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LEV DAVIDOVICS TROCKIJ: AZ ELÁRULT 
FORRADALOM

Mi is ez a Szovjetunió és merre tart?

Szerzői előszavak

Előszó az 1937-es spanyol kiadáshoz

Ezt a könyvet akkor írtam, amikor a szovjet bürokrácia hatalma 
kikezdhetetlennek, tekintélye vitathatatlannak tűnt. A német fasizmus 
oldaláról jelentkező veszély pedig Európa és Amerika demokratikus 
erőinek szimpátiáját növelte szükségképp a Szovjetunió felé. Angol, 
francia és csehszlovák tábornokok tekintették meg a Vörös Hadsereg 
hadgyakorlatait, és fejezték ki elismerésüket a Vörös Hadsereg 
tisztjeit, katonáit és technikáját illetően. Az elismerést ténylegesen 
megszolgálták. Az Ukrán és Belorusz katonai körzetek 
parancsnokainak, Jakir és Uborevics tábornokok neveit azokban a 
napokban tisztelettel emlegette a világsajtó. Tuhacsevszkij marsallban 
pedig teljes alappal látták a jövő generalisszimuszát. Ugyanezen 
napokban a nagyszámú „baloldali” külföldi újságíró, és nem csupán 
Duranty úrhoz hasonlóak, hanem teljesen lelkiismeretes emberek is, 
lelkesedéssel írtak úgy az új szovjet alkotmányról, mint a „világ 
legdemokratikusabb alkotmányáról”.



2

Ha a könyv megjelent volna rögtön megírása után, akkor sok 
következtetése paradoxnak tűnt volna, vagy még inkább, személyes 
elfogultság által diktáltnak. De a szerző sorsának bizonyos 
„véletlenei” oda vezettek, hogy a könyv sok országban jelentős 
késéssel jelent meg. Ezen időben egy sor bírósági eljárás folyt le 
Moszkvában, melyek az egész világot megrázták. A teljes bolsevik 
„régi” gárda fizikai megsemmisítésnek vettetett alá. Agyonlőtték a 
párt szervezőit, az Októberi Forradalom résztvevőit, a szovjet állam 
építőit, az ipar vezetőit, a polgárháború hőseit, a Vörös Hadsereg 
legjobb tábornokait, a fentebb említett Tuhacsevszkijjel, Jakirral és 
Uboreviccsel együtt. A Szovjetunió minden köztársaságának minden 
területén, és minden terület minden körzetében nem kevésbé heves és 
véres tisztogatások mennek végbe azzal a különbséggel, hogy jóval 
kisebb nyilvánosságot kapnak. A forradalmi nemzedék tömeges 
kivégzésének háttere előtt folyik a „világ legdemokratikusabb 
választásának” előkészületei. A valóságban egy olyan népszavazás 
előtt állunk, amelyeknek titkai olyan jól ismertek Hitlernek és 
Göbbelsnek. Hogy Sztálin 100%-ot kap, vagy csak 98,5%-ot, az nem 
a szavazóktól függ, hanem a bonapartista diktatúrának a helyi szervek 
számára adott előírásától. A jövendő moszkvai „reichstag”-nak 
megvan a feladata, amit meg is lehet jósolni: Sztálin személyes 
hatalmának megkoronázása teljhatalmú elnökként, élethossziglani 
vezérként, leválthatatlan konzulként - vagy ki tudja? - császárként. 
Minden esetre, a túlságosan törekvő, a sztálini alkotmányról 
himnuszokat éneklő külföldi barátok a kellemetlen helyzetbe kerülést 
kockáztatják. Mi - ideje korán - kifejezzük nekik mélységes 
együttérzésünket.

A forradalmi nemzedék kiirtása és a fiatalok közötti könyörtelen 
tisztogatás a bürokrácia és a nép közötti ellentmondás szörnyű 
feszültségéről tanúskodik. Mi még azelőtt próbáltunk könyvünkben 
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szociális és politikai analízist adni a létező ellentmondásokról, hogy az 
ilyen viharosan a felszínre tört. Azok a következtetések, amelyek egy 
évvel ezelőtt paradoxnak tűnhettek, ma az emberek szemei előtt állnak 
a teljes tragikus valóságukban.

Néhány hivatalos „barát”, akiknek törekvését jó pénzzel fizetik meg, 
vagy más országok valutájával, elég szégyentelenek voltak ahhoz, 
hogy megvádolják a könyv szerzőjét azzal, hogy műve a fasizmust 
segíti. Mintha a véres leszámolás és koncepciós perek nem lennének 
ismertek a világ reakciósainak e könyv nélkül! Igazság szerint a 
szovjet bürokrácia maga a világ reakciójának az egyik legrosszabb 
csapata. Az Októberi Forradalmat és a Szovjetunió népeit azonosítani 
az uralkodó kaszttal - a munkásosztály érdekeinek elárulásával, és a 
reakció segítésével azonos. Aki tényleg az emberiség felszabadítását 
akarja szolgálni, annak szembe kell néznie az igazsággal, bármilyen 
keserű is az. Ez a könyv a Szovjetunióról az igazat mondja. 
Kérlelhetetlen ellensége az új kizsákmányolók és erőszaktevők 
kasztjának. És éppen ezáltal szolgálja a munkások tényleges 
érdekeinek és a szocializmusnak az ügyét.

A szerző nagyon számít Latin-Amerika gondolkodó és igazságszerető 
olvasóinak együttérzésére!

Lev Trockij, 1937 aug. 5.

*

A könyv feladata

A burzsoá világ előbb úgy tett, mint aki nem vette észre a szovjet 
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rendszer gazdasági sikereit, azaz a gyakorlati bizonyítékait a 
szocializmus módszereinek az életképességéről. A világtörténelemben 
ismeretlen gyors ipari fejlődést a tőke tudós közgazdászai jelenleg 
még sokszor megpróbálják egyszerűen elhallgatni, vagy a „parasztok 
kizsákmányolásával” elintézni. Azonban nem használják fel a 
lehetőséget, hogy megmagyarázzák: a parasztok állati 
kizsákmányolása Kínában, Japánban vagy Indiában miért nem 
okoztak a szovjethez hasonló ipari növekedést?

A tények azonban megteszik a magukét. Mostanában az összes 
civilizált ország tele van a Szovjetunióról szóló könyvekkel. Nem is 
csoda: ilyen dolgok ritkán történnek. A vak reakciós gyűlölettől 
vezérelt könyvek egyre ritkábbak. A szovjet témájú könyvek 
legnagyobb része jóindulatúak vagy egyenesen lelkes hangulatúak. A 
szovjetbarát irodalom bőségét, mint az újat kezdő állam nemzetközi 
reputációjának növekedésének a jelét, csak üdvözölni lehet. 
Azonkívül mérhetetlenül dicséretesebb a Szovjetuniót idealizálni, 
mint a fasiszta Olaszországot. Azonban az olvasó ezekben a 
könyvekben hiába keresné az Októberi Forradalom országában 
végbemenő folyamatok tudományos értékelését.

A Szovjetunió barátainak műveit három csoportba lehet sorolni. 
Dilettáns újságírás, a leíró műfaj, valamint a többé-kevésbé 
„baloldali” riportok teszik ki a cikkek és könyvek nagy részét. 
Ezekkel egy sorban, de nagy igényekkel, található a humanista, 
pacifista, lírai „kommunizmus” művei. A harmadik helyet a régi 
német katedraszocializmushoz hasonló gazdasági sematizálás foglalja 
el. Louis Fischer és Duranty az első csoport elég jól ismert képviselői. 
A nemrég elhunyt Barbusse (Jézus) és Romain Rolland (Gandhi) 
képviselik legjobban a humanista „barátok” kategóriáját: jellemzően, 
mielőtt Sztálinhoz jutottak volna, az előbbi Krisztus életét írta meg, az 
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utóbbi pedig Gandhi életrajzot írt. Végül a konzervatív-pedáns 
szocializmus a fáradhatatlan fabianus Webb-párban találta meg 
leghitelesebb képviselőit.1

Ami egyesíti ezeket a csoportokat minden különbözőségük ellenére, 
az a befejezett tények szeretete, és a megnyugtató általánosítások 
szenvedélye. Felkelni a saját kapitalizmusuk ellen, ahhoz nincs erejük. 
Annál készségesebben támaszkodnak mások olyan forradalmára, 
amely visszahúzódott a partjai közé. Az Októberi fordulatig, és 

1 Walter Duranty (1884 - 1957. október 3.) liverpooli születésű brit újságíró, aki 
1922 és 1936 között a New York Times moszkvai irodavezetője volt. Duranty 
1932-ben Pulitzer-díjat nyert a Szovjetunióról 1931-ben írt történeteiért. 
Duranty-t bírálták, amiért tagadta, hogy az 1930-as években a Szovjetunió egyes 
részein éhínség volt.

Louis Fischer (1896. február 29. - 1970. január 15.) zsidó származású amerikai 
újságíró volt. Művei között szerepelt az 1965-ben National Book Awardot nyert 
The God that Failed, The Life of Lenin című ex-kommunista értekezéshez való 
hozzájárulása, valamint Mahatma Gandhi életrajza The Life of Mahatma Gandhi 
címmel. Ez a könyv szolgált alapul a Gandhi című Oscar-díjas filmhez.

Sidney James Webb, 1st Baron Passfield PC (1859. július 13. - 1947. október 
13.) brit szocialista, közgazdász és reformer. A Fabian Society egyik korai tagja 
volt 1884-ben, G. Bernard Shaw-val együtt (három hónappal a társaság 
megalakulása után csatlakoztak). Feleségével, Beatrice Webb, Annie Besant, 
Graham Wallas, Edward R. Pease, Hubert Bland és Sydney Olivier mellett Shaw 
és Webb a Fabian Society-t Anglia kiemelkedő politikai-értelmiségi társaságává 
tette az Edward-korszakban és azon túl. Ő írta a brit Munkáspárt eredeti IV. 
cikkelyét.

Martha Beatrice Webb (szül. Potter; 1858. január 22. - 1943. április 30.) angol 
szociológus, közgazdász, szocialista és reformer volt, akit általában férjével, 
Sidney Webbbel együtt emlegetnek. Bár férje 1929-ben báró Passfield lett, ő 
nem volt hajlandó Lady Passfieldként ismertetni magát. Ő alkotta meg a 
kollektív alku kifejezést.

Henri Barbusse (Asnières-sur-Seine, 1871. május 17. – Moszkva, 1935. 
augusztus 30.) francia szimbolista költő, író, publicista, kommunista aktivista. A 
baloldali eszmék elkötelezett híve, a fasizmus ellensége. 
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néhány évig utána sem, senki ezen emberek, illetve szellemi apáik 
közül komolyan nem érdeklődtek a szocializmus megvalósulásának 
útja iránt. Annál könnyebb nekik elismerni a Szovjetunióban 
megvalósult szocializmust. Ez nem csupán progresszív embernek 
mutatja őket, akik a korszellemmel összhangban haladnak, hanem 
erkölcsi szilárdságot ad úgy, hogy határozottan semmire sem kötelez. 
Az ilyen elmélkedő, optimista és egyáltalán nem romboló irodalom, 
amely minden kellemetlenséget a múltba helyez, nagyon 
megnyugtatóan hat az olvasó idegeire, és ezért kedvező fogadtatásban 
részesül. Ilyen észrevétlenül alakul ki az a nemzetközi iskola, amelyet 
a felvilágosult burzsoázia bolsevizmusának nevezhetnénk, vagy egy 
kissé szűkítve, a radikális turisták szocializmusának.

Nem szándékozunk ezekkel a művekkel vitába szállni, mivel erre 
semmi komoly alapot sem adnak. A kérdések számukra ott fejeződnek 
be, ahol a valóságban éppen elkezdődnek. A jelenlegi vizsgálatoknak 
az a célja, hogy helyesen értékelje azt, ami van, azért, hogy jobban 
megértsük azt, ami keletkezik. A tegnapi nappal csak annyiban 
foglalkozunk, amennyiben a holnapi nap megértését segíti. 
Fejtegetéseink kritikus hang fogja jellemezni. Aki meghajol a 
befejezett tények előtt, az nem képes előkészíteni a jövőt.

A Szovjetunió gazdasági és kulturális fejlődése már is néhány 
szakaszt hagyott maga mögött, de ennek ellenére sem jutott belső 
egyensúly állapotába. Ha arra gondolunk, hogy a szocializmus 
feladata a szolidaritáson és minden szükséglet harmonikus 
kielégítésén alapuló osztálynélküli társadalom kialakítása, akkor a 
Szovjetunióban még a látóhatáron sincs a szocializmus. Az igaz, hogy 
a szovjet társadalom ellentmondásai természetüket illetően 
mélységesen különböznek a kapitalizmus ellentmondásaitól, de ennek 
ellenére nagyon éles karakterűek. Kifejeződnek ezek a létező 
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gazdasági és kulturális egyenlőtlenségben, az állami elnyomó 
intézkedésekben, a politikai csoportosulásokban és a 
frakcióharcokban. A rendőri erőszak lehalkítja és eltorzítja a politikai 
harcot, de el nem távolítja azt. A betiltottnak nyilvánított nézetek a 
kormány minden lépésére hatást gyakorolnak, akár megtermékenyítő 
módon, akár akadályozva azt. Ezen körülmények között a Szovjetunió 
fejlődésének elemzése egy pillanatra sem választható el azon 
jelszavakhoz és nézetekhez való viszonyítástól, amelyek körül a 
lefojtott, de szenvedélyes politikai harc folyik. Itt a történelem 
közvetlenül fonódik össze a politikával.

A korrektül gondolkodó „baloldali” filiszterek szeretik ismételgetni, 
hogy a Szovjetunió bírálásában nagyon óvatosaknak kell lennünk 
azért, hogy ne tegyünk kárt a szocialista építésben. Mi azonban nem 
hisszük, hogy a szovjet állam ilyen rozoga lenne. A Szovjetunió 
ellenségei sokkal jobban tájékozottak, mint igazi barátai, azaz a világ 
proletárjai. Az imperialista államok vezérkarai pontos kimutatásokat 
vezetnek a Szovjetunió előnyeiről és hátrányairól, és nem csak a 
publikusan hozzáférhető anyagok alapján. Az ellenség - sajnos - ki 
tudja használni a munkásállam gyengeségeit, de semmiképpen sem 
azon tendenciák kritikáját, amelyeket ők pozitívnak tartanak. A 
hivatalos „barátok” többségének ellenséges hozzáállása a kritikához 
nem annyira a Szovjetunió, hanem saját szimpátiájuk törékenységéből 
ered. Nyugodtan elmehetünk az ilyen figyelmeztetések és aggodalmak 
mellett. A tények és nem az illúziók számítanak. Mi az arcot 
szeretnénk megmutatni, és nem az álarcot.

Lev Trockij, 1936. aug. 4.
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1. fejezet

Mit sikerült elérni?

Az ipari növekedés legfontosabb mutatói

Az orosz demokratikus polgárság jelentéktelensége miatt, az 
elmaradott Oroszországban a monarchia és a parasztság félfeudális 
szolgaságának megszüntetését csak a proletárdiktatúra oldhatta meg. 
A proletariátus - a paraszti tömegek élén a hatalmat megszerezvén - 
nem maradhatott meg a pusztán demokratikus feladatok 
megoldásánál. A polgári közvetlenül összeolvadt a szocialista 
forradalom első szakaszával. Ez a tény nem véletlen. A történelem 
nyilvánvalóan igazolta az elmúlt évtizedekben, hogy a kapitalista 
hanyatlás adott feltételei mellett az elmaradott országok nem tudják 
elérni azt a szintet, amit sikerült elérni a kapitalizmus központjaiban. 
A civilizátorok maguk is megfeneklettek, és ezáltal blokkolják a 
civilizálandók fejlődését. Oroszország nem azért lépett a 
proletárforradalom útjára, mert a gazdasága elsőnek érett meg a 
szocialista forradalomra, hanem azért, mert kapitalista alapon már 
nem volt képes fejlődni. A termelési eszközök szocializációja vált az 
országnak a barbárságból való kivezetésének előfeltételévé: ez az 
elmaradott országok kombinált fejlődésének törvénye. A cárok volt 
birodalma a szocialista forradalomba, mint „a kapitalizmus 
leggyengébb láncszeme” (Lenin) lépett, de most is, mint 1919-ben, az 
októberi fordulat után is még mindig a „felzárkózás és az élre törés” 
feladatával szembesül. Következésképpen elsősorban Európa és 
Amerika színvonalához kell felzárkózni, és azokat a műszaki és 
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termelési problémákat megoldani, amelyeket a fejlett kapitalizmus 
már régen megoldott.

De lehetett volna másképp? A régi uralkodó osztályok megdöntése 
nem oldotta meg, csak lecsupaszította a feladatot: a barbárságból a 
kultúrába emelkedés feladatát. Ezzel egy időben, a termelési 
eszközöknek tulajdonjogát az állam a kezébe adva, a forradalom 
lehetővé tette új és sokkal hatékonyabb gazdálkodási módszerek 
alkalmazását. Csak a tervgazdálkodás tette lehetővé, hogy rövid idő 
alatt újraépítsék mindazt, ami az imperialista- és a polgárháborúban 
elpusztult, valamint új, hatalmas üzemeket és teljesen új termelési 
ágazatokat hozzanak létre.

A nemzetközi forradalom fejlődésének rendkívüli lelassulása, 
amelynek közeli segítségére a bolsevik párt vezetői erősen 
számítottak, nem csak rendkívüli nehézségeket okoztak a 
Szovjetuniónak, de nagy belső erőforrásokat és képességeket 
szabadítottak fel. Azonban ezen eredmények helyes értékelése - saját 
nagyságrendje, valamint gyengéi - csak nemzetközi összehasonlítás 
segítségével lehetséges. E munka módszere a történelmi és 
szociológiai folyamat értelmezése, nem pedig statisztikai illusztrációk 
felhalmozása. Azonban a tárgy további kifejtése érdekében 
kiindulópontnak kell venni néhány igen fontos számszerű adatot.

A Szovjetunió iparosításának lendületét, szinte az egész kapitalista 
világ stagnálása és hanyatlásának a hátteréhez viszonyítva, 
meggyőzően mutatják a következő bruttó számadatok. A németországi 
ipari termelés csak a fegyverkezési láz következtében érte el az 1929-
es év szintjét. Nagy-Britannia termelése ugyanezen 6 évben 3-4%-al 
nőtt csak, a protekcionista intézkedések ellenére. Az USA ipari 
termelése mintegy 25%-kal csökkent, Franciaországé több mint 30%-
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kal. A legsikeresebb kapitalista országok közé a lázasan 
felfegyverkező és rabló Japán tartozik: a termelés növekedése közel 
40%! De ez a kimagasló teljesítmény teljesen elhalványul a 
Szovjetunió fejlődési dinamikája mögött: az ipari termelés 
ugyanebben az időszakban mintegy 3,5-szeresére nőtt, ami 250%-os 
növekedésnek felel meg. A nehézipar termelése az elmúlt évtizedben 
(1925-1935) több mint a tízszeresére nőtt. Míg az ötéves terv (1928-
1929) első évben beruházási kiadások összege 5,4 milliárd rubel volt, 
addig 1936-ban a tervezet 32 milliárddal számol.

Amennyiben eltekinthetünk a monetáris értékeléstől - tekintettel a 
rubelnek, mint a mértékegységnek a bizonytalanságára - akkor más, 
kevésbé vitatható mértékegységeket használhatunk. 1913 
decemberében a Donyeck-medence széntermelése 2215 tonna, 1935 
decemberében 7125 ezer tonna volt. Az elmúlt három évben 
megduplázódott a nyersvas termelése; az acél és hengerelt termékek 
gyártása csaknem 2,5-szeresére nőtt. A háború előtti olaj, szén, 
nyersvas termeléshez képest a termelés 3 - 3,5-szeresére gyarapodott. 
1920-ban, amikor az első villamosítási tervet összeállították, az 
országban 10 kerületi állomás volt, 253 ezer kilowatt kapacitással. 
1935-ben, már 95 körzeti állomás 4345 ezer kilowatt teljes 
kapacitással működött. 1925-ben a Szovjetunió a 11. helyet foglalta el 
a villamosenergia-termelésben, 1935-ben már csak Németország és az 
Egyesült Államok előzi meg. Szénbányászatban a Szovjetunió 
felcserélte a 10. helyet a 4. helyre. Acélgyártásban a 6. helyet a 3.-ra 
cserélte. A traktorok gyártásában - világelső. Hasonlóképpen a cukor 
termelésében.

Az ipar óriási eredményei, a mezőgazdasági termelés rendkívüli 
növekedésének ígéretes kezdetei, a régi ipari városok munkásai 
számának gyors növekedése, új ipari városok keletkezése, és ezekkel 
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együtt járóan a kulturális szint és szükségletek gyors növekedése, 
mindezek az Októberi Forradalom vitathatatlan eredményei, 
amelyekben a régi világ prófétái az emberi civilizáció végét akarták 
látni. A polgári közgazdaság mestereivel nincs miről vitatkozni: a 
szocializmus bebizonyította jogát a győzelemre, nemcsak a „Tőke” 
lapjain, hanem a Föld egyhatodának gazdasági színtéren, és nem a 
dialektika nyelvén, hanem a vas-, cement-, és a villamosenergia 
nyelvén. Még akkor is, ha a Szovjetunió a belső nehézségek, a külső 
csapások, és a vezetőinek a hibái miatt elbukik - ami, mint mi 
határozottan reméljük, nem fog bekövetkezni -, a jövő záloga marad 
az a vitathatatlan tény, hogy csakis a proletárforradalom 
eredményeként egy elmaradott ország két évtized alatt a 
történelemben példátlan sikereket ért el.

Így a munkásmozgalomban a reformerekkel folytatott vitának is vége. 
Össze lehet-e hasonlítani egy pillanatra is huzavonájukat azzal a titáni 
munkával, amelyet a forradalom által új életre ébredett nép végez? Ha 
1918-ban a szociáldemokraták Németországban a befolyásukat a 
szocialista forradalom érdekében használták volna, és nem a 
kapitalizmus megmentésére, nem nehéz megérteni - Oroszország 
tapasztalataira alapozva -, hogy milyen elháríthatatlan gazdasági ereje 
volna most már a közép- és kelet-európai szocialista tömbnek, mely 
Ázsia nagy részében is otthon lenne. A reformizmus történelmi 
bűnéért a világ népei új háborúkkal és forradalmakkal fognak fizetni.
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Az eredmények összehasonlító értékelése

A szovjet ipar dinamikus növekedésének együtthatói páratlanok. De 
sem ma, sem holnap ez még mindig nem oldja meg a problémákat. A 
Szovjetunió megdöbbentően alacsony szintről emelkedik fel, míg a 
kapitalista országok nagyon magas szintről csúsznak lefelé. Az 
erőviszonyokat ma nem a növekedés dinamikája határozza meg, 
hanem a két ellentétes tábor minden erejének egymásnak feszülése, 
beleértve az anyagi megtakarításokat, technológiát, a kultúrát és 
különösen az emberi munka termelékenységét. Amikor az ügyet ezen 
statikai szempontból értékeljük, a Szovjetunió számára a helyzet 
rendkívül hátrányos lesz.

Lenin által megfogalmazott kérdés: mi őket vagy ők minket? Ez a 
Szovjetunió és a világ forradalmi proletariátusa egyrészről, másrészt a 
hazai ellenséges erők, illetve a globális tőke közötti erőviszonyok 
kérdése. A Szovjetunió gazdasági sikerei lehetővé teszik, hogy 
erősödjön, haladjon, fegyverkezzen, ha szükséges egy lépést tegyen 
hátra, és kitartson. De a lényeges a kérdés: ki kit győz le, nem csak 
katonai, hanem elsősorban gazdasági kérdésként áll a Szovjetunió 
előtt világméretekben. A katonai beavatkozás veszélyes. De az „olcsó 
áru-beavatkozás”, a kapitalista hadseregek támogatásával, 
összehasonlíthatatlanul veszélyesebb volna. A proletariátus győzelme 
egy nyugati országban, természetesen, radikálisan megváltoztatná az 
erőviszonyokat. De amíg a Szovjetunió elszigetelt marad, s ami még 
rosszabb, amíg az európai proletariátus vereséget szenved és 
visszavonul, a szovjet rendszer erejét a végső analízisben a munka 
termelékenységével mérik, ami az áru önköltségében és az árakban 
tükröződik. A különbség a hazai árak és a világpiaci árak között az 
erőviszonyok egyik legfontosabb mutatója. Eközben a kérdéshez a 
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szovjet statisztikáknak tilos hozzányúlni. Ennek az az oka, hogy a 
stagnálás és a rohadás ellenére, a kapitalizmus még őrzi hatalmas 
előnyét a technológia, valamint a munka kultúrája és szervezése 
tekintetében.

A hagyományos mezőgazdaság elmaradottsága a Szovjetunióban elég 
jól ismert. Nincs olyan mezőgazdasági ágazat, amely az ipar 
sikerességével a legkisebb mértékben versenyezhetne. „Még mindig 
nagyon elmaradunk a kapitalista országok mögött a cukorrépa 
hozamát illetően” - panaszkodott például Molotov 1935 végén. 1934-
ben a Szovjetunió a termésátlag 82 mázsa / hektár, 1935-ben 
Ukrajnában, amikor kivételesen jó termés volt: 131 mázsa. 
Csehszlovákia és Németország esetében ez mintegy 250 mázsa, 
Franciaországban több mint 300 mázsa hektáronként. Molotov 
panaszát korlátozás nélkül ki lehet terjeszteni minden mezőgazdasági 
ágazatra: műszakira, gabonatermesztésre, de különösen az 
állattenyésztésre. Megfelelő vetésforgó, vetőmag-szelekció, műtrágya, 
traktorok, kombájnok, mezőgazdasági haszonállatok tenyésztése - 
ezek készítik elő a szocializált mezőgazdaság valóban nagy 
forradalmát. De éppen ezeken a konzervatív területeken a forradalom 
időt vesz igénybe. És addig, a kollektivizálás ellenére, a kihívás az, 
hogy megközelítsük a tőkés Nyugat kisgazdaságainak magasabb 
színvonalát.

A harc az ágazat termelékenységének növeléséért két irányban folyik: 
a fejlett technológia meghonosításának és a munka jobb 
felhasználásának a terén. Azon képességünk, hogy néhány éven belül 
a legújabb típusú hatalmas gyárakat építsünk fel, a nyugati, kapitalista 
magas technológia létezésén, valamint a tervgazdaság rendszerén 
alapul. Ezen a területen mások eredményeit honosítottuk. Az a tény, 
hogy a szovjet ipar, valamint a Vörös Hadsereg felszerelése erőltetett 
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ütemben történt, még óriási lehetőségekkel kecsegtet. 
Létesítményeinknek nem kell elaggott szerszámparkot fenntartania, 
mint Angliában vagy Franciaországban, a hadseregnek sem kell ósdi 
fegyverzettel vesződnie. De ugyanennek a lázas növekedésnek van 
hátulütője is: a gazdaság különböző elemei között nincs összhang; az 
emberek elmaradnak a technológiától, az irányítás nem tud 
megbirkózni a feladataival. Ezek együtt eredményezik a magas 
költségek mellett is az alacsony minőségű termékeket.

„Ágazatunk” - írja az olajipar főnöke - „ugyanazokat a berendezéseket 
birtokolja, mint az Egyesült Államokban, de a fúrótornyoknál a 
munka szervezése maradi, és a személyzet nem elég képzett. Számos 
baleset történik hanyagság, alkalmatlanság, és a műszaki ellenőrzés 
hiánya miatt.” Molotov például így panaszkodik: „Nagyon 
elmaradunk az építőipari szervezettségben... Ez a legtöbb esetben 
régimódi, és gyalázatosan használjuk a gépeinket és 
berendezéseinket”. Az ilyen beismerésekkel tele van a szovjet sajtó. 
Az új technika messze nem adja azokat az eredményeket, mint a 
kapitalista országokban.

A nehézipar mennyiségi sikerei óriási eredmények: csak az ilyen 
alapra lehet építeni, azonban a modern gazdaság vizsgája olyan finom 
alkatrészeknek a termelése, amelyek komoly műszaki és általános 
kultúrát követelnek. Ezen a területen a Szovjetunió elmaradottsága 
még mindig igen nagy.

A hadiiparban elért eredmények - kétségtelenül - a legnagyobbak, nem 
csak mennyiségileg, de minőségileg is: a hadsereg és a 
haditengerészet a legbefolyásosabb megrendelő és a legigényesebb 
fogyasztó. Ennek ellenére a honvédelmi tárca vezetői, beleértve 
Vorosilovot is, nem szűnnek meg panaszkodni: „mi nem mindig 



15

vagyunk teljes mértékben elégedettek a termékek minőségével, 
amelyeket a Vörös Hadseregnek szállítanak”. Nem nehéz kihallani a 
nyugtalanságot, amely ezen óvatos szavak mögött van.

A gépipar termékeinek, mondja a nehézipar főnöke a hivatalos 
jelentésében, „jó minőségűeknek kellene lenniük, de sajnos nem 
azok”. Továbbá: „A gépesítés a mi utunk”. Mint mindig, az előadó 
tartózkodik attól, hogy pontos, összehasonlítható adatokat adjon a 
világ termeléséhez viszonyítva.

A traktor a szovjet ipar büszkesége. Eközben a traktorok hatékonysága 
rendkívül alacsony. Az elmúlt pénzügyi évben a traktorok 81%-át 
nagyjavításnak kellett alávetni, nagy részük megint meghibásodott az 
aratás kellős közepén. Egyes becslések szerint, a gépállomások 20-22 
mázsa hektáronkénti gabonatermés esetén lesznek nyereségesek. 
Most, amikor az átlagos hozam kevesebb, mint a fele, az államnak kell 
viselnie a költségeket a több milliárdos hiány fedezésére.

Még rosszabb a helyzet a gépjárművekkel. Amerikában egy teherautó 
60-80000, esetenként 100000 kilométert is fut évenként, míg a 
Szovjetunióban csak 20000 km-t, azaz 3-4-szer kevesebbet. Minden 
100 autó közül csak 55 működik, a többi javítás alatt van, vagy arra 
vár. A javítás költsége 2-szerese az összes új gép értékének. Nem 
csoda, ha az állami felügyelet értékelése ez: „A gépjárművel való 
szállítás súlyos terheket ró a termelési költségekre”.

A vasút kapacitásának növelése - a Népbiztosok Tanácsa elnöke 
szerint - „számos balesettel és szerelvénykisiklással jár együtt”. A fő 
ok ugyanaz: a múltból örökölt rossz munkahelyi kultúra. A vasúti 
váltók karbantartása hősi harccá válik, amelynek eredményeiről a 
váltókezelők a Kreml hatalmasságainak számolnak be. A vízi 
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közlekedés, az elmúlt évek sikerei ellenére, messze elmarad a vasút 
mögött. Időszakonként az újságok tele vannak a jelentésekkel arról, 
hogy milyen „rossz a tengeri közlekedés munkája”, „rendkívül 
alacsony színvonalúak a flottánál a javítási munkák”, stb.

A könnyűipar területen a helyzet még kedvezőtlenebb, mint a 
nehéziparnál. A szovjet ipar sajátos törvénye: a termék annál rosszabb 
minőségű, minél közelebb van a tömeges fogyasztóhoz. A 
textiliparban - a Pravda szerint - „a szégyenletes módon nagy százalék 
a selejt, kicsi a választék, és az is az alacsony minőségűekből áll”. A 
rossz minőségű fogyasztási cikkekről szóló panaszok rendszeresek a 
szovjet sajtóban: „használhatatlan áruk”, „ronda bútorok, szétesnek, 
rosszul megmunkáltak”, „használhatatlan gombok”, „a közétkeztetés 
abszolút elfogadhatatlan munkája”. És így tovább, vég nélkül.

Az iparosítás csak a mennyiségi mutatókkal való jellemzése, és a 
minőség mutatók elhanyagolás olyan, mintha az ember testfelépítését 
csupán magasságával akarnánk megadni, és elhanyagolnánk 
mellbőségét. A szovjet gazdaság dinamikája pontosabb értékeléséhez 
azt kell szem előtt tartani, a minőségi korrekción kívül, hogy az egyes 
területek gyors fejlődése mindig együtt jár más területek 
lemaradásával. A nagy autógyárak létrehozása mellett megmarad a 
pocsék úthálózat. „Az útjaink elhanyagoltsága rendkívüli” - 
konstatálja az  Izvesztyija - „a Moszkva-Jaroszlávl főútvonalon az 
autósebesség legfeljebb 10 km/h lehet!” Az Állami Tervbizottság 
elnöke megerősítette, hogy az ország „az útnélküli századok” 
hagyományait őrzi.

Hasonló állapotban van a községi gazdálkodás. Villámgyorsan 
épülnek az új ipari városok, ugyanakkor több tucat régi pusztul. A 
főváros és az ipari központok növekszenek és szépülnek, az ország 
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különböző részein drága színházakat és a klubokat emeltek, de a 
lakásínség elviselhetetlen, a házak rendszerint felügyelet nélkül 
maradnak. „Mi rosszul és drágán építkezünk, a házaink elöregednek, 
és nem renováljuk őket, amit mégis felújítunk, azt szakszerűtlenül 
tesszük.” (Izvesztyija).

Az egész gazdaság tele van ilyen aránytalanságokkal. Bizonyos 
határok között ezek elkerülhetetlenek, mert a legfontosabb területeken 
kell először előrelépni. Mindazonáltal az egyes iparágak 
elmaradottsága rendkívüli mértékben csökkenti más ágazatok 
teljesítményét. Ha egy ideális tervezési módszert képzelünk el, amely 
nem egyes ágazatok maximális növekedésére koncentrál, hanem az 
egész gazdaság optimális eredményére, a statisztikai növekedési 
üteme kisebb lesz az első időszakban, de az egész gazdaság és 
különösen a fogyasztók jobban járnak. Következésképp az általános 
gazdaság dinamikája is nyerne vele.

A járműipar termelésének hivatalos statisztikáiban az autók előállítása 
és javítása összeadódik, holott a gazdasági hatékonyság szempontjából 
a javítást inkább ki kellene vonni. Ez a megfigyelés érvényes az ipar 
számos más ágában is. Ezért a rubelben az összesített termelési 
értékelés csak viszonylagos: nem tudjuk, hogy a rubel micsoda, és azt 
sem mindig, hogy mögötte gép készítése vagy annak korai 
meghibásodása van. Amíg a nehézipar bruttó termelése - „kemény 
rubelben” számítva - 6-szorosára nőtt a háború előtti szinthez képest, 
addig az olaj-, szén-, vas-, tonnában számolt termelése 3-3,5-
szeresére. A teljesítmények közötti különbség fő oka az a tény, hogy a 
szovjet ipar számos új iparágat hozott létre, melyek ismeretlenek 
voltak a cári Oroszországban. De további indokot találhatunk a 
statisztika tendenciózus manipulálásában. Ismeretes a bürokrácia 
mélyen gyökerező igénye a valóság megszépítésére.
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Egy főre számítva

Az egy főre eső termelékenység a Szovjetunióban még mindig nagyon 
alacsony. A legjobb acélműben, annak igazgatója szerint, az egy 
munkásra jutó vas és acéltermelés 3-szor kisebb, mint egy átlagos 
amerikai acélműben. Ha mindkét országban az átlagos acélműveket 
vetjük össze, az arány valószínűleg 1:5 vagy annál rosszabb lenne. Így 
az olyan nyilatkozat, hogy a Szovjetunióban „jobban” használják a 
kohókat, mint a tőkés országokban, nincs értelme: a technológia 
feladata az, hogy az emberi munkát kímélje, és semmi más. Az 
erdészetben és az építőiparban, a helyzet még kedvezőtlenebb, mint a 
kohászatban. Az Egyesült Államokbeli kőfejtőkben egy dolgozó 
teljesítménye 5000 tonna / év, a Szovjetunióban 500 tonna, azaz 
tízszer kevesebb. Az ilyen kirívó különbség nem magyarázható 
csupán a szakképzett munkaerő hiányával, hanem mindenekelőtt a 
kirívóan gyenge munkaszervezéssel. A bürokrácia küzd az egyre több 
munkásért, de a munka helyes használata nem képes. A 
mezőgazdaságban a helyzet még kevésbé kedvező, mint az iparban. 
Az alacsony termelékenység felelős a nemzeti jövedelem alacsony 
szintjéért, és ezért a tömegek alacsony életszínvonaláért.

Amikor rámutatnak arra, hogy a Szovjetunió az ipari termelés 
volumene tekintetében 1936-ra első helyre került Európában, ez a 
siker önmagában is hatalmas! Ekkor azonban figyelmen kívül hagyják  
nem csak a minőséget és a termékek árát, de az emberek számát is. Az 
ország általános fejlettségi szintjét, és különösen az életszínvonalat 
úgy becsülhetjük meg, hogy elosztjuk a termékek volumenét a 
fogyasztók számával. Próbáljuk meg ezt az egy egyszerű számtani 
műveletet.
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A vasúti közlekedés fontossága a gazdaság, a kultúra és a katonai 
célkitűzések számára nem igényel magyarázatot. A Szovjetunióban a 
vasútvonalak hossza 83 ezer kilométer, szemben Németország 58000 
kilométerével, Franciaország 63000 kilométerével, az Egyesült 
Államok 417000 kilométerével. Ez azt jelenti, hogy 10000 lakosra 
Németországban 8,9 kilométer, Franciaországban  15,2 kilométer, az 
Egyesült Államokban 31,1 kilométer, a Szovjetunióban 5,0 kilométer 
jut. Ebben a tekintetben a Szovjetunió mutatói továbbra is a civilizált 
világban az egyik legalacsonyabbak. A kereskedelmi flotta az elmúlt 
öt évben háromszorosára növelte a kapacitását, és most kb. a dán vagy 
a spanyol flotta szintjén van. Ehhez hozzá kell adni a közutak 
rendkívül alacsony szintjét. 1935-ban a Szovjetunióban 1000 emberre 
számítva 0,6 autó készült, az Egyesült Királyságban (1934) mintegy 8, 
Franciaországban 4,5, az Egyesült Államok 23 (szemben az 1928-as 
36,5 -tel).

Ezzel egy időben a Szovjetunió a lovak számát (kb. egy ló minden 
10,11 főre) illetően sem előzi meg sem Franciaországot, sem az 
Egyesült Államokat, annak ellenére sem, hogy szélsőséges elmaradott 
a vasúti, vízi és közúti közlekedés tekintetében; a nyugati államok a 
lótenyésztés minőségi mutatói tekintetében is jobban állnak.

A nehézipar területén elért kiemelkedő sikerek ellenére a legtöbb 
összehasonlító érték még mindig kedvezőtlen. A Szovjetunió 
széntermelése 1935-ben mintegy 0,7 tonna / fő, szemben az Egyesült 
Királyság közel 5 tonnájával, az Egyesült Államok közel 3 tonnájával 
(1913-ban 5,4 tonna) és Németország mintegy 3 tonnájával. Acél: a 
Szovjetunió - mintegy 67 kg / fő, az Egyesült Államok - mintegy 250 
kg, stb. Hasonlóak az arányok a nyersvas és a hengerelt áruk 
tekintetében. Az egy főre eső villamos energia tekintetében a 
Szovjetunióban (1935) 153 kilowatt / órát termeltek, az Egyesült 
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Királyságban (1934) 448 kW/h -t, Franciaországban 363 kW/h-t, 
Németországban 472 kW/h-t.

Az egy főre számított könnyűipari mutatók általában, még 
alacsonyabbak. 1935-ben az egy főre jutó gyapjúszövetből másfél 
méter készült, nyolcszor-tízszer kevesebb, mint az Egyesült 
Államokban vagy Nagy-Britanniában. A gyapjúból készült ruházat 
csak a kiváltságos szovjet állampolgárok számára érhető el. Ami a 
tömegeket számára marad, a karton, amelyből mintegy 16 méter/fő 
készül, és ebből készítik még a téli ruhákat is. Cipő termelése a 
Szovjetunióban mintegy 0,5 pár/fő, Németországban - egy párnál 
több, Franciaországban másfél pár, az Egyesült Államokban három 
pár, és a minőségről még nem is beszéltünk. Bizonyosra vehetjük, 
hogy a polgári országokban azon egyének százaléka, akiknek egynél 
több pár cipője van, sokkal magasabb, mint a Szovjetunióban, és a 
mezítlábasak aránya - sajnos - a Szovjetunióban még mindig a 
legmagasabbak közé tartozik.

Közel azonos a helyzet - esetenként még rosszabb is - az 
élelmiszeriparban, az utóbbi években elért tagadhatatlan sikerei 
ellenére: konzervek, kolbász, sajt, nem is beszélve a süteményekről és 
édességekről, még mindig teljesen elérhetetlen a lakosság nagy része 
számára. A helyzet még a tejtermékeket illetően sem jó. 
Franciaországban és az Egyesült Államokban egy tehén kb. 5 főre jut, 
Németországban 6 főre, a Szovjetunióban 8 főre, miközben a tehenek 
tejhozama nálunk fele a nyugatinak. A Szovjetunió csupán a 
kenyérgabonafélék (különösen a rozs) és a burgonya tekintetében 
előzi meg európai országokat és az Egyesült Államokat az egy főre 
eső termelésben. De a rozskenyér és burgonya, mint a lakosság fő 
élelmiszere, a szegénység klasszikus jele!
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A papír fogyasztása - az egyik legfontosabb kulturális mutató. 1935-
ben a Szovjetunióban kevesebb, mint 4 kilót gyártottak. Az egy főre 
jutó papírtermelés az Egyesült Államokban több mint 34 kg (szemben 
az 1928-as 48 kg-mal), Németországban több mint 47 kg. Amíg az 
Egyesült Államok lakosai 12 ceruzát használnak el évenként, a 
Szovjetunióban - mindössze négyet, és ceruzáink nagyon gyenge 
minősége miatt kettő kell ugyanolyan hasznos tevékenységhez. 
Újságok megalapozottan panaszkodnak, hogy az olvasókönyvek, a 
papír és ceruza a hiánya megbénítja az iskolai munkát. Nem csoda, ha 
az Októberi Forradalom 10. évfordulóján megfogalmazott terv az 
írástudatlanság felszámolására, messze van a befejezésétől.

A kérdést általánosabban is feltehető. Az egy főre jutó szovjet nemzeti 
jövedelem jóval kisebb, mint a nyugati. Tekintve, hogy a Szovjetunió 
nemzeti jövedelmének mintegy 25-30%-át befektetik, - ez az arány 
jóval nagyobb, mint bárhol máshol - a tömegek fogyasztásra fordított 
rész lényegesen alacsonyabb, mint a fejlett tőkés országokban.

Igaz, a Szovjetunióban nincsenek birtokos osztályok és azok 
pazarlása, amelyeket a tömegek alulfogyasztásával kellene 
kiegyensúlyozni. Azonban az ebből adódó korrekció súlya nem olyan 
nagy, mint amilyennek első pillantásra látszik. A kapitalista rendszer 
fő gonoszsága nem a birtokos osztályok extravagáns fogyasztása - bár 
önmagában ez visszataszító -, hanem az, hogy a burzsoázia a kedvére 
való tékozlás jogának biztosítására fenntartja a termelési eszközök 
magántulajdonát, és így a gazdaságot anarchiára és pusztulásra ítéli. A 
burzsoázia természetesen a luxus kizárólagos fogyasztója. De az 
alapvető szükségleti cikkek fogyasztói túlnyomó többségében a 
dolgozó tömegek. Amint azt később látni fogjuk, a Szovjetunióban a 
szó szoros értelmében vett birtokos osztályok nincsenek, de van egy 
nagyon kiváltságos parancsnoki réteg, amely a fogyasztás 
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oroszlánrészéért felelős. És ha az alapvető közszükségleti cikkek egy 
főre jutó termelésében a Szovjetunió elmarad a fejlett tőkés országok 
mögött, ez azt is jelenti, hogy a szovjet tömegek életszínvonala még 
mindig elmarad a kapitalista szinttől.

A történelmi felelősség ezért Oroszország kemény és sötét múltját 
terheli, amely a sötétséget és a szegénységet hagyta örökül. A 
fejlődésnek más útja, mint a kapitalizmus megdöntése, nem volt. Elég 
csupán a balti országokra vagy Lengyelországra nézni, amelyek 
egykor a cári birodalom élvonalbeli részei voltak, és amelyek most 
nem képesek kibontakozni. A szovjet rendszer múlhatatlan érdeme az 
ezredéves visszamaradottsággal való heves és általában sikeres harc. 
De a helyes értékelése a további fejlődés legfontosabb feltétele.

A szovjet rezsim a szemünk előtt az előkészítő szakaszon megy át, 
importálva, kölcsönvéve és meghonosítva a Nyugat által meghódított 
technikai és kulturális vívmányokat. A termelés és a fogyasztás 
összehasonlító paraméterei azt mutatják, hogy az előkészítő szakasz 
távolról sem ért véget: feltételezve a valószínűtlen teljes kapitalista 
stagnálást, ez a szakasz egész történelmi korszakot fog igénybe venni. 
Ez az első, nagyon fontos következtetés, amelyre még szükségünk 
lesz a további tanulmányozás során.



23

2. fejezet: A gazdaság fejlődése és a vezetés cikcakkjai

A hadikommunizmus, az új gazdasági politika (NEP) és a kulák-
ellenes irányzat

A szovjet gazdaság fejlődése egyáltalán nem volt folyamatos és 
egyenletesen emelkedő. Az új rendszer első tizennyolc éve világosan 
megkülönböztethető több szakaszból áll, amelyeket éles válságok 
választanak el egymástól. A Szovjetunió gazdasági történetének rövid 
összefoglalója a kormányzati politikával kapcsolatosan 
elengedhetetlen mind a diagnózis, mind a prognózis szempontjából.

A forradalom utáni első három év a nyílt és brutális polgárháború 
időszaka volt. A gazdasági életet teljesen a front szükségleteinek 
rendelték alá. A kulturális munka háttérbe szorult, de lendületes és 
kreatív gondolkodás volt a jellemző, különösen Lenin gondolataiban, 
az anyagi eszközök minimális szintjének az ellenére. Ez az időszak az 
úgynevezett „hadikommunizmus” hősi időszaka (1918-1921), amely 
párhuzamba állítható a kapitalista országok „katonai 
szocializmusával”. A szovjet kormány elsőrendű gazdasági feladata 
azokban az években az volt, hogy a hadiipart támogassa és a múltból 
megmaradt szűkös készleteket a háború és a városi lakosság 
pusztulástól való megmentése céljára használja. Lényegében a 
hadikommunizmus egy ostromlott vár fogyasztásának szabályozási 
rendszere volt.

El kell azonban ismerni, hogy az eredeti elképzelések szerint a 
hadikommunizmus tágabb célt követett. A szovjet kormány remélte és 
törekedett arra, hogy kidolgozza a tervgazdaság rendszerébe illő 
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szabályozó rendszer módszereit, mind az elosztás, mind a termelés 
területén. Más szóval: azt reméltük, hogy a „hadikommunizmusból” 
fokozatosan, de a rendszer megzavarása nélkül, a valódi 
kommunizmus fog létre jönni. A bolsevik párt 1919 márciusában 
elfogadott programja azt mondja: „A szovjet kormány feladata az 
elosztás területén ma az, hogy szünet nélkül tovább folytassa a 
kereskedelem helyettesítését az áruk tervszerű elosztásával, mégpedig 
állami méretekben”.

A „hadikommunizmus” programja azonban egyre inkább a valóságba 
ütközött: a termelés folyamatosan csökkent, és nem csak háború 
pusztításai miatt, hanem azért is, mert megszűnt a termelők személyes 
érdekeltsége a termelésben. A város a falutól kenyeret és 
nyersanyagokat követelt, miközben cserébe semmit sem adott színes 
papírdarabokon kívül, amit régi megszokásból pénznek neveztek. A 
muzsik elrejtette tartalékait. A kormány fegyveres munkás-
különítményeket küldött a kenyérért. A muzsik csökkentette a vetést. 
Az ipari termelés 1921-ben, közvetlenül a polgárháború végén, 
legfeljebb egyötöde volt a háború előtti szintnek. Az acél termelése 
4,2 millió tonnáról 183 ezer tonnaára csökkent, azaz  
huszonharmadára. A gabona-betakarítás 801 millióról 503 millió 
métermázsára csökkent 1922-re: ez az év a szörnyű éhínség éve volt! 
Ezzel egyidejűleg, a külkereskedelem 2,9 milliárd rubelról 30 millióra 
változott. A termelőerők összeomlása minden elképzelést és 
történelmi tapasztalatot felülmúlt. Az ország és vele együtt a hatalom 
a szakadék szélén találta magát.

A hadikommunizmus utópisztikus reményeinek korszaka kemény és 
nagyrészt megalapozott kritikában részesült. A kormányzó párt 
elméleti hibája azonban egészen érthetetlen lenne, ha figyelmen kívül 
hagynánk a tényt, hogy minden akkori számítás alapja a Nyugaton 
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várható forradalom közeli győzelme volt. Magától értetődőnek 
tartották, hogy a győztes német proletariátus, a jövőbeni élelmiszerek 
és nyersanyagok szállításának reményében, hitelbe szállított volna 
Szovjet-Oroszország számára nem csak autókat és egyéb ipari 
késztermékeket, de több tízezer magasan képzett munkással, 
technikussal és a szervezővel is kisegítette volna az országot. És nem 
kétséges, ha a proletárforradalom Németországban győzött volna - és 
ezt a győzelmet csak és kizárólag a szociáldemokraták akadályozták 
meg -, a Szovjetunió és Németország a gazdasági fejlődése olyan 
hatalmas lépésekkel fejlődött volna, hogy Európa és a világ sorsa ma 
mérhetetlenül kedvezőbb lenne. Azonban azt teljes bizonyossággal 
kijelenthetjük, hogy ezen örvendetes esemény esetén is, a közvetlen 
állami elosztást el kellett volna vetni és a termékek kereskedelmének 
módszerével helyettesíteni.

A piac visszaállítását Lenin azzal indokolta, hogy az országban 
egymástól elszigetelt parasztgazdaságok milliói vannak, amelyek nem 
szokták meg másképpen, mint a kereskedelmen keresztül 
meghatározni a külvilággal folytatott gazdasági kapcsolataikat. A 
kereskedelmi forgalom volt hivatva összekapcsolni a parasztságot és a 
nemzeti ipart. A „kapcsolat (смычки)” elméleti fogalma nagyon 
egyszerű: az iparnak olyan árukat kell szállítani a falunak olyan áron, 
ami lehetővé teszi az államnak a paraszti termékek erőszakos 
kisajátításáról való lemondást.

A NEP legélesebb és leghalaszthatatlanabb feladata kétségtelenül a 
faluval kapcsolatos gazdasági viszonyok egészségessé tétele volt. De a 
tapasztalatok azt mutatták, hogy magának az iparnak, társadalmasított 
jellege ellenére is, szüksége van a kapitalizmus által kifejlesztett 
pénzbeli elszámolás módszerére. A tervet nem lehet csupán spekulatív 
adatokra alapozni. A kereslet és kínálat játéka még nagyon sokáig 
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marad a terv számára a szükséges anyagi alap és fontos kiigazító 
mechanizmus.

A legalizált piac a kiigazított pénzrendszerrel együtt rögtön munkához 
látott. Már 1923-ban - a faluból érkező kezdeti igények hatására - az 
ipari termelés tempósan megélénkült. Elegendő csupán azt 
megjegyezni, hogy az 1922-es termelés 1923-ra megkétszereződött, 
1926-ra pedig eléri a háború előtti szintet, azaz az 1921-es szint 
ötszörösét. Ezzel párhuzamosan, bár jóval szerényebb ütemben, a 
mezőgazdasági termelés is nőtt.

Az áttörést hozó 1923-as évtől kezdve a már korábban is jelentkező 
pártbeli nézeteltérések, az ipar és mezőgazdaság viszonyát illetően, 
kiéleződnek. Az országban, amely teljesen kimerítette az összes 
tartalékát, az ipart nem lehetett másképpen fejleszteni, mint a 
parasztságtól kölcsönbe beszerezett kenyérrel és egyéb 
nyersanyagokkal. Azonban a nagyon nagy „kikényszerített 
kölcsönök” a munkakedv csökkenését váltotta ki: miután a parasztok 
nem hittek a jövőbeni juttatásokban, a város kenyér-expedícióira 
vetési sztrájkokkal válaszoltak. A túl kicsi begyűjtés is stagnálással 
fenyegetett: ha az ipari termékek nem hozzáférhetők, akkor a 
parasztság visszatér a saját szükségletre való termeléshez, és a korábbi 
kézműiparhoz. A nézeteltérés a pártban azzal a kérdéssel kezdődött, 
hogy mennyit kell a falvakban kisajátítani az ipar számára az ipar és a 
falu közötti dinamikus egyensúly helyreállításához. A vita azon 
nyomban belebonyolódott a falu szociális szerkezetének 
problémájába.

1923 tavaszán, a párt kongresszusán a „baloldali ellenzék”, amelyet 
akkor még nem neveztek így, bemutatott egy diagrammot, amely az 
ipari és mezőgazdasági árak közötti fenyegető különbséget 
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demonstrálta. Ezt a jelenséget akkor nevezték először „agrárollónak”, 
amely kifejezés bekerült az emberiség szótárába. Ha az ipar a további 
elmaradása - mondta a szónok [Trockij] - tovább nyitja ezt az ollót, 
akkor a város és falu közötti szakítás elkerülhetetlen.

A parasztság szigorúan különbséget tett a bolsevikok demokratikus 
agrárreformja és a szocializmus alapjainak a felépítésére irányuló 
politika között. A földbirtokosok és az állam földjeinek elsajátítása a 
parasztságnak félmilliárd aranyrubelt meghaladó hasznot hozott 
évenként. De az állami ipar termékeinek felárában a parasztok jóval 
nagyobb összeget vesztettek. Az októberi fordulat által összekötött két 
forradalom - a demokratikus és a szocialista - közötti mérleg a 
parasztság számára száz milliókat jelentő mínuszban volt, és a két 
osztály szövetsége kérdésessé lett.

A parasztgazdaságok múltból örökölt atomizált jellege az októberi 
fordulat következtében tovább fokozódott: az önálló parasztporták 
száma 16-ról 25 millióra növekedett a forradalom utáni évtizedben, 
ami természetesen a parasztgazdaságok többségében tovább erősítette 
a tisztán önellátó-fogyasztói jelleget. Ez az egyik oka a 
mezőgazdasági áruk hiányának.

A kistermelő gazdaságok elkerülhetetlenül kitermelik magukból a 
kizsákmányolókat. Annak mértékében, ahogy a falu el kezd fejlődni, a 
paraszttömegeken belüli differenciálódás nőni kezd: a fejlődés a régi, 
jól ismert útjára tér. A kulák növekedése messze megelőzte a 
mezőgazdaság általános növekedését. A kormány „arccal a falu felé” 
politikája ténylegesen „arccal a kulák felé” eredményt hozott. A 
mezőgazdasági adók sokkal nagyobb terhet jelentettek a 
szegényparasztoknak, mint a zsírosparasztoknak, akik ráadásul az 
állami hitelek krémjét is megkapták. A kenyér feleslege, amely főleg a 
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falusi felső rétegnél jelentkezett, a szegények igába hajtására, és a 
városi kispolgári elemek spekulatív vásárlásaira ment. Buharin, a 
kormányzó frakció akkori teoretikusa, a parasztsághoz intézett 
hírhedett jelszava a „gazdagodjatok!” volt. Az elmélet szintjén ennek 
a kulákságnak a szocializmusba való fokozatos belenövését kellett 
volna jelentenie. A gyakorlatban ez egy kisebbségnek a nagy többség 
számlájára való gazdagodását jelentette.

A kormány, saját politikájának fogságában lévén, kénytelen volt a 
falusi kisburzsoáziának egyik engedmény a másik után tenni. 1925-
ben engedélyezték a mezőgazdaságban béresek tartását és a földek 
bérbe adását. A parasztság polarizálódott kis kapitalistákra és 
béresekre. Ugyanekkor az ipari termékek hiányában az állam kiszorult 
a falusi áruforgalomból. A kulák és a kis kézműves vállalkozó között - 
mintegy a föld alól - megjelent a közvetítő. Maguk az állami 
vállalatok is a nyersanyag vásárlásaik során egyre gyakrabban voltak 
kénytelenek magánkereskedőkhöz fordulni. Mindenütt érezhető volt a 
kapitalista dagály. A gondolkodó emberek szemléletesen 
meggyőződhettek arról, hogy a tulajdonformákban való változás még 
nem oldja meg a szocializmus problémáját, csupán felveti azt.

1925-ben, amikor a kulákok felé fordulás teljes gőzzel folyt, Sztálin a 
földtulajdon teljes denacionalizálásának előkészítéséhez látott hozzá. 
A maga által megrendelt kérdésre, hogy t.i. „nem volna-e célszerű - a 
mezőgazdaság érdekében - a parasztok által megművelt földet 
tulajdonukká tenni tíz évre?”, Sztálin ezt válaszolta a szovjet 
zsurnalisztának: „Akár 40 évre”. Grúzia Földművelési népbiztosa, 
Sztálin közvetlen ösztönzésére, törvényjavaslatot készített a föld 
denacionalizálására. A cél az volt, hogy a parasztoknak a saját 
jövőjükbe vetett hitét megerősítse. Egyébként, már 1926 tavaszára az 
eladásra szánt kenyérgabona 60%-a a parasztgazdaságok 6 százaléka 
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kezében volt. Az államnak nem csak nem volt gabonája a 
külkereskedelem számára, de a belső szükségleteket sem tudta 
kielégíteni. Az export törpe mérete miatt kénytelenek voltak 
elutasítani a késztermékek, és szélsőségesen csökkenteni a gépek és 
nyersanyagok importját.

Az iparosítás fékezése és a nagy paraszti tömegekre mért csapás árán 
folytatott kulákpártolás politikai következményei 1924-26 között 
egyértelműen feltárultak: a város és a falu kispolgárjainak öntudata, 
önbizalma rendkívül megerősödött. A kispolgárság elfoglalt sok helyi 
szovjetet, s ezzel megnövekedett a bürokrácia ereje és önbizalma, nőtt 
a munkásokra nehezedő nyomás, a szovjet- és pártdemokrácia 
korlátozása. A kulákság növekedése megrémítette a kormányzó 
csoport neves képviselőit. Nem véletlenül Zinovjevet és Kamenyevet, 
akik a két legfontosabb proletár centrum - Leningrád és Moszkva - 
szovjetjeinek elnökei voltak. De a vidék és főleg a bürokrácia 
megingathatatlanul Sztálin mögött álltak. A nagygazda bátorítására 
irányuló politika győzelmet aratott. Zinovjev, Kamenyev és követőik 
1926-ban csatlakoztak az 1923-as év ellenzékéhez (trockisták).

A mezőgazdaság kollektivizálásának szükségességét „elméletben” a 
kormányzó frakció akkor sem tagadta. De csak évtizedes távlatokban 
kapott helyet. Lévén földművelésügyi népbiztos, Jakovlev 1927-ben 
azt írta, hogy bár a falu szocialista átalakítása csak a kollektivizálással 
oldható meg, de „természetesen nem egy-két év alatt, s az is 
lehetséges, hogy nem egy évtized alatt”… „A kolhozok és a 
kommunák jelenleg kétségtelenül kis szigetek parasztgazdaságok 
tengerében, és még hosszú ideig azok is maradnak”, folytatta. És 
ebben az időben valóban a parasztcsaládok 0,8%-a tartozott a 
kollektív gazdaságokhoz.
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A párt „általános irányvonala” körüli harc 1923-ban került felszínre, 
és 1926-tól kezdve különösen élessé és szenvedélyessé vált. Az 
ellenzék a gazdaság és politika teljes spektrumát átfogó platformjában 
kifejtette: „A pártnak megsemmisítő csapást kell mérnie azon 
tendenciákra, amelyek a föld nacionalizálását akarják aláásni vagy 
felszámolni, mert ez a proletariátus diktatúrájának egyik alapja”. 
Ebben a kérdésben az ellenzék győzött; a föld nacionalizálása elleni 
közvetlen kísérletek abbamaradtak. A problémát azonban nem 
merítette ki a földtulajdon formájának a kérdése.

„A falu növekvő számú magángazdaságaival” - folytatja a platform - 
„szembe kell állítani a gyorsabban növekvő kollektívákat. Szükséges - 
évről évre - szisztematikusan jelentős pénzt fordítani a kollektívákba 
tartozó szegényekre.”... „A kistermelés átterelése nagy és kollektív 
termelésre, ez a lényege a szövetkezetekkel folytatott munkának.”  De 
a széles alapokra helyezett kollektivizációt makacsul utópiának 
nyilvánították. A párt XV. kongresszusára való felkészülés során, 
amelynek feladata a baloldali ellenzék kizárásának előkészítése volt, 
Molotov, a Népbiztosok tanácsának elnöke, megismételte: „lecsúszni 
(!) a széles paraszti tömegek jelenlegi körülmények közötti 
kollektivizációjának szegényparaszti illúziójához nem szabad.” A 
naptár 1927 végét mutatta. Ennyire távol volt akkoriban a kormányzó 
frakció a saját, a falura vonatkozó holnapi politikájától.

Ugyanazokban az években (1923-28) folyt a kormányzó koalíció 
(Sztálin, Molotov, Rikov, Tomszkij, Buharin; Zinovjev és Kamenyev 
1926 elején átállt az ellenzék oldalára) harca a szuper-iparosítás és a 
tervgazdálkodás (планового руководства) ellen. A jövő történésze 
nem minden csodálkozás nélkül fogja megállapítani a bátor 
gazdálkodási kezdeményezésekkel szembeni rosszindulatú hitetlenség 
hangulatát, amely a szocialista állam kormányát tökéletesen átitatta. 
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Az iparosítás ütemének gyorsulása tapasztalati alapokon, külső 
hatások miatt következett be, az összes számítások durva 
megsértésével, valamint rendkívüli magas pótlólagos kiadásokkal. Az 
ellenzék 1923-ban egy ötéves terv kidolgozására irányuló javaslata 
olyan kispolgári lelkületű gúnyolódást váltott ki, amely fél az 
„ismeretlenbe való ugrástól”. Még 1927 áprilisában is a Központi 
Bizottság plénumán Sztálin olyan kijelentést tett, hogy „a dnyeperi 
vízerőmű megépítése olyan volna, mintha a muzsik tehén helyett 
gramofont venne”. Ez az aforizma az egész programot összefoglalta. 
Nem felesleges megjegyezni azt, hogy az egész világ kapitalista 
sajtója, és nyomukban a szociáldemokrata sajtó is, együtt érzően 
ismételgette a „baloldali ellenzékkel” szembeni hivatalos vádakat az 
ipari romanticizmust illetően.

A pártbeli viták háttérzaja mellett a paraszt az ipari termékek hiányára 
egyre makacsabb sztrájkkal válaszolt: nem vitte piacra a gabonát és 
nem növelte a vetésterületet. A jobboldaliak (Rikov, Tomszkij, 
Buharin), akik abban az időben megszabták a hangnemet, nagyobb 
teret követeltek a falvakban a kapitalista tendenciáknak a gabona 
árának növelése által, akár az ipar fejlődési ütemének csökkenésével. 
Ilyen politika egyetlen következménye az lehetett, hogy a külföldre 
szállított mezőgazdasági nyersanyagok ellenében késztermékeket 
hoznak be. Ez azonban nem a parasztgazdaságok és a szocialista ipar, 
hanem a kulákok és a világkapitalizmus közötti áruforgalom. Ezért 
megvívni Októbert  nem volt érdemes.

„Az iparosítás meggyorsítása” - érvelt az ellenzék képviselője 
[Trockij] az 1926-os pártkonferencián - „a kulákok nagyobb 
megadóztatásán keresztül is, nagyobb árutömeget ad, amely lenyomja 
a piaci árakat, és ez előnyös nemcsak a munkásoknak, de a parasztok 
többségének is... Az „arccal a falu felé” nem jelentheti a „háttal az 
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iparnak” politikát; ez az jelenti, hogy ipart a falu számára, mivel egy 
olyan állam arca, amelynek nincs ipara, a falunak sem kell.”

Sztálin válaszában elítélte az ellenzék „fantasztikus terveit”: az 
iparnak nem szabad „előre szaladnia, elszakadnia a mezőgazdaságtól, 
és eltérnie országunk felhalmozási ütemétől”. A párt határozatai 
továbbra is ismételgették a parasztság kulák rétegéhez való passzív 
alkalmazkodás receptjét. Az 1927 decemberében tartott XV. 
pártkongresszus, amelynek feladata volt a szuper-iparosítók végleges 
szétzúzása, figyelmeztetett annak a veszélyére, hogy „túlságosan nagy 
állami tőkét kössenek le nagy építkezésekben”. Más veszélyt a 
kormányzó frakció még nem akart látni.

Az 1927-28-a gazdasági évben befejeződik az úgynevezett 
helyreállítási szakasz, amelynek során az ipar főleg forradalom előtti 
berendezéseket használt, ahogyan a mezőgazdaság is; a leltár a régi. A 
továbbhaladáshoz nagy lendületű, önálló ipari fejlesztésre volt 
szükség. Tapogatódzva, terv nélkül vezetni - erre már nem volt 
semmiféle lehetőség.

A szocialista iparosítás hipotetikus lehetőségeit az ellenzék már az 
1923-25-ös évek során analizálta. Az általános következtetés az volt, 
hogy a burzsoáziától örökölt berendezések lehetőségeinek kimerülése 
után a szovjet ipar a szocialista felhalmozás alapján olyan növekedést 
képes produkálni, amely a kapitalizmus számára elképzelhetetlen. A 
kormányzó frakció vezetői nyíltan gúnyolódtak a 15-18 százalékos 
növekedés óvatos prognózisa felett, amit az ismeretlen jövő 
fantasztikus muzsikájának neveztek. És ebben állt akkor a 
„trockizmus” elleni harc lényege.
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Végül az 1927 év végére elkészült ötéves terv első hivatalos vázlatát 
teljesen átitatta a szőrszálhasogatás lelkülete. Az ipari termelést évről-
évre csökkenő mértékűre, és 9-től 4%-ig terjedőre tervezték. A 
személyes fogyasztásnak öt év alatt csupán 12%-kal kellett volna 
növekednie. Az elképzelés valószínűtlenül félénk természete 
világosan kiderül abból a tényből is, hogy az ötéves terv végére az 
állami büdzsének a népgazdasági jövedelem 16%-át kellett volna 
lefednie akkor, amikor a cári Oroszország, amely szocialista 
társadalmat nem szándékozott építeni, 18%-os állami büdzsével 
gazdálkodott. És talán nem haszontalan megjegyezni, hogy a tervet 
összeállító mérnökök és közgazdászok néhány év múltán bíróság előtt 
álltak, mint külföldi hatalmak utasításait kiszolgáló tudatos kártevők, 
és keményen megbüntették őket. A vádlottak hivatkozhattak volna 
arra, ha lett volna merszük, hogy a terven végzett munkájuk teljes 
összhangban volt a Politika Bizottság „általános irányvonalával”, és a 
Politbüró utasításainak megfelelően végezték azt.

A tendenciák harca most már a számok nyelvén fogalmazódott meg. 
„Az Októberi Forradalom tízéves évfordulójára ilyen szőrszálhasogató 
és teljesen pesszimista tervet javasolni” - jelentette ki az ellenzéki 
platform - „nem jelent mást, mint objektíve a szocializmus ellen 
dolgozni”. Egy év múlva a Politikai Bizottság az ötéves terv új 
változatát hagyta jóvá a termelés átlagosan 9 %-os növekedésével. Az 
események ténylegesen a „szuper-iparosítók” adataihoz való makacs 
közeledésre mutattak. Még egy év, és amikor a kormányzati politika 
már radikálisan megváltozott, a Tervbizottság kidolgozza az ötéves 
terv harmadik változatát, amelynek dinamikája már sokkal közelebbi 
egyezésben van az ellenzék 1925. évi prognózisával, mint azt 
egyáltalán remélni lehetett.
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A Szovjetunió tényleges gazdasági politikája - láthatólag - nagyon is 
távol van a hivatalos legendától. Sajnos a Webb házaspárhoz hasonló 
jámbor kutatók ezt a legkisebb mértékben sem veszik észre.

Éles fordulat: „ötéves terv négy év alatt” és a „teljes 
kollektivizáció”

Határozatlanság az egyéni parasztgazdaságokkal kapcsolatosan, 
bizalmatlanság a nagyvonalú tervek vonatkozásában, lassú növekedési 
ütem védelmezése, valamint a nemzetközi problémák elhanyagolása: 
ezek összessége alkotta „a szocializmus egy országban” elmélet 
lényegét, amelyet Sztálin 1924 őszén javasolt először a proletariátus 
németországi veresége után. Ne siessünk az iparosítással, ne rontsuk 
meg a viszonyt a muzsikkal, ne számítsunk a világforradalomra, és 
mindenek előtte, védelmezzük meg a pártbürokrácia hatalmát a 
kritikával szemben! A parasztság differenciálódását az ellenzék 
kitalációjának nyilvánították. A fentebb már említett Jakovlev 
szétzavarta a Központi Statisztikai Hivatalt, amelynek táblázataiban 
több helyet foglaltak el a kulákok, mint amennyit a hatalom 
szükségesnek tartott. Ugyanakkor, amikor a vezetők 
megnyugtatásként azt állították, hogy a gazdaság az áruhiányt kinövi, 
„a népgazdaság fejlődésének nyugodt üteme” következik, a gabona 
beszolgáltatás „egyenletesebben” folyik, stb., a megerősödött kulák - 
magával ragadva a középparasztokat is - kenyérblokád alá helyezte a 
várost. 1928 januárjára a munkásosztálynak a közeledő éhínséggel 
kellett szembesülnie. A történelem időnként gonosz tréfákat képes 
űzni. Éppen abban a hónapban, amelyben a kulák torkon ragadta a 
forradalmat, börtönözték be vagy küldték Szibériába a baloldali 
ellenzék tagjait a kulákkal szembeni „pánikkeltés” miatt.
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A kormány úgy próbálta beállítani, mintha a gabonasztrájkot a 
kulákságnak a szocialista állammal szembeni nyílt ellenségessége (és 
ez honnan eredt?) váltotta ki, azaz általános politikai motívummal 
magyarázta. De az ilyen fajta „idealizmusra” a kulákság nem nagyon 
hajlamos. Ha elrejtette a gabonáját, ezt azért tette, mert az ajánlott 
üzlet előnytelennek bizonyult számára. És ez volt az oka annak is, 
hogy a befolyását ki tudta terjeszteni a falu nagy részére. A kulákok 
szabotázsa ellen a represszió önmagában elégtelen volt: a politikát 
kellett megváltoztatni. De még sok időt vesztegettek el az 
ingadozásra.

Nem csak az akkori kormányfő, Rikov jelentette ki 1928 júniusában: 
„az egyéni parasztgazdaságok fejlesztése... a párt legfontosabb 
feladatai közé tartozik”, de Sztálin is megerősítette: „vannak emberek, 
akik azt gondolják, hogy az egyéni parasztgazdaság kimerítette 
lehetőségeit, és ezért nincs értelme támogatni azokat... Ezeknek az 
embereknek semmi köze nincs pártunk általános irányvonalához.”  
Egy év sem telt el, és a párt irányvonalának már semmi köze sem volt 
ezekhez a szavakhoz: a horizonton a teljes kollektivizálás napja volt 
felkelőben.

Az új irányvonal az előzőhöz hasonlóan, empirikus módon, a 
kormányzó blokkon belüli átláthatatlan harcban alakult ki. „A 
jobboldal és centrum csoportjai az ellenzékkel szembeni közös 
ellenérdekeik alapján tömörültek” - figyelmeztetett a baloldali 
platform egy évvel korábban -, „az utóbbi kiiktatása elkerülhetetlenül 
felgyorsítja a köztük lévő belső harcot”. Így is történt. A szétesőben 
lévő kormányzó koalíció vezérei semmiképpen sem akarták elismerni, 
hogy a baloldal ezen prognózisa is, hasonlóan sok más 
jövendöléséhez, beteljesült. Még 1928. október 19.-én Sztálin 
nyilvánosan kijelentette: „ideje lenne elfelejteni a pletykákat a 
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jobboldali elhajlásról és Központi Bizottságunk Politikai Irodájának 
békülékeny magatartásáról irányukban”. Mindkét csoportosulás az 
apparátust tesztelte. A elfojtott párt homályos pletykákból és 
találgatásokból élt. De már néhány hónap múlva a hivatalos sajtó, a rá 
jellemző pimaszsággal, a következőket jelentette ki, hogy Rikov 
kormányfő „a szovjet hatalom gazdasági nehézségeire spekulált”; 
hogy a Komintern vezetője, Buharin, a „liberális-burzsoá befolyás 
becsempészésében” bűnös; hogy Tomszkij szakszervezeti elnök nem 
más, mint szánalmas trade-unionista. Mindhárman, Rikov, Buharin és 
Tomszkij, a Politikai Iroda tagjai voltak. Mivel a baloldali ellenzék 
elleni korábbi harc minden fegyverét a jobboldali csoportosulás 
arzenáljából kapta, Buharin, az igazságot nem sértve, megvádolhatta 
volna Sztálint azzal, hogy a jobboldal elleni harcában az elítélt 
ellenzéki platform töredékeit használja fel.

Így vagy úgy, a fordulat megtörtént. A „gazdagodjatok!” jelszó, 
valamint a kulákságnak a szocializmusba való fájdalommentes 
belenövésének elméletét, ha megkésve is, de határozottan elítélték. 
Napirendre az iparosítás került. Az önelégült kvietizmust a pánikszerű 
gyorsaság váltotta fel. Leninnek a csaknem elfelejtett szavai, t.i. 
„utolérni és lehagyni” kibővültek a „legrövidebb idő alatt” szavakkal. 
A párt kongresszusa által már elvileg jóváhagyott minimalista ötéves 
terv helyet adott egy újabb tervnek, amelynek elemeit teljesen a már 
szétzúzott baloldali ellenzék platformjából kölcsönözték. 
Dnyeprosztroj, amit tegnap még gramofonhoz hasonlítottak, mára a 
figyelem központjába került.

Az első sikerek után új jelszót adtak ki: hajtsuk végre az ötéves tervet 
négy év alatt. A feldúlt empirikusok már azt hiszik, hogy minden 
lehetséges. Az opportunizmus, mint az a történelemben már gyakran 
megtörtént, átment az ellentétébe, azaz a kalandorpolitikába. Ha 1923-
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28 között a Politikai Iroda kész volt elfogadni Buharin által javasolt 
„teknősbéka léptekkel” fejlődés filozófiáját, akkor most könnyedén 
ugrottak az évi 20%-os növekedésről 30 %-osra, és megpróbáltak 
minden időleges és esetleges sikert normává változtatni. Eközben 
elfelejtkeztek a gazdasági ágak egymástól való kölcsönös függéséről. 
A terv hibáit nyomtatott papírral próbálták eltüntetni. A forgalomban 
lévő pénz az első ötéves terv alatt 1,7 milliárd rubelről 5,5 milliárdra 
emelkedett, és a 2. ötéves terv elejére 8,4 milliárd lett. A bürokrácia 
nemcsak azon dolgozó tömegek ellenőrzése alól szabadította fel 
magát, akikre az erőltetett iparosítás terhe nehezedett, hanem az arany 
rubel automatikus ellenőrzése alól is. A NEP-korszak elején 
megerősített pénzrendszer alapjaiban rendült meg.

A rezsim számára a fő veszély, és nem csak a tervteljesítése, hanem 
fennmaradása szempontjából is a falvakból fenyegetett. 1928. február 
15.-én az ország lakossága csodálkozás nélkül tudta meg a Pravda 
vezércikkeiből, hogy a falu egyáltalán nem úgy néz ki, ahogyan a 
hatalom eddig ábrázolta, ellenben nagyon közel van ahhoz, ahogyan a 
kongresszus által kizárt ellenzék leírta. Az a sajtó, ami szó szerint 
tegnap még tagadta a kulák létezését is, ma a fentről jött jelre 
felfedezte őket, és nem csak a falvakban, hanem magában a pártban is. 
Felfedezték, hogy a kommunista sejteket gyakran olyan gazdag 
parasztok vezetik, akik bonyolult mezőgazdasági berendezéseket 
használnak, bérelt munkaerőt alkalmaznak, az állam előtt a pudok 
százait, esetenként ezreit titkolták el, és engesztelhetetlenül léptek fel 
a „trockista” politikával szemben. Az újságok versengve közöltek 
szenzációs leleplezéseket arról, hogy a kulákok, helyi titkárokként 
hogyan akadályozták meg a szegényparasztokat és béreseket a párthoz 
való csatlakozásban. A régi értékeléseket kidobták. Az előjelek helyet 
cseréltek.
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A város ellátása végett azon nyomban szükséges volt kisajátítani a 
kulákok kezében lévő gabonát. Ezt csak erőszak alkalmazásával volt 
elérhető. A gabonakészletek kisajátítását, s nem csak a kulákokét, 
hanem a középparasztokét is, a hivatalos nyelven „rendkívüli 
intézkedéseknek” nevezték. Ennek azt kellett volna jelentenie, hogy 
holnap minden visszatér a régi kerékvágásba. De a falu népe nem hitt 
a szép szavaknak, és igaza volt. A gabona erőszakos kisajátítása 
elvette a zsírosparasztok kedvét a vetésterület növelésétől. A 
napszámosok és szegényparasztok munka nélkül maradtak. A 
mezőgazdaság, és vele együtt az állam is megint zsákutcába jutott. 
Mindenáron meg kellett változtatni az „általános irányvonalat”.

Sztálin és Molotov, még mindig a magángazdaságokat helyezve az 
első helyre, elkezdték hangsúlyozni a szovhozok és kolhozok 
gyorsabb kiterjesztésének szükségességét. De mivel a súlyosbodó 
ellátási nehézségek nem tették lehetővé a katonai expedíciók falvakba 
küldésének beszüntetését, az egyéni gazdaságok fejlesztésének 
programja a levegőben függött. Nem volt más lehetőség, mint a 
kollektivizálásba „csúszni”(скатываться). Az ideiglenes „rendkívüli 
intézkedések” a gabona kisajátítását illetően váratlanul „a kulákságnak 
mint osztálynak” a felszámolásának politikájába torkollott. Az 
egymásnak ellentmondó utasítások tanulsága szerint nyilvánvaló, 
hogy a kormánynak a parasztkérdésben nemhogy ötéves, de öt 
hónapos terve sem volt.

Az ellátási válság korbácsa által hajtva, a terv szerint, az ötéves terv 
végére a parasztgazdaságok 20%-ának kellett kollektív gazdaságokba 
tömörülnie. Ezen tervet - amelynek grandiózus volta kiderül annak a 
megfontolásából is, hogy az előző tíz évben a kollektivizálás a 
gazdaságoknak nem egészen egy százalékára terjedt ki -, már az 
ötéves terv közepe környékén is messze túlteljesítették. 1929 
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novemberében Sztálin, felhagyva ingadozásával, meghirdette az 
egyéni gazdálkodás végét: „egész falvak, járások, sőt megyék” 
(„целыми селами, районами, даже округами”) parasztjai lépnek be 
a kolhozokba. Jakovlev, aki két évvel korábban még azt mondta, hogy 
a kolhozok még sok évig csak kis szigetek lesznek az egyéni 
gazdálkodók tengerében, mezőgazdasági népbiztosként azt a feladatot 
kapta, hogy „likvidálja a kulákságot, mint osztályt”, és fejezze be a 
teljes kollektivizálást „a legrövidebb idő alatt”. A kollektivizált 
gazdaságok aránya: 1929-ben 3,9% (1,7%-ról), 1930-ban 23,6%, 
1931-ben már 52,7%, 1932-ben 61,5%.

Manapság már senki sem kockáztatja meg azon liberális őrültség 
ismételgetését, mintha a kollektivizálás egészében a puszta erőszak 
eredménye lett volna. A földjükről való kiszorítás ellen a parasztság a 
korábbi történelmi korszakokban hol felkelt a földesurak ellen, hol 
gyarmatosító áramlatként irányult a szűz területek felé, és végül 
mindenféle szektákba vetette magát, ahol a muzsikot mennyországbeli 
bőséggel jutalmazták az evilág szűkösségéért. Most, a latifundiumok 
kisajátítása után, és a föld végletes felparcellázása után a földecskék 
nagyobb egységekbe való egyesítése élet és halál kérdésévé vált, 
nemcsak a parasztság és mezőgazdaság, de az egész társadalom 
számára.

Azonban ezzel az általános történelmi megfontolással a kérdés még 
egyáltalán nincs elintézve. A kollektivizálás tényleges lehetőségeit 
nem annyira a falu kilátástalanságának foka, és a kormány 
adminisztratív energiája határozta meg, hanem az ipar termelési 
képessége, azaz, hogy el tudja-e látni a nagy gazdaságokat a szükséges 
felszereléssel. És ezek az anyagi feltételek kielégíthetetlenek voltak. A 
kolhozok olyan eszközöket használtak, amelyek a nadrágszíj-parcellán  
való gazdálkodásra voltak csak alkalmasak. Ezen feltételek között az 
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eltúlzottan gyors kollektivizálás gazdasági kalandorpolitikává vált.

A kormány, amely megzavarodott a saját irányváltásának 
radikalizmusától, nem volt képes és ideje sem volt rá, hogy az új 
kurzust politikailag előkészítse. Nemcsak a paraszttömegek, de a helyi 
hatalmi szervek sem tudták, hogy mit követelnek tőlük. A 
parasztságban az indulatok fehér izzásig hevültek azoktól a 
pletykáktól, hogy a jószágot és tulajdont elveszi a „kincstár”. Ezek a 
pletykák nem is bizonyultak teljesen valótlanoknak. Az a karikatúra 
valósult meg, amelyet a maga idejében a baloldali ellenzék 
kifigurázására írtak le: a bürokrácia „kirabolta a falut”. A 
kollektivizálás a parasztok előtt elsősorban minden tulajdonuk 
elvételét jelentette. Nemcsak a lovakat, teheneket, disznókat, de a 
baromfit is. Ahogyan egy külföldi megfigyelő írta, „kuláktalanítottak, 
egészen a lábbeliig, amelyet a gyerekek lábáról húztak le”. Ennek 
eredményeként a parasztok tömegesen adták el semmiért az állataikat, 
vagy vágták le azokat a húsukért és bőrükért.

1930 januárjában a KB tagja, Andrejev a kongresszuson ilyen képet 
rajzolt a kollektivizálásról: egyrészről az egész országban kibontakozó 
erőteljes szövetkezeti mozgalom „minden akadályt szét fog zúzni, ami 
útját állja”; másrészt azonban a kolhozba lépő parasztok ragadozó 
módon mindent eladnak, beleértve a felszerelést, jószágot, még a 
magot is, és ez „egyenesen fenyegető mértéket öltött”. És bármennyire 
is ellentmondásos az itt egymás mellé rakott két általánosítás, mind a 
kettő más-más oldalról helyesen jellemzi a járványként jellemezhető 
kollektivizálást, mint a kétségbeesés által hajtott lépést. „A teljes 
kollektivizálás” - írta a már fentebb említett kritikus megfigyelő -, „a 
népgazdaságot már régen nem látott káoszba vetette vissza: 
hároméves háború söpört át az országon.”
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25 millió elszigetelt paraszt egoizmusát, amely tegnap még a 
mezőgazdaság, bár olyan gyenge, mint a muzsik gebéje, de egyetlen 
hajtóereje volt, a bürokrácia egyetlen rohammal próbálta olyan 200 
ezer kolhoz vezetőség utasításaival helyettesíteni, amelyeknek nem 
voltak technikai eszközei, agronómiai ismeretei, és támaszai magában 
a parasztságban. A kalandorpolitika pusztító következményei nem 
sokáig várattak magukra, és jó néhány évig érezhetőek voltak. A teljes 
gabonatermés, amely 1930-ban 835 millió mázsára emelkedett, a 
következő két évben 700 millióra esett vissza. A különbség 
önmagában nem tűnik katasztrofálisnak, de a csökkenés pontosan 
olyan mennyiségű, amire szüksége lett volna a városnak az éhínség 
elkerülésére. A technikai kultúrákkal a helyzet még rosszabb volt. A 
kollektivizálás előtt a cukor termelése csaknem 109 millió pud volt, 
miközben két év múlva, a teljes kollektivizálás hajrájában, a cukorrépa 
hiánya miatt kevesebb, mint a felére esett, 48 millió pudra. De a 
legpusztítóbb hurrikán a falu állatvilágán söpört át. A lovak száma 
55%-kal 34,6 millióról 1929-ben 15,6 millióra esett 1934-re. A 
szarvasmarhák száma 30,7 millióról 19,5 millióra, azaz 40 %-kal 
csökkent. A disznók száma 55%-kal, a birkáké 66%-kal redukálódott. 
Az éhségtől, hidegtől, a repressziók miatt elpusztult embereket nem 
számlálták meg olyan pontossággal, mint a szarvasmarhákat, de ez is 
milliós nagyságrendű. Ezért nem a kollektivizálás a bűnös, hanem 
annak vak, hazardírozó, erőszakos módszerei. A bürokrácia semmit 
sem látott előre. Még a kolhozok alapszabályzatát, amely megpróbálta 
a parasztok egyéni érdekeit a közös érdekeivel összekapcsolni, csak a 
szerencsétlen falu pusztává változtatása után tették közzé.

Az új kurzus erőszakos jellege az 1923-1928-as évek politikájának 
következményeitől való menekülés követelményéből nőtt ki. De 
emellett is, a kollektivizálást ésszerűbb ütemben lehetett és kellett 
volna végrehajtani, tervezettebb formában. A bürokrácia, amelynek 
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kezében volt a hatalom és az ipar, szabályozhatta volna a 
kollektivizálás folyamatát oly módon, hogy ne vigye az országot a 
katasztrófa szélére. Kellett volna és lehetett volna olyan ütemet 
választani, amely jobban megfelelt volna az ország anyagi és erkölcsi 
erőforrásainak. „Szerencsés belső és nemzetközi körülmények között 
a mezőgazdaság anyagi-technikai feltételei 10-15 év alatt gyökeresen 
átalakulhatnak, és így képezhetik a kollektivizálás termelési alapját. 
De azon években, amelyek ettől a helyzettől elválasztanak, többször is 
meg lehet dönteni a szovjetek hatalmat”, írta a baloldali ellenzék 
külföldi lapja 1930-ban.

Ez a figyelmeztetés nem volt túlzás: soha a halál szele nem érintette 
oly közel az Októberi Forradalom földjét, mint a teljes kollektivizálás 
idején. Elégedetlenség, elbizonytalanodás, keserűség marta az 
országot. Elrontott monetáris rendszer; sok „hagyományos” és 
szabadpiaci rögzített ár; áttérés a parasztok és az állam közötti 
kereskedelemhez hasonló árucseréről a gabona, hús és a tejtermék 
adókra; harc nem életre, hanem halálra a kolhoz tulajdonának ellopása 
és a lopások tömeges fedezése ellen; a pártnak tisztán katonai 
mozgósítása a kulákok szabotázsa ellen azután, hogy a kulákságot 
osztályként már „likvidálták”; ezzel egyidejűleg visszatérés a 
jegyrendszerhez és a nyomorúságos fejadagokhoz; és végül a belső 
útlevél rendszer visszaállítása - mindezek az intézkedések 
visszahozták az országba a már régen befejezettnek tűnt 
polgárháborús atmoszférát.

A gyárak nyersanyaggal való ellátása negyedévről negyedévre egyre 
rosszabb lett. A kibírhatatlan létfeltételek a munkaerő vándorlását, 
lógást, hanyag munkát, gépek meghibásodását, a selejt nagy 
százalékát és a készítmények alacsony minőségét okozták. Az átlagos 
termelékenység 1931-ben 11,7%-kal esett. Molotov egy futó 
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megjegyzése szerint, amelyet az egész szovjet sajtó kinyomtatott, az 
ipar termelése 1932-ben csak 8,5 %-kal növekedett a tervben előírt 36 
% helyett. Igaz, hogy röviden ezután, az ötéves terv négy év és három 
hónap alatti teljesítéséről tájékoztatták a világot. Ám ez csupán azt 
jelenti, hogy a bürokrácia cinizmusa a statisztika felhasználásában és a 
közvélemény kezelésében nem ismer határokat. De nem ez a fontos: a 
kártyára nem az ötéves tervet tették fel, hanem a rendszer sorsát.

A rendszer túlélte. De ez magának a rendszernek köszönhető, amely 
mélyen gyökerezett a népi talajban. S nem kevésbé köszönhető ez a 
szerencsés külpolitikai helyzetnek. A gazdasági káosz és a falvakban 
folytatott polgárháború következtében a Szovjetunió lényegében béna 
volt a külső ellenségekkel szemben. A parasztság elégedetlensége 
megterhelte a hadsereget is. A bizonytalanság és tétovázás 
demoralizálta a bürokratikus apparátust és a parancsnoki állományt. 
Egy csapás Keletről vagy Nyugatról ebben az időszakban végzetes 
lehetett volna.

Szerencsére az egész kapitalista világban zavart várakozás uralkodott 
a kereskedelmi-ipari válság első évei miatt. Senki nem volt kész 
háborút folytatni, senki sem merészelte megkockáztatni. Egyébként is, 
az ellenséges országok semelyikében sem ismerték fel a szovjetek 
országát megrázó szociális görcsök élességét, amelyet a „az általános 
irányvonalat” dicsőítő muzsika elfedett.

A történelmi áttekintésünk rövidsége ellenére, legalább is remélem, 
megmutatja, hogy mennyire távol áll a munkásállam fejlődésének 
azon idillikus képe a valóságtól, amely a fokozatos és állandóan 
növekvő sikerekről beszél. A válságokkal teli múltból a későbbiekben 
fontos következtetéseket vonunk le a jövőre is. A szovjet kormány 
gazdasági politikájának és e politika cikcakkjainak történelmi 
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áttekintésére azért is nagy szükség van, hogy szétzúzzuk azt a 
mesterségesen elültetett individualista fetisizmust, amely a tényleges 
és állítólagos siker forrását a vezetés rendkívüli minőségében véli 
fellelni, és nem a forradalom által létrehozott társadalmasított tulajdon 
feltételeiben.

Az új szociális rendszer objektíven létező előnyei természetesen 
megjelennek a vezetők módszereiben; de ez utóbbi nem kevésbé fejezi 
ki az ország gazdasági és kulturális elmaradottságát, és azokat a 
kispolgári provinciális feltételeket, amelyek között ezek a káderek 
formálódtak.

Durva hiba lenne ebből azt a következtetést levonni, hogy a szovjet 
vezetőség politikája harmadrendű fontossággal bír. Ugyanis nincs a 
világon még egy kormány, amelynek kezében ilyen nagy mértékben 
összpontosulna az ország sorsa. Egy kapitalista sikere vagy 
sikertelensége, nem teljesen persze, de nagy mértékben és időnként 
meghatározóan függ a személyes képességeitől. Mutatis mutandis,2 a 
szovjet kormány az egész gazdaság helyzetét illetően olyan helyzetet 
foglalt el, mint egy kapitalista a vállalatában. A népgazdaság 
centralizált jellege az állami hatalmat hatalmas jelentőségű tényezővé 
teszi. De éppen ezért a kormány politikáját nem a sikerek összegeként, 
nem a statisztika puszta számainak alapján kell megítélni, hanem 
ahhoz a specifikus szerephez mérten, amelyet ezeknek az 
eredményeknek kivívásában a tudatos, előrelátó és tervező vezetőség 
játszhatott volna. 

2 Mutatis mutandis : Megváltoztatva a megváltoztatandókat. Egy korábbi 
állapotnak, kialakult helyzetnek a megváltozott körülményekhez való igazítására 
utal; különösen olyan változtatásokról van szó, amelyek nem érintik a dolog 
lényegét, csak mellékes körülményeket.
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A kormánypolitika cikkcakjai nem csak az objektív körülmények 
ellentmondásait tükrözték, hanem azt is, hogy a kormányzó csoport 
nem volt elegendő mértékben képes megérteni az ellentmondásokat és 
megelőző módon reagálni reájuk. A vezetés hibáinak árát nehéz 
számviteli értékekben kifejezni. De már a cikcakkok történetének 
vázlatos kifejtése megengedi annak meggyőződéses állítását, hogy ez 
a szovjet gazdaságra hatalmas pótlólagos költségekkel nehezedett rá.

A történelem racionális megközelítése esetén, igaz, megválaszolatlan 
maradt a kérdés, hogy az a frakció, amelynek a legkevesebb ötlete 
volt, és amelyet a leginkább megterheltek a hibák, az összes többi 
csoporttal folytatott harcában győzött, és korlátlan hatalmat volt képes 
a saját kezében összpontosítani. A további analízis kulcsot ad ehhez a 
rejtélyhez is. S láthatjuk egyúttal azt is, hogy az önkényuralmi 
vezetőség bürokratikus módszerei hogyan kerül ellentmondásba a 
gazdaság és kultúra szükségleteivel, és milyen szükségszerűen 
következnek ebből újabb válságok, és a Szovjetunió fejlődésbeli 
sokkjai.

De előtte tárgyaljuk meg a „szocialista” bürokrácia kettős szerepét: 
meg kell válaszolni a kérdést, hogy milyen az elért sikerek általános 
egyenlege? Tényleg megvalósult-e a szocializmus a Szovjetunióban? 
Vagy óvatosabban: az elért gazdasági és kulturális sikerek megóvnak-
e a kapitalista restauráció veszélyétől, hasonlóan ahhoz, ahogyan a 
burzsoá társadalom, az ismert fejlettségi fokán, biztosítva volt sikerei 
által a feudalizmus és a jobbágyság visszaállításától?
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3. Fejezet: Szocializmus és az állam

Átmeneti rendszer

Helyes-e az, amit a hivatalos tekintélyek állítanak, hogy t.i. a 
Szovjetunióban már megvalósították a szocializmust? Ha nem, akkor 
legalább az elért sikerekkel megalapozták-e az ország határain belüli 
megvalósítását, függetlenül a világ maradék részén végbemenő 
eseményektől függetlenül? Az általunk fentebb elvégzett kritikai 
elemzése a szovjet gazdaság legfontosabb mutatóinak kiinduló pontot 
kell adjanak e kérdés helyes megválaszolásához. Azonban itt nem 
tudjuk elkerülni az előzetes elméleti áttekintést.

Marxizmus a technika fejlődéséből, mint a haladás rugójából indul ki, 
és a kommunista programot a termelőerők dinamikájára építi. Ha 
feltételezzük, hogy valamely kozmikus katasztrófa a többé-kevésbé 
közeli jövőben el fogja pusztítani bolygónkat, akkor le kellene 
mondanunk a kommunista perspektíváról, mint sok minden másról is. 
Eltekintve a fenti problematikus feltételezéstől, nincs semmiféle 
tudományos okunk idejekorán valamiféle határokat támasztani 
technikai, termelési és kulturális fejlődésünk elé. A marxizmus 
teljesen átitatott a haladás optimizmusával, és már csak ezért is 
kibékíthetetlenül szemben áll a vallással.

A kommunizmus anyagi előfeltételének az ember gazdasági hatalma 
oly magas fejlettségének kell lennie, amikor a termelő tevékenység 
megszűnik tehernek lenni, és nem lesz szükség semmiféle nógatásra, 
és az élethez szükséges javak elosztása, amelyek állandó bőségben 
állnak majd rendelkezésre, nem követel más ellenőrzést, mint a 
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jólneveltséget, megszokást, a közvélemény ellenőrzését. Hasonlatosan 
ahhoz, amit a mai jómódú családokban vagy „tisztességes” 
panziókban tapasztalunk. Hogy őszinte legyek, jó adag tompa agyúság 
kell ahhoz, hogy valaki ezt, a végül is, szerény perspektívát utópiának 
tartsa.

A kapitalizmus kifejlesztette a társadalmi fordulat feltételeit és erőit: 
technika, tudomány, proletariátus. A kommunista rendszer azonban 
nem jöhet közvetlenül a burzsoá társadalom felváltására: a múlt 
anyagi és kulturális öröksége ehhez abszolút nem elégséges. A 
munkásállam az első időkben nem engedheti meg magának, hogy 
mindenki „képességei szerint” dolgozzon, azaz amennyit tud és akar, 
és mindenkit szükségletei szerint lássa el, az általa elvégzett munkától 
függetlenül. A termelőerők fejlesztésének érdekeitől vezérelve a 
munkabér szokásos normájához kell fordulni, azaz a létfontosságú 
javak elosztását a munka mennyisége és minősége szerint megejteni.

Marx ezt a kezdeti stádiumot „a kommunizmus alacsonyabb fokának” 
nevezte, megkülönböztetendő annak magasabb fokozatától, amikor a 
szükség utolsó kísérteteivel együtt eltűnik az anyagi egyenlőtlenség is. 
Ebben az értelemben állítják szembe gyakran a szocializmust és a 
kommunizmust, mint az új társadalom alsó és felső fokát. „Nálunk 
még persze nem valósult meg teljesen a kommunizmus” - mondja a 
jelenlegi hivatalos doktrína -, „de már megvalósult a szocializmus, 
azaz a kommunizmus alsóbb foka.” Bizonyítékként az iparban az 
állami trösztök, a mezőgazdaságban a szövetkezetek, míg a 
kereskedelemben a szövetkezeti vállalatok példáját hozzák fel. Első 
látásra teljes egyezés van Marx a priori, és ezért hipotetikus 
feltételezésével. De pontosan a marxizmus szempontjából a kérdést 
egyáltalán nem meríti ki a munka elért termelékenységétől független 
tulajdonforma. Marx a kommunizmus alsó fokán mindenképpen olyan 



48

társadalmat értett, amely gazdasági fejlettsége alapján már a 
kezdeteitől fogva magasabban áll a legfejlettebb kapitalizmusnál is. 
Teoretikusan a kérdés ilyen felvetése a hibátlan, mert világméretekben 
véve a kommunizmus már az első, kiinduló stádiumában is a fejlettség 
magasabb fokát képezi, mint a burzsoá társadalom. És Marx 
egyébként is úgy várta, hogy a szocialista forradalmat a franciák 
kezdik el, a németek folytatják, és az angolok fejezik be; ami az 
oroszokat illeti, hát ők a késői hátvédben voltak valahol. De ezt a 
rendet a valóság felrúgta. Aki Marx univerzális-történelmi 
koncepcióját mechanikusan akarja most alkalmazni a fejlődésének 
jelenlegi szakaszában lévő Szovjetunió egyedi esetére, az azon 
nyomban kibogozhatatlan ellentmondásokba bonyolódik bele.

Oroszország a kapitalizmusnak nem a legerősebb, hanem a 
leggyengébb láncszeme volt. A jelenlegi Szovjetunió nincs 
gazdaságilag a világszínvonal fölött, csak megpróbálja elérni azt. Ha 
Marx azt a társadalmat, amely saját korának legfejlettebb 
kapitalizmusa által elért termelőerők társadalmasítása alapján kellett 
volna kialakulnia, nevezte a kommunizmus alsóbb fokának, akkor ez a 
meghatározás nyilván nem alkalmazható a Szovjetunióra, amely még 
mai is sokkal rosszabbul áll technikailag, a létfontosságú javakkal való 
ellátás és a kultúra területén, mint a kapitalista államok. Ezért aztán 
sokkal helyesebb a jelenlegi szovjet rendszert, minden 
ellentmondásával együtt, előkészítő vagy a kapitalizmusból a 
szocializmusba való átmeneti rendszernek nevezni.

A terminológiai pontosságra törekvésbe egy csepp pedánsság sincs. 
Egy rendszer erejét és stabilitását végső soron a munka relatív 
termelékenysége határozza meg. A technikailag a kapitalizmus fölé 
magasodó társadalmasított gazdaság szocialista fejlődése bizonyosan, 
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úgy szólván automatikusan, megalapozott lenne. Sajnos ez az, amit 
nem mondhatunk el a szovjet gazdaságról.

A Szovjetunió vulgáris apologétái hajlamosak körülbelül így érvelni: 
ha fel is tételezzük, hogy a jelenlegi szovjet rendszer még nem 
szocialista, akkor is a jelenlegi alapokon a termelőerők fejlesztése 
előbb vagy utóbb el kell hogy vezessen a szocializmus teljes 
győzelméhez. Így azután csak az időtényező a vitatott. Kell-e emiatt 
akkora zajt csapni? És első látásra bármennyire is meggyőző ez az érv, 
ténylegesen nagyon is felületes. Az időtényező egyáltalán nem 
másodrendű akkor, amikor történelmi folyamatokról van szó: 
összekeverni a jelen és jövő időt a politikában sokkal veszélyesebb, 
mint a nyelvtanban. A fejlődés, a Webb-típusú vulgáris evolucionisták 
nézetei ellenére, egyáltalán nem a létezőnek tervszerű felhalmozása és 
„javulása”: a fejlődés ismeri a mennyiség minőségbe való átcsapását, 
a válságokat, előreugrásokat és visszaeséseket. Éppen azért, mert a 
Szovjetunióban még messze nem érték el az első stádiumot, a 
szocializmust, mint a kiegyensúlyozott termelési és fogyasztási 
rendszert, a fejlődés nem harmonikus, hanem ellentmondásokkal teli. 
A gazdasági ellentmondások társadalmi antagonizmusokat szülnek, 
amelyek azután saját logikájuk szerint fejlődnek tovább, és nem várják 
be a termelőerők további fejlődését. Ezt láthattuk nem is oly régen a 
kulákkérdésben, amikor is a kulákok nem akartak evolúciós módon 
„belenőni” a szocializmusba, és a bürokrácia és ideológusai 
legnagyobb meglepetésére, újabb, pótlólagos forradalomra volt 
szükség. Akar-e majd békésen belenőni a szocializmusba maga a 
bürokrácia, amelynek kezében összpontosul a hatalom és gazdagság? 
Ebben kételkedhetünk. De legalábbis óvatlanság lenne csak a 
bürokrácia szavára bízni magunkat. Hogy milyen irányban fog 
fejlődni a következő három-öt-tíz évben a szovjet társadalom 
gazdasági és társadalmi ellentmondásainak dinamikája, erre végleges 
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és visszafordíthatatlan válasz még nincs. A végkifejlet nagyban függ 
az élő társadalmi erők harcától, és nemcsak nemzeti, hanem 
nemzetközi méretekben. Ezért minden új szakaszban a valós 
viszonyok és tendenciák, valamint egymással való kapcsolatuk és 
kölcsönhatásuk konkrét analízisére van szükség. Az ilyen analízis 
fontosságát rögtön látni fogjuk a szovjet állam kérdésével 
kapcsolatban.

Program és valóság 

Lenin, Marx és Engels nyomán, a proletárforradalom 
megkülönböztető vonását abban látta, hogy kisajátítva a kisajátítókat, 
megszünteti a társadalom fölé kerekedő bürokratikus apparátus, 
mindenekelőtt a rendőrség és az állandó hadsereg szükségességét. 
„Proletariátusnak államra van szüksége - ezt ismételgetik az 
opportunisták” - írta Lenin 1917-ben, két hónappal a hatalom 
megragadása előtt -, „de elfelejtik hozzátenni, hogy a proletariátusnak 
elhaló államra van szüksége, azaz olyan módon szervezettre, hogy 
azon nyomban kezdjen elhalni, és ne tudjon nem elhalni” (V.I. Lenin: 
Állam és forradalom). Ez a kritika a maga idejében a szocialista 
reformisták (pl. az orosz mensevikek, brit fabiánusok stb.) ellen 
irányult; most megkettőzött erővel üti a szovjet bálványimádókat a 
bürokratikus, „elhalni” semmiképpen nem kívánó államuk kultuszával 
együtt.

A bürokráciára való társadalmi szükséglet mindig azokban a 
helyzetekben merül fel, amikor éles antagonizmusokkal találkozunk, 
amelyeket szükséges „enyhíteni”, „elsimítani”, „szabályozni” (és 
mindig a kiváltságosak, jómódúak érdekeinek megfelelően, mindig 
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magának a bürokráciának a javára). Minden burzsoá forradalomban, 
legyenek azok bármilyen demokratikusak is, a bürokratikus apparátus 
tökélesítése és erősítése megy végbe. 

„Csinovnyikok és az állandó hadsereg” - írja Lenin - „ez az a parazita 
a burzsoá állam testén, amelyet e társadalmat emésztő belső 
ellentmondások szülnek, de pontosan ez a parazita tömi el a 
létfontosságú pórusokat”.

1917-től kezdve, azaz attól a pillanattól kezdve, hogy a hatalom 
meghódítása a párt gyakorlati napirendjére került, Lenint állandóan 
ezen „parazita” felszámolásának gondolata foglalkoztatja. A 
kizsákmányoló osztályok megdöntése után, az „Állam és forradalom” 
minden fejezetében azt ismétli és magyarázza Lenin, hogy a 
proletariátus szétzúzza a régi bürokratikus gépezetet, és a saját 
apparátusát munkásokból és alkalmazottakból állítja össze, s ezzel 
párhuzamosan „lépéseket tesz az ellen, hogy bürokratákká váljanak, 
ahogyan azt Marx és Engels javasolta: 1) nemcsak választhatóság, 
bármikor lecserélhetőség; 2.) a munkások fizetésénél nem magasabb 
javadalmazás; 3) azonnali áttérés arra a módszerre, hogy az ellenőrzés 
és felügyelet funkcióját mindenki gyakorolja, hogy mindenki egy 
időre bürokratává váljon, és így senki se váljon bürokratává”. Nem 
kell azt hinni, hogy Lenin évtizedek feladatáról beszélt; nem, ez az 
első lépés, amellyel „a proletárforradalmat lehet és kell kezdeni”.

Ugyanazt a bátor szemléletet találjuk a proletárdiktatúra államára 
vonatkozóan a hatalom meghódítása után másfél évvel, amely 
befejezett kifejtést nyert a bolsevik párt programjában, többek között a 
hadsereggel foglalkozó részben. Erős állam, de mandarinok nélkül; 
fegyveres erők, de szamurájok nélkül! Nem a honvédelem feladata 
hozza létre a katonai és civil bürokráciát, hanem az osztályokra 
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szakadt társadalmi rend, amely hatást gyakorol a védelem 
szervezésére is. A hadsereg csupán a társadalmi viszonyok egyik 
részecskéje. A külső veszélyek elleni védelem természetesen 
feltételezi a munkásállamban is a specializált katonai-technikai 
szervezetet, de semmiképpen sem tételezi fel a kiváltságos tiszti 
kasztot. A program az állandó hadseregnek a felfegyverzett néppel 
való felváltását követeli.

Így a proletárdiktatúra rendszere már keletkezésétől fogva megszűnik 
a szó régi értelmében „államnak”, azaz olyan különleges apparátusnak 
lenni, amelynek feladata a nép többségének engedelmességre való 
kényszerítése. Az anyagi hatalom a fegyverekkel együtt egyenesen és 
közvetlenül a munkásság olyan szervezeteinek kezébe megy át, mint a 
szovjetek. Az állam, mint bürokratikus apparátus, a proletárdiktatúra 
első napjától kezdve megkezdi elhalását. Ezt mondja az a program, 
amelyet a mai napig nem hatálytalanítottak. Furcsa: mintha a 
mauzóleumból, síron túli üzenetet hallana az ember…

Akárhogyan is magyarázzuk a jelenlegi szovjet államot, egy dolog 
vitathatatlan: létezésének második évtizedének végén nemcsak hogy 
még nem halt el, de még csak meg sem kezdte az elhalást; és ami még 
ennél is rosszabb: a történelemben eddig nem látott kényszerítő 
apparátussá vált: a bürokrácia nemcsak hogy nem tűnt el, és nem adta 
át helyét a tömegeknek, de a tömegek felett uralkodó, ellenőrizetlen 
erővé változott. A hadsereget nemhogy nem helyettesítette a 
felfegyverzett nép, de saját magából kiválasztott egy kiváltságos, 
marsallokkal megkoronázott tiszti kasztot, míg a „diktatúra 
felfegyverzett hordozójának”, a népnek manapság még a 
legártalmatlanabb fegyverek viselése is tiltott. A legnagyobb 
fantáziával megáldva is nehéz nagyobb és kifejezőbb kontrasztot 
elképzelni, mint a Marx, Engels, Lenin által elképzelt munkásállam, 
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és a Sztálin által vezetett jelenlegi valós állam között van. Miközben 
továbbra is folytatják Lenin műveinek kiadását (igaz, cenzúra általi 
törlésekkel és ferdítésekkel), a Szovjetunió jelenlegi vezetői és 
ideológiai képviselői még csak meg sem próbálják megmagyarázni az 
éles kontrasztot a program és a valóság között. Megpróbáljuk ezt 
megtenni helyettük mi.

A munkásállam kettős természete 

A proletárdiktatúra a burzsoá és a szocialista társadalom között 
képezett híd. Lényegét illetően tehát átmeneti jelenség. A diktatúrát 
megvalósító államnak mellékes, de nagyon fontos feladata, hogy 
előkészítse saját eltávolítását. Ezen „mellékes” feladat 
megvalósításának foka mutatja, az ismert értelemben, az alap küldetés 
végrehajtásának sikerességét: az osztály és anyagi ellentmondások 
nélküli társadalom felépítését. A bürokratizmus és a társadalmi 
harmónia egymással fordítottan arányosak.

Engels Dühringgel folytatott híres vitájában írta: „...amikor eltűnnek, 
együtt az osztályuralommal, együtt a jelenlegi anarchikus termelés 
által szült egyéni létért folytatott küzdelemmel azon ütközések és 
túlzások, amelyek ezekből a harcokból erednek - és ettől a pillanattól 
kezdve nem lesz semmi, amit el kellene nyomni, nem lesz szükség az 
elnyomás különleges erejére, az államra”. A filiszter a rendőrt örök 
intézménynek képzeli. A rendőr csak addig fogja uralni az embereket, 
amíg az ember komolyan nem uralja a természetet. Ahhoz, hogy 
eltűnjön az állam, az szükséges, hogy eltűnjön „az osztályuralom az 
egyéni létért való küzdelemmel együtt”. Engels ezt a két feltételt 
egyesíti: a társadalmi rendszerek váltásának perspektívájából nézve 
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néhány évtized nem számít. De azok a generációk, amelyek saját 
vállaikon hordozzák a fordulatot, azok másképpen tekintenek a 
kérdésre. Valós az az állítás, hogy a kapitalista anarchia szüli a 
mindenki mindenki ellen folytatott harcát. A helyzet azonban az, hogy 
a társadalmasított termelési eszközök még nem szüntetik meg 
automatikusan az „egyéni létért folytatott harcot”. Itt van a kérdés 
lényege eltemetve.

Még Amerikában sem, a legfejlettebb kapitalizmus alapján létre jövő 
szocialista állam sem tudna mindenkinek annyit szolgáltatni, 
amennyire szükségük van, és arra kényszerülne, hogy mindenkit 
lehetőség szerinti több termelésre késztessen. Az ösztönzés feladata 
ezen körülmények között természetesen jut az államnak, amely a 
maga részéről nem tehet mást, mint a kapitalista munkabér módszerét 
alkalmazza ilyen-olyan változtatásokkal, enyhítésekkel. Éppen ilyen 
értelemben írta Marx 1875-ben, hogy a „burzsoá jog... a kommunista 
társadalom első fázisának abban a formájában, ahogyan a hosszú 
szülési kínok után a kapitalista társadalomból létre jön, 
elkerülhetetlen. A jog sohasem lehet magasabban, mint a gazdasági 
rend és az általa lehetővé tett kulturális fejlettség”.

Magyarázva ezeket a nagyszerű sorokat, Lenin hozzáteszi: „a burzsoá 
jog a fogyasztói termékek elosztásának viszonylatában 
elkerülhetetlenül feltételezi a burzsoá államot, mivel a jog semmivé 
válik olyan apparátus nélkül, amely képes kikényszeríteni a jog 
normáinak betartását. Következésképpen” - folytatja Lenin -, „a 
kommunizmusban egy ideig nemcsak a burzsoá jog marad fenn, 
hanem a burzsoázia nélküli burzsoá állam is!”

E nagyon jelentős, a jelenlegi hivatalos teoretikusok által figyelmen 
kívül hagyott következtetés a szovjet állam természetének megértése 
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szempontjából döntő jelentéssel bír, pontosabban szólva: e probléma 
első közelítésben való megértése szempontjából. Mivel az az állam, 
amely a társadalom szocialista átalakítását tűzte ki célul, rákényszerül, 
hogy kényszerítő eszközökkel védje meg az egyenlőtlenségeket, azaz 
egy kisebbség anyagi előnyeit, s ennyiben még egy bizonyos fokig 
„burzsoá” állam marad, bár burzsoázia nélkül. Ezekben a szavakban 
nincs sem dicséret, sem elítélés; pusztán a dolgokat nevükön nevezik.

Az elosztás burzsoá normáinak, az anyagi hatalom növelésének 
meggyorsításával, szocialista célokat kell szolgálnia. De csak 
végeredményként. Közvetlenül azonban az állam kezdettől fogva 
kettős természetet kap: szocialista - amennyiben a termelési eszközök 
társadalmi tulajdonlását őrzi; burzsoá - amennyiben az életfontosságú 
javak elosztásában az értékek kapitalista mérlegét használja, az ebből 
folyó összes következményekkel együtt. Egy ilyen ellentmondás 
jellemvonásai őrületbe kergetheti a dogmatikusokat és 
skolasztikusokat; számunkra nem marad más, minthogy kifejezzük 
együttérzésünket utóbbiakkal.

A munkásállam végleges ábrázatát a burzsoá és szocialista tendenciák 
közötti változó viszonynak kell meghatároznia. Az utóbbi tendencia 
győzelme a rendőr szerep végleges felszámolását, azaz az államnak az 
önkormányzó társadalomban való feloldódását jelenti. Csupán a 
fentiekből egyedül is világosan látható a szovjet bürokratizmus 
problémájának mérhetetlen jelentősége, akár önmagában álló 
tünetként is!

Annak köszönhetően, hogy Lenin, egész intellektuális hajlamainak 
megfelelően, a marxi koncepciónak kiélezett kifejtést ad, további 
nehézségek forrását fedezi fel, sajátjait is - bár nem volt lehetősége 
analízisét befejezni. „Burzsoá állam burzsoázia nélkül” - 
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összeegyeztethetetlennek bizonyult a szovjet demokráciával. Az állam 
kettős jellegének meg kellett jelennie szerkezetében is. A gyakorlat 
megmutatta azt, amit az elmélet nem tudott teljesen világosan előre 
látni: ha a társadalmasított tulajdonnak a burzsoá ellenforradalomtól 
való megvédésére teljesen elegendő is a „felfegyverzett munkások 
állama”, a fogyasztás területén jelentkező egyenlőtlenségek 
szabályozásánál egészen másképpen áll a dolog. Nem vagyunk 
hajlamosak létrehozni és védelmezni olyan kiváltságokat, amelyben 
nem részesülünk. A többség nem gondoskodhat a kisebbség 
kiváltságairól. A „burzsoá jog” védelmezése során a munkásállam is 
rákényszerül a lényegét tekintve „burzsoá” szerv felállítására, annak a 
bizonyos „rendőrségnek” a létrehozására, még ha más egyenruhában 
is.

Így most megtettük az első lépést a bolsevik program és a szovjet 
valóság közötti alapvető különbség megértésének útján. Ha az állam 
nem hal el, hanem egyre despotikusabb lesz, ha a munkásosztály 
felhatalmazottjai bürokratizálódnak, és a bürokrácia a megújult 
társadalom fölé kerekedik, akkor ez nem valamiféle másodlagos okok 
(a múlt pszichológiai maradványai, stb.) miatt történik, hanem a 
kiváltságos kisebbség kiválasztásának és fenntartásának vas 
szükségszerűsége miatt, miután az igazi egyenlőség megvalósítására 
nincs lehetőség.

A kapitalista országok munkásmozgalmát fojtogató bürokratizmus 
tendenciája mindenütt mutatkozni fog a proletárforradalom után is. De 
teljesen nyilvánvaló, hogy egy, a forradalomból kinőtt társadalom 
minél szegényebb, annál keményebben és meztelenebbül mutatkozik 
meg ez a törvény; annál durvább formákat ölt a bürokratizmus; annál 
nagyobb veszélyt képvisel a szocialista fejlődés számára. Nem csak az 
elhalást, de a szovjet államnak legalább a bürokratikus parazitától való 
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megszabadulását sem a régi uralkodó osztályok önmagukban erőtlen 
maradványai akadályozzák, ahogy ezt Sztálin tisztán rendőri 
doktrínája állítja, hanem sokkal hatalmasabb olyan tényezők, mint az 
anyagi hiányok, kulturális elmaradottság, és az ezekből következő 
„burzsoá jog” uralma azon a területen, amely minden embert a 
legélesebben érint: a személyes létezés területén.

A „társadalmasított szükség” és a rendőr

Két évvel a „Kommunista Kiáltvány” megírása előtt a fiatal Marx írta: 
„... (a kommunizmus) abszolút szükséges gyakorlati feltétele a 
termelőerők fejlettsége még azért is, mert enélkül csak a szükség 
általánosítható, és a szükséggel újra kell kezdődnie a szükséges 
tárgyakért folytatott harcnak, és ezzel feltámad minden régi kacat”. 
Ezt a gondolatot Marx sehol sem fejlesztette tovább, és nem 
véletlenül: Marx nem látta előre a proletárforradalom lehetőségét egy 
elmaradott országban. Lenin sem foglalkozott a kérdéssel, és szintén 
nem véletlenül: Lenin nem látta előre a szovjetállam ilyen hosszú 
elszigetelt létezésének lehetőségét. Ami azonban Marxnál csupán 
elvonatkoztatott konstrukció volt, érvelés a tagadásból kiindulva, 
pótolhatatlan elméleti kulcsot ad a szovjet rendszer teljesen konkrét 
nehézségeihez és betegségeihez. „Az egyéni létért folytatott harc” a 
szegénység történelmi talaján, amelyet még az imperialista és 
polgárháború rombolása tovább pusztított, a burzsoázia 
megdöntésének másnapján távol állt attól, hogy eltűnjön; a következő 
években pedig nem enyhült, hanem ellenkezőleg, bizonyos 
pillanatokban hallatlan vadságot öltött magára: kell-e arra 
emlékeztetni, hogy az ország bizonyos részeiben kétszer is 
lesüllyedtek a kannibalizmusig? 
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A cári Oroszország lemaradása a Nyugat mögött csak mostanában 
méretik meg igazából. A legjobb körülmények között is, azaz a belső 
megrázkódtatások és külső katasztrófák hiányában szükség lenne 
néhány ötéves tervre ahhoz, hogy a Szovjetunió képes legyen teljesen 
asszimilálni azokat a gazdasági és nevelési eredményeket, amellyel a 
kapitalista civilizáció úttörői évszázadokat vesződtek. Szocialista 
módszerek alkalmazása szocializmus előtti feladatok megoldására, ez 
a Szovjetunió előtt álló gazdasági és kulturális munka ma.

Az igaz, hogy a Szovjetunió mai termelőerői túlhaladják a Marx 
idejének legfejlettebb országai termelőerőit. De, először is, a két 
rendszer történelmi vetélkedése során a kérdés nem annyira az 
abszolút, mint inkább a relatív szintről szól: a szovjet gazdaság Hitler, 
Baldwin és Roosevelt kapitalizmusával áll szemben, és nem 
Bismarck, Palmerston és Abraham Lincoln kapitalizmusával; 
másodszor, a technika fejlődésével az emberi szükségletek mértéke is 
gyökeresen megváltozik: Marx korának emberei nem ismerték sem az 
autót, sem a rádiót, sem a mozit vagy a repülőgépet. Egyébként a 
szocialista társadalom elképzelhetetlen ezen javak szabad használata 
nélkül.

A kommunizmus alsó foka, Marx terminusát használva, azon a szinten 
kezdődik, ahová a legélenjáróbb kapitalizmus tart. Így aztán, a 
következő szovjet ötéves tervek valós programja „Európa és Amerika 
utolérésének” kell lennie. Ahhoz, hogy a Szovjetunió végtelen 
térségeit aszfaltozott utak és autópályák hálózatával lássák el, sokkal 
több idő és eszköz kell, mint kész autógyáraknak Amerikából az 
országba telepítésére, vagy a megfelelő technika elsajátítására. Vajon 
mennyi idő kell ahhoz, hogy bármely állampolgár autóra ülhessen, és 
bármely irányba elindulván, nehézség nélkül tudja feltölteni 
benzintartályát? A barbár társadalomban a lovasok és gyalogosok két 
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osztályt képeztek. Az automobil nem kevésbé differenciálja a 
társadalmat, mint a felnyergelt ló. Amíg a szerény „Ford” a kisebbség 
kiváltsága marad, addig előttünk van a burzsoá társadalom összes 
megszokása és viszonyai. És ezzel megmarad az egyenlőtlenség által 
szükségeltetett őr, az állam.

Teljesen a proletárdiktatúra marxista elméletéből kiindulva Lenin, sem 
az ennek szentelt fő munkájában (Állam és forradalom), sem a párt 
programjában nem volt képes - mint azt már korábban jeleztük - az 
állam jellégét illető, az ország gazdasági elmaradottságát és elszigetelt 
állapotát számba vevő, szükséges következtetéseket levonni. Miután a 
bürokráciába való visszaeséseket a tömegeknek az irányításban való 
tapasztalatlanságával, valamint a háború okozta sajátságos 
nehézségekkel magyarázták, a párt programja a „bürokratikus 
elfajzások” leküzdésére tisztán politikai lépéseket ír elő (a 
meghatalmazottak bármely időben való újraválaszthatósága ill. 
lecserélhetősége, az anyagi kiváltságok eltörlése, a tömegek aktív 
ellenőrző tevékenysége stb.). Feltételezték, hogy ezáltal a csinovnyik 
főnökből átváltozik egyszerű, mi több, időleges technikai 
végrehajtóvá, és az állam észrevétlen lelép a színpadról.

A bekövetkező nehézségek nyilvánvaló lebecsülése azzal 
magyarázható, hogy a program teljesen egy bizonyos nemzetközi 
perspektívára épült. „Az Októberi Forradalom Oroszországban 
megvalósította a proletárdiktatúrát... Elkezdődött a proletár, 
kommunista világforradalom korszaka”. Ezek a program bevezető 
sorai. A szerzők nemhogy nem tervezték a „szocializmusnak egyetlen 
országban” való felépítését, de ez senkinek sem, legkevésbé 
Sztálinnak jutott az eszébe. És így fel sem tették azt a kérdést, hogy 
milyen lesz a szovjet állam jellege, ha az elkövetkező két évtizedben 
elszigeteltségben kell megoldani azon gazdasági és kulturális 
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feladatokat, amelyeket a fejlett kapitalizmus réges-régen megoldott.

A háború utáni válság nem juttatta győzelemre a szocializmust 
Európában: a szociáldemokrácia megmentette a burzsoáziát. Az az 
időszak, amely Leninek és harcostársainak rövid „haladéknak” tűnt, 
hosszú történelmi korszakká nőtte ki magát. A Szovjetunió 
ellentmondásos társadalmi szerkezete és államának ultra bürokratikus 
jellege egyenes következménye ezen „előre nem látott” történelmi 
akadálynak, amely akadály a kapitalista országokban a fasizmushoz 
vagy a pre-fasiszta reakcióhoz vezetett.

Ha a bürokráciától megtisztított állam megvalósítására tett első 
kísérlet mindenekelőtt a tömegek az önkormányzásban való 
tapasztalatlanságába, a szocializmusnak odaadó és kvalifikált 
dolgozók hiányába, stb. ütközött, akkor hamarosan eme közvetlen 
nehézségek táptalaján megjelentek más, sokkal mélyebb problémák. 
Az államnak „számviteli és ellenőrzési” feladatok végrehajtására való 
visszaszorítása a kényszerítő funkciók fokozatos szűkítése mellett, 
ahogyan azt a program követelte, feltételez valamiféle viszonylagos 
össztársadalmi elégedettséget. És éppen ez a szükséges feltétel 
hiányzott. Segítség Nyugatról nem jött. A demokratikus szovjetek 
hatalma félénknek, olykor elviselhetetlennek bizonyult, amikor a 
napirenden a honvédelemnek, iparnak, technikának és tudománynak 
szükséges kiváltságos csoportok kiszolgálásáról volt szó. Ezen a nem 
nagyon „szocialista” műveleten, hogy t.i. elvenni tíztől és adni 
egynek, alapozódott meg és nőtt fel az elosztás szakembereinek 
nagyhatalmú kasztja.

Miért és hogyan nem vezettek az utóbbi idők hatalmas sikerei 
javuláshoz? Éppen ellenkezőleg, miért és hogyan vezettek az 
egyenlőtlenség éleződéséhez, s ezzel egyidejűleg a bürokrácia további 
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növekedéséhez, amely bürokrácia ma „eltévelyedésből” kormányzati 
rendszerré válik? Mielőtt erre a kérdésre megpróbálunk válaszolni, 
meg kell hallgatnunk a szovjet bürokrácia tekintélyes vezetőit, hogyan 
néznek a saját rendszerükre.

A „szocializmus teljes győzelme” és a „diktatúra erősítése”

A szocializmusnak a Szovjetunióban aratott teljes győzelmét az utóbbi 
években már nem egyszer kinyilvánították, legkategorikusabb 
formában a kulákságnak osztályként való likvidálása alkalmából. A 
Pravda Sztálin beszédének magyarázataként 1931. január 30.-án ezt 
írta: „A második ötéves terv során gazdaságunkból kiküszöböljük a 
kapitalista elemek utolsó maradványait is.” E perspektíva 
szempontjából, ugyanerre a határidőre véglegesen el kellett volna az 
államnak is halnia, mivel ott, ahol a kapitalizmus utolsó maradványai 
eltűntek, ott az államnak nincs semmi keresni valója. „A szovjet 
hatalom” - így szól erről a bolsevik párt programja - „elismeri minden 
állam elkerülhetetlenül osztályjellegét addig, amíg teljesen meg nem 
szűnik a társadalom osztályokra való tagozódása, s vele együtt 
mindenféle állam is.” Egyébként, abban a pillanatban, amikor egy 
vigyázatlan moszkvai teoretikus elfogadván a kapitalizmus utolsó 
maradványainak felszámolását, megpróbálja levezetni ebből az állam 
elhalását, a bürokrácia azon nyomban „ellenforradalminak” nyilvánítja 
az elméletét.

Miben is van a bürokrácia elméleti hibája: az alapfeltevésekben vagy a 
következtetésekben? Ebben is, abban is. A „teljes győzelmet” illető 
első kinyilvánításakor az ellenzék ellenvetése: nem lehet a viszonyok 
társadalmi-jogi formáira korlátozódni - amelyek emellett még 
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éretlenek, ellentmondásosak, a mezőgazdaságban még nem nagyon 
stabilak -, és eltekinteni az alapvető kritériumtól, t. i. a termelőerők 
fejlettségének szintjétől. A jogi formák lényegesen más társadalmi 
tartalmat kapnak a technika fejlettségétől függően: „a jog sohasem 
lehet elsődlegesebb, mint a gazdasági rend és a társadalom ezen 
alapuló kulturális fejlettsége” (Marx). A legfejlettebb amerikai 
technológián alapuló szovjet tulajdonforma a gazdaság minden 
ágazatában - ez már a szocializmus első stádiuma. A munka alacsony 
termelékenységén alapuló szovjet tulajdonforma - ez csak egy olyan 
átmeneti rendszer, amelynek sorsát a történelem még nem döntötte el.

„Nem szörnyű-e” - írtuk 1932 márciusában -, „hogy az ország nem tud 
kikecmeregni az áruhiányból, az ellátás nehézségei mindenütt 
érzékelhetőek, a gyerekeknek nem jut elég tej, de a hivatalos 
orákulumok kikiáltják: ’az ország a szocializmus korszakába lépett’. 
Hát lehetne-e rosszindulatúbban kompromittálni a szocializmust?” K. 
Radek, a ma kormányzó szovjet körökhöz tartozó ismert publicista 
ezzel a megörökítésre méltó szavakkal utasította el a fenti 
megfontolásokat a német liberális „Berliner Tageblatt”, a 
Szovjetuniónak szentelt speciális kiadásában (1932 májusa): „A tej a 
tehén és nem a szocializmus produktuma, és nagyon össze kell 
keverni a szocializmust egy tej- és mézfolyók országának képével, 
hogy ne értsük meg azt: egy ország felemelkedhet a fejlődés 
legmagasabb fokára anélkül is, hogy a néptömegek anyagi 
helyzetében ez azonnal megmutatkozna”. Ezeket a sorokat akkor írták, 
amikor az országban szörnyű éhínség tombolt.

A szocializmus az emberi szükségletek legjobb kielégítésének 
nevében végzett tervszerű termelés rendszere, másképpen 
egyáltalában nem érdemelné meg a nevét. Ha a társadalmi tulajdonba 
vett tehenek száma kicsi, vagy a tőgyükben nincs elég tej, akkor a 
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tejhiány miatt konfliktusok keletkeznek: a város és a falu, a kolhoz és 
az egyéni gazda, a proletariátus különböző rétegei, a dolgozók és a 
bürokrácia között. Hiszen pontosan a köztulajdonba vétel vezetett a 
teheneknek a parasztok általi tömeges kiirtásához. A szükség által 
szült társadalmi konfliktusok azután elvezethetnek az „összes régi 
kacat” újjáéledéséhez. Ez a válaszunk lényege.

Az 1935. augusztus 20.-án tartott VII. Komintern kongresszus a 
határozatában ünnepélyesen kinyilvánította, hogy a nacionalizált ipar 
sikerei, a kollektivizálás megvalósítása, a kapitalista elemek 
kiszorítása és a kulákságnak osztályként való felszámolása 
következtében „a Szovjetunióban a szocializmus győzelme végleges 
és visszafordíthatatlan és a proletariátus diktatúrájának állama 
mindenoldalú megerősítést nyert”. A Komintern nyilatkozata minden 
kategorikussága ellenére ellentmondásokkal teli: ha a szocializmus 
„véglegesen és visszafordíthatatlanul” nem mint elv, de mint élő 
társadalmi rend megvalósult, akkor a diktatúra új keletű erősítése 
teljes értelmetlenség. És fordítva: ha a diktatúra „erősítésének” oka a 
rendszer valós szükségletei, akkor a szocializmus győzelme még 
messze van. Nem csak a marxista, de bármely realistán gondolkodó 
politikusnak meg kell értenie, hogy maga a diktatúra, azaz az állami 
kényszerítés „erősítésének” szükségessége nem az osztályok nélküli 
harmónia győzelméről, hanem új társadalmi antagonizmusok 
növekedéséről tanúskodik. Mitől van ez? A létfontosságú áruk 
szűkössége miatt van, ami a munka termelékenységének alacsony 
fokából következik.

Lenin egyszer a szocializmust a következő szavakkal jellemezte: 
„szovjet hatalom plusz az egész ország villamosítása”. Ez az 
epigrammatikus meghatározás egyoldalúságával együtt a pillanat 
propagandisztikus céljai által meghatározott, de mindenesetre kiinduló 
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pontnak a kapitalista villamosítás színvonalát tekintette. Egyébként 
ebben a tekintetben is egy szovjet állampolgárra jutó elektromosság a 
fejlett kapitalista országok szintjének harmada. Ha figyelembe 
vesszük azt, hogy ekkorra a szovjetek átadták a helyüket a tömegektől 
független apparátusnak, akkor a Kominternek nem marad más, mint 
kinyilvánítani azt, hogy a szocializmus nem más, mint bürokratikus 
hatalom plusz a villamosítás kapitalista szintjének harmada. A 
meghatározás pillanatfelvételként pontos, de szocializmusként egy 
kicsit kevés!

1935 novemberében Sztálin a sztahanovistákhoz intézett beszédében, 
alávetve magát a gyűlés empirikus céljainak, váratlanul kijelentette: 
„Miért győzhet, miért fog feltétlenül győzni a szocializmus a 
gazdálkodás kapitalista rendszere felett? Azért, mert... magasabb 
munkatermelékenységet tud biztosítani.” Csak úgy kutyafuttában 
elvetve a Komintern három hónappal korábban ebben a kérdésben 
kiadott nyilatkozatát, és a saját számtalan kijelentését, Sztálin ezen 
alkalommal a „győzelemről” jövő időben beszél: a szocializmus akkor 
győzi le a kapitalista rendszert, amikor túlszárnyalja a munka 
termelékenységében. Amint azt láthatjuk, nemcsak az igeidők, de a 
társadalmi kritériumok is esetről esetre változnak. A szovjet 
állampolgárnak semmi esetre sem könnyű a „fővonalhoz” igazodni.

Végül 1936. március 1.-én Sztálin Roy W. Howarddal folytatott 
beszélgetésében a szovjet rendszer új meghatározását adta: „az 
általunk alkotott társadalmi szerveződés gyökerében szovjet, 
szocialista, habár még nem teljesen felépített, de mindenképpen 
szocialista”. Ebben a szándékosan elkent meghatározásban annyi az 
ellentmondás, ahány szó van benne. A társadalom szerveződése 
„szovjetnek, szocialistának” neveztetik. De a szovjetek államforma, a 
szocializmus társadalmi rendszer. Ezek a meghatározások nehogy nem 
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azonosak, de a mi nézőpontunkból antagonisztikusak is: amennyiben a 
társadalom szerveződése szocialistává vált, annyiban a szovjeteknek 
úgy el kell tűnnie, mint az építőanyagnak a ház felépültével. Sztálin 
hozzáadja, hogy még „nem teljesen felépített szocializmus”. Mit 
jelent, hogy nem teljesen felépített? 5%-ra vagy 75%-ra van-e készen? 
Ezt nem árulják el nekünk. Mint ahogy azt sem, hogy mit jelent az: a 
társadalom „gyökerében” szocialista szerveződése? Tulajdonformát 
vagy technikát? A meghatározás ködös volta mindenesetre 
eltávolodást jelent az 1931-35-ös évek kategorikus formuláitól. A 
következő lépés annak kellene lennie ezen az úton, hogy elismerjék 
azt, hogy minden társadalmi szerveződésnek a termelőerők a gyökerei, 
és éppen ez a szovjet gyökér nem elég hatalmas a szocialista törzs és 
az azt megkoronázó emberi jólét számára.

4. Fejezet: A munka termelékenységéért folytatott harc

Pénz és terv

A szovjet rendszert vizsgáltuk már az állam metszetében. Hasonló 
vizsgálatokat lehet végezni a pénzforgalom metszetében is. Ezen két 
problémakörnél (állam és pénz) van egy sor közös vonás, mert 
mindkettőnél a problémák egy közösre vezethetőek vissza: a munka 
termelékenységének a problémájára. Az állami kényszer, hasonlóan a 
pénzbeli kényszerhez, az osztálytársadalom öröksége, amely az ember 
emberhez való viszonyát nem képes másképpen meghatározni, mint 
egyházi és világi fétisek formájában, amelyek védelmére a 
legrettenetesebb fétis, az állam, nagy késsel a fogai között rendeltetik. 
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A kommunista társadalomban az állam és pénz eltűnik. 
Következésképpen ezek fokozatos eltűnésének már a szocializmusban 
el kell kezdődnie. A szocializmus tényleges győzelméről csak attól a 
történelmi pillanattól kezdve beszélhetünk, amikor az állam 
félállammá válik, a pénz pedig kezdi elveszteni mágikus erejét. Ez azt 
fogja jelenteni, hogy a szocializmus - megszabadulván a kapitalista 
fétisektől - szabadabb, átláthatóbb és tisztességesebb emberi 
viszonyokat kezd létrehozni.

Az anarchizmusra jellemző olyan követelések, mint a pénz „eltörlése”, 
a munkabér, az állam vagy a család „megszüntetése” csak a 
mechanikus gondolkodás számára lehetnek érdekesek. A pénzt nem 
lehet önkényesen „eltörölni”, az államot és régi családot 
„megszüntetni” - ezeknek be kell tölteni a történelmi küldetésüket, ki 
kell üresedniük és eltűnniük. A pénz-fetisizmusra csupán akkor lesz 
halálos csapás mérve, amikor a társadalmi gazdagság állandó 
növekedése a kétlábúakat leszoktatják a munka minden plusz 
pillanatához való fukar viszonyulásról és a részesedés mértékével 
kapcsolatos megalázó félelemről. A pénz elvesztve azt a 
tulajdonságát, hogy boldoggá tegyen vagy félelembe taszítson, 
átváltozik egyszerű elszámolási elismervénnyé, a statisztika és 
tervezés eszközévé. A továbbiakban talán az elismervényre sem lesz 
szükség. Ezt a gondot azonban teljesen átengedhetjük utódainknak, 
akik okosabbak lesznek nálunk.

A termelés és hitel eszközeinek nacionalizálása, a belkereskedelem 
szövetkezeti és állami alapra helyezése, a külkereskedelem állami 
monopóliummá tétele, a mezőgazdaság kollektivizálása, az öröklésről 
hozott törvények, mindezek szűk határok közé szorítják a személyes 
pénzfelhalmozást, és nehézzé teszi a pénznek (uzsora, kereskedelmi és 
ipari) magántőkévé való átváltoztatását. A pénz ezen kizsákmányoló 
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funkciói nem szűnnek meg, de a proletárforradalom kezdetétől fogva 
átalakított formában az államra (az univerzális kereskedőre, hitelezőre 
és iparosra) szállnak. Ezzel egyidejűleg a pénz sokkal egyszerűbb 
értékmérő funkciója, fizetőeszköz volta nem csak megmarad, de olyan 
széles működési teret nyer, mint korábban (a kapitalizmusban) soha 
sem birtokolt.

Az adminisztratív tervezés eléggé felfedezte lehetőségeit, de 
lehetőségeinek határait is. A priori népgazdasági terv, még inkább egy 
170 milliós elmaradott országban, ahol a falu és a város között 
mélységes ellentmondás van, nem megváltozhatatlan parancsolat, 
hanem durva munkahipotézis, amelyet ellenőrzésnek, és a végrehajtás 
során korrekciónak kell alávetni. Felállíthatunk egy olyan szabályt, 
hogy minél pontosabban hajtják végre az adminisztratív feladatot, 
annál rosszabbul áll a gazdaság vezetésének ügye. A tervek 
szabályozására és módosítására két erőkarra van szükségünk: 
politikaira, az érdekelt tömegeknek a vezetésben való valós 
részvételével, ami elképzelhetetlen a szovjet demokrácia nélkül; 
financiálisra, az a priori számítások valós ellenőrzésével az egyetemes 
egyenérték által, ami elképzelhetetlen stabil pénzrendszer nélkül.

A pénz szerepe a szovjet gazdaságban nemcsak hogy nem fejeződött 
be, de ahogyan már mondtuk, még a teljes kibontakozás előtt áll. A 
kapitalizmus és a szocializmus közötti átmeneti korszak egészében 
véve nem az áruforgalom csökkenését jelenti, hanem éppen 
ellenkezőleg: rendkívüli kibővülését. Az összes iparágazat átalakul és 
kibővül, állandóan újak keletkeznek, és az ágazatok kénytelenek 
egymáshoz való viszonyukat mennyiségileg és minőségileg 
meghatározni. Az önellátó- fogyasztói parasztgazdaságok és a zárt 
családi életforma egyidejű eltűnése mindazon energiáknak, amelyeket 
korábban a parasztgazdaság és a magánlakás keretei között használtak 



68

fel, a közforgalom, s ezáltal a pénzkezelés nyelvére való lefordítást 
jelenti. Minden terméket és szolgáltatást, a történelemben először, 
elkezdenek egymásra cserélni.

Másrészről, a sikeres szocialista építés elképzelhetetlen a termelő és 
fogyasztó közvetlen érdekeltségének, egoizmusának a 
tervgazdálkodás rendszerébe való bekapcsolása nélkül, amely 
gyümölcsözően csak abban az esetben tud működni, ha szolgálatára a 
megszokott, megbízható és rugalmas eszköz áll: a pénz. A munka 
termelékenységének emelése és a termékek minőségének javítása nem 
érhető el olyan pontos mérőeszköz nélkül, amely a gazdaság minden 
pórusába szabadon képes behatolni, azaz a kemény pénzegység 
nélkül. A fentiek alapján világos, hogy az átmeneti gazdaságban 
ugyanúgy, mint a kapitalizmusban, az egyetlen megbízható az a pénz, 
amelyik az aranyon alapul. Minden más pénz csak pótlék. Az igaz, 
hogy a szovjetállam kezében egyidejűleg összpontosulnak mind az 
árukészletek, mind a pénzkibocsátás szervei. De ez nem változat a 
dolgon: az áruk árának adminisztratív manipulációja a legkevésbé sem 
helyettesítheti a kemény pénzegységet a belkereskedelemben, még 
kevésbé a külkereskedelemben.

A Szovjetunió pénzügyi rendszerének, hasonlóan sok kapitalista 
államhoz, nincs önálló, azaz arany alapja, és ezért szükségszerűen zárt 
jellege van: a világpiac számára a rubel nem létezik. Ha a Szovjetunió 
sokkal könnyebben viseli el az ilyen rendszer negatív 
következményeit, mint Németország vagy Itália, akkor ez csupán a 
külkereskedelem állami monopóliuma, és az ország természeti 
gazdagsága miatt van: csak ez ad erőt ellenállni az autarchia 
[önellátás] fojtogató nyomásának. A történelmi feladat nem az, hogy 
ne fulladjunk meg, hanem, hogy a világpiac legmagasabb 
eredményeivel szembesülve, racionális és hatalmas gazdaságot 
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hozzunk létre, a korszak leghatékonyabb gazdaságát, amely képes 
megalapozni a kultúra legmagasabb virágzását.

Éppen az állandó technikai forradalmakon átmenő, a grandiózus 
méretekben tapasztalatokat nyert, dinamikus szovjet gazdaságnak van 
szüksége egy, az értékeket stabilan mérő eszköz ellenőrzésére. 
Elméletileg kétségtelen, ha a Szovjetunió gazdasága aranyra alapozott 
rubellel rendelkezne, akkor az ötéves tervek eredményei sokkal 
kellemesebbek lennének. De ami nincs, az nincs. Ám nem kell a 
szükségből erényt kovácsolni, mivel ez azután további gazdasági 
hibákhoz és veszteségekhez vezet.

„Szocialista” infláció

A szovjet pénzrendszer története nem csupán a gazdasági nehézségek, 
sikerek és sikertelenségek története, de a bürokratikus gondolkodás 
cikcakkjainak krónikája is.

A rubel helyreállítsa 1922-24 közötti években, a NEP-re való áttérés 
folyományaként, elszakíthatatlan módon kapcsolódik a burzsoá 
jognak a fogyasztási javak területén történő restaurációjához. Amíg 
folytatódott az „arccal a falu felé” politika, a cservonyec3 a 
kormányzati gondoskodás tárgya volt. Azután - az első ötéves tervek 
során - megnyíltak az infláció zsilipjei. 1925 elején a pénzkibocsátás 
0,7 milliárd rubel összege 1928-ra a még szerény 1,7 milliárdra 
emelkedett, ami összevethető a cári Oroszország pénzforgalmával a 
háború küszöbén, persze a korábbi nemesfém alap nélkül. A 

3 Rubellel párhuzamosan használt „stabil(abb)” pénz. Lásd: https://hu.wikipedia. 
org/wiki/Cservonyec
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továbbiakban az infláció lázgörbéje a következő számsorozattal 
jellemezhető: 2,0 - 2,8 - 4,3 - 5,5 - 8,4. Az utolsó értéket 1933 elejére 
érték el. Ezután az elmélkedés és visszavonulás évei következnek a 
következő értékekkel: 6,9 - 7,7 - 7,9 milliárd (1935). A rubel, amelyet 
1924-ben 13 frankra váltattak, 1935 novemberében leértékelésre 
került, amikor is egy rubelért 3 frankot adtak. Azaz több mint 
négyszeres leértékelésre került sor, majdnem annyira, mint maga a 
francia franknak a háború következtében bekövetkező 
elértéktelenedése. Mind az új, mind a régi paritás meglehetősen 
feltételes jellegű: a rubel vásárlóértéke manapság aligha több másfél 
franknál. De a devalváció mértéke mégis megmutatja, hogy milyen 
szédítő gyorsasággal süllyedt a szovjet valuta 1934-ig.

A gazdasági kalandorság csúcspontján Sztálin megígérte, hogy a 
pokolba küldik a NEP-et, azaz a piaci viszonyokat. Az egész sajtó, 
mintha 1918-at írtak volna, a vásárlok-eladok világnak a szocialista 
„közvetlen elosztási viszonyokkal” való felcseréléséről írt. A 
szocialista elosztási viszonyoknak a külső jele az élelmiszerjegy volt. 
Ugyanakkor az inflációt, úgy tagadták, mint ami teljesen idegen a 
szovjet rendszertől. „A szovjet valuta stabilitását” - mondta Sztálin 
1933 januárjában -, „az állam kezében lévő hatalmas árutömeg 
alapozza meg, melyet stabil árakon hoznak forgalomba”. Tekintet 
nélkül arra, hogy ez a rejtélyes aforizma nem kapott további 
magyarázatot vagy kifejtést - részben talán pont ezért - ez vált a 
szovjet pénzelmélet alapjává, pontosabban azon infláció elméletének 
alapjává, amelynek létezését is tagadták. A cservonyec mostantól 
kezdve nem általános egyenérték volt, hanem a „hatalmas” árutömeg 
általános árnyéka, és mint minden árnyéknak, joga volt hol 
hosszabbnak, hol rövidebbnek lenni. Ha ennek a megnyugtató 
doktrínának volt valami értelme, akkor az csak egy lehetett: a szovjet 
pénz megszűnt pénznek lenni; a továbbiakban nem szolgálnak az érték 
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mérésére; „a stabil árakat” az állami hatalom jelöli ki; a cservonyec a 
tervgazdaság feltételes címkéje, azaz egy általános elosztási jegy: 
szóval, a szocializmus „véglegesen és visszavonhatatlanul” 
győzedelmeskedett.

A hadikommunizmus idejének legutópistább nézetei éledtek újjá az új, 
valamennyire fejlettebb, de a pénzforgalom felszámolására még 
mindig távolról sem elegendő gazdasági alapon. A kormányzó 
körökben teljesen uralkodóvá vált az a nézet, mintha a 
tervgazdaságban az infláció nem is lenne olyan szörnyű. Ez 
közelítőleg ezt jelenti: ha a hajón van iránytűnk, akkor a lék nem is 
olyan veszélyes. A valóságban a pénz inflálódása elkerülhetetlenül 
maga után vonja a hitel inflációt, amelynek következtében a valós 
értékek helyét fiktívek foglalják el, ami belülről rágja szét a 
tervgazdaságot.

Azt már meg sem kell említeni, hogy az infláció a dolgozó tömegek 
számára szörnyű adót jelent. Ami a szocializmus számára kecsegtető 
előnyeit illeti, azok több mint kétségesek. Az igaz, hogy a gazdaság 
gyors ütemben fejlődött tovább, de a grandiózus létesítmények 
hatékonyságát statisztikailag értékelték, és nem gazdaságilag. A rubel 
manipulálása által, amikor is a rubelnek különböző vásárlóértéket 
adtak különböző társadalmi rétegek és gazdasági szektorok számára, a 
bürokrácia megfosztotta magát saját sikereinek és sikertelenségeinek 
méréséhez szükséges objektív eszköztől. A helyes elszámolás hiánya, 
amelyet papíron mindenféle „feltételes rubelek” kombinációjával 
lepleztek, a valóságban a személyes érdekeltség csökkenéséhez, 
alacsony termelékenységhez, és az áruk még alacsonyabb 
minőségéhez vezetett.

A baj már az első ötéves tervek során fenyegető méreteket öltött. 1931 
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júliusában Sztálin bejelentette az ismert „hat feltételét”, amelyek fő 
feladata az volt, hogy az ipari termékek önköltségét csökkentsék. Ezek 
a „feltételek” (az egyéni munkatermelékenység szerinti fizetés, az 
önköltség elszámolása, stb.) semmi újat nem tartalmaztak: „a burzsoá 
jog normáinak” alkalmazását a párt XII. Kongresszusán, a NEP 
hajnalán, 1923 elején már javasolták. Sztálin csupán 1931-ben botlott 
belé a befektetések hatékonyságnak csökkenésével kapcsolatosan. Az 
ezt követő két évben a szovjet sajtóban alig jelent meg cikk, amely ne 
hivatkozott volna a „feltételek” országmentő erejére. De a folytatódó 
infláció által okozott betegségek ettől természetesen nem gyógyultak. 
A kártevők és szabotőrök elleni kemény represszió is kevéssé javított 
a helyzeten.

Ma egészen valószínűtlennek tűnhet az a tény, hogy harcot indítva a 
„személyes felelősség hiánya” és az „egyenlősdi” ellen, azaz az 
anonim „átlagos” munka és a mindenki számára ugyanolyan „átlagos” 
fizetés ellen, a bürokrácia egyidejűleg a NEP-et is, azaz az áruk - 
szintén ide értve a munkaerőt - pénzbeli kifejezését is a pokolba 
küldte. Egyik kézzel visszaállítják a „burzsoá normákat”, miközben a 
másikkal megsemmisítik azok végrehajtásához elengedhetetlen 
egyetlen eszközt. A kereskedelmi forgalom „zárt elosztókkal” való 
helyettesítése, és az árakkal kapcsolatos teljes káosz körülményei 
között elkerülhetetlenül eltűnt minden kapcsolat az egyéni munka és 
az egyéni fizetés között, s ez megölte a munkás személyes 
érdekeltségét.

A gazdasági elszámolás, minőség, önköltség és termelékenység 
legszigorúbb előírásai is a semmiben függtek. De ez nem zavarta a 
vezetőket annak kinyilatkoztatásában, hogy a gazdasági kudarcok oka 
Sztálin receptjeinek rosszindulatú be nem tartása. Az inflációra való 
legóvatosabb hivatkozás is államellenes bűncselekménynek számított. 
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Ugyanilyen lelkiismeretességgel vádolta meg a hatalom a tanítókat az 
iskolai higiénia szabályainak be nem tartásával, miközben a szappan 
hiányára való hivatkozást megtiltotta.

A cservonyec sorsával összefüggő kérdés jelentős helyet foglalt el a 
bolsevik párt frakcióharcaiban. Az ellenzéki platform (1927) 
követelése: „a pénz egyenérték feltétlen stabilitásának a biztosítása”. 
Ez a követelés a következő évek vezérmotívuma. „Vaskézzel kell 
megállítani az inflálódás folyamatát - írta az ellenzék külföldi 
folyóirata 1932-ben - és „helyre kell állítani a kemény pénzt, akár a 
beruházások bátor csökkentése árán is.” A „teknősbéka tempó” és a 
„szuper-iparosítás” apologétai mintha átmenetileg helyet cseréltek 
volna. Az ellenzék a Goszplan dicsekvésére, hogy a piacot a pokolba 
küldik, azt javasolta, függesszék ki a helyiségeikben a következő 
jelszót: „Az infláció a tervgazdaság vérbaja”.

*

Az infláció a mezőgazdaságban sem okozott kevésbé súlyos 
következményeket. Abban a szakaszban, amikor a parasztpolitika még 
a kulákra orientálódott, azt tételezték fel, hogy a mezőgazdaság 
szocialista átalakítása, a NEP alapjaiból kiindulva, évtizedekig fog 
tartani és szövetkezés útján fog végbemenni. Egymás után kiterjesztve 
tevékenységüket a felvásárló, értékesítő és hitelezési funkciókra, a 
szövetkezésnek társadalmasítani kellett volna magát a termelést is. 
Ezeket együtt „Lenin szövetkezési tervének” nevezték. A valóságos 
fejlődés, mint azt tudjuk, egyáltalán nem ezen az úton, hanem - lehet 
mondani - ellentétes úton ment, azaz az erőszakos kuláktalanítás és a 
teljes kollektivizálás útján. Az egyes gazdasági funkcióknak az anyagi 
és kulturális feltételek függvényében való fokozatos 
társadalmasításáról már szó sem volt. A kollektivizálást úgy hajtották 
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végre, mintha a földművelés terén a kommunista rendszer azonnali 
megvalósításáról lenne szó.

A közvetlen következmény nem csupán az állatállomány több mint 
felének felélése lett, de ami ennél is fontosabb, a kolhozparasztok 
teljes érdektelensége a társadalmasított tulajdon és saját munkájuk 
eredménye iránt. A kormány rendezetlen visszavonulásba fogott. 
Megint a parasztok személyes tulajdonába adták a baromfit, disznókat, 
juhokat és teheneket. Háztáji földeket osztottak ki. A kollektivizálás 
filmjét visszafelé forgatták.

A háztáji kisgazdaságok visszaállításával az állam kompromisszumos 
megoldást fogadott el, amelyben megfizeti a parasztok individualista 
tendenciáinak az árát, de a kolhozok megmaradtak. Az első látásra a 
visszavonulás másodrendűnek tűnhet. A valóságban a jelentőségét 
nehéz túlértékelni. Ha a kolhozarisztokráciáról most el is felejtkezünk, 
akkor is az átlagos paraszt egyelőre a saját maga számára végzett 
munkából és nem a kolhoztagságból él. A háztájiból szerzett 
jövedelem, különösen, ha technikai kultúrákkal, kertészettel és 
állattenyésztéssel foglalkoznak, gyakran kétszerese, háromszorosa a 
kolhozban szerzett jövedelmének. Magának a szovjet sajtónak 
tanúságtétele alapján világosan megállapíthatjuk, hogy egyrészről: a 
kisgazdaságokban teljesen barbár módon használják fel emberek 
tízmillióinak - különösen a nőknek - a munkáját, másrészről: a 
kolhozbeli munkának szélsőségesen alacsony a termelékenysége.

Hogy a nagy kollektív földművelő gazdaságokat felemeljük, a 
parasztokkal újra az általuk is értett nyelven kellett beszélni, azaz a 
természetbeni adó helyett vissza kellett térni a kereskedelemhez, 
visszaállítani a piacokat, szóval, vissza kellett követelni a sátántól az 
idő előtt neki átadott NEP-et. A többé-kevésbé stabil pénzbeli 
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elszámolásra való áttérés vált a mezőgazdaság további fejlődésének 
szükséges feltételévé.

A rubel rehabilitálása 

Mint az ismeretes, Minerva baglya szürkületkor kezdi meg röptét. Így 
az ár- és pénzelmélet szocialista elméletét is csak azután fejtették ki, 
hogy bekövetkezett az inflációs illúziók félhomálya. Sztálin titokzatos 
szavaiból kiindulva az engedelmes professzoroknak sikerült teljes 
elméletet kifejleszteniük, amely szerint a szovjet ár, ellentétben a piac 
árával, kizárólagosan tervszerű, direktíva jelleggel bír, azaz nem 
gazdasági, hanem adminisztratív kategória azért, hogy ezáltal 
elősegítse a népgazdasági jövedelemnek a szocializmus érdekében 
való újraelosztását. A professzorok elfelejtették megvilágítani azt, 
hogyan lehet az árat „vezérelni” a valós önköltség ismerete nélkül, és 
hogyan lehet kiszámítani önköltséget, ha minden ár a bürokrácia 
akaratát tükrözi, és nem a társadalmilag szükséges munka 
mennyiségét? A nemzeti jövedelem újraosztására a kormánynak 
azonban rendelkezésére állnak olyan hathatós eszközök, mint az adók, 
az állami költségvetés és a hitelrendszer. A költségvetés kiadási oldala 
1936-ban több mint 37,6 milliárdot szán közvetlenül, s még sok 
milliárdot közvetve, a gazdaság különböző ágazatainak 
finanszírozására. A költségvetési és hitel mechanizmusok teljesen 
elegendőek a nemzeti jövedelem tervszerű elosztására. Ami az árakat 
illeti, azok annál jobban fogják szolgálni a szocializmus ügyét, minél 
becsületesebben fejezik ki a mai valós gazdasági viszonyokat.

A tapasztalás ebben a tekintetben kimondta döntő szavát. A 
„direktíva” ár az életben egyáltalában nem bizonyult olyan 
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benyomáskeltőnek, mint a tudós könyvekben. Egy és ugyanazon 
árucikkre különböző kategóriák árai léptek életbe. E kategóriák 
közötti kiskapukon át szabadon működött mindenféle spekuláció, 
favorizálás, élősködés és más bajok, s inkább szabályként, mint 
kivételként. S ezzel egyidejűleg a rubel, amely a szilárd árak stabil 
árnyékának kellett volna lennie, csak saját árnyékává lett.

Megint élesen irányt kellett váltani, most olyan nehézségek miatt, 
amelyek a gazdasági sikerekből táplálkoztak. 1935 a kenyérjegy 
rendszerének felszámolásával kezdődött, októberben felszámolták a 
jegyrendszert általában az élelmiszerre, míg ugyanez történt 1936 
januárjában a közszükségleti iparcikkek vonatkozásában. A 
munkásság és a parasztság egymáshoz és az államhoz való gazdasági 
viszonyait a pénz nyelvére fordítják le. A rubel a lakosság eszköze 
lesz a gazdasági tervre való hatásgyakorlást illetően, kezdve a 
közfogyasztási cikkek mennyiségét és minőségét illetően. Semmilyen 
más úton nem lehet racionalizálni a szovjet gazdaságot.

A tervbizottság elnöke 1935 decemberében kijelentette: „A 
bankoknak a gazdasággal való kapcsolatát felül kell vizsgálni, és a 
bankoknak valódi ellenőrzést kell gyakorolniuk a rubelen keresztül”. 
Így omlott össze az adminisztratív terv babonája, és az adminisztratív 
ár illúziója. Ha a szocializmushoz való közeledés a pénzügyi 
szférában a pénznek az elosztási jegyhez történő közeledését jelenti, 
akkor az 1935-ös reformokat a szocializmustól való távolodásként 
kellene értékelnünk. Azonban az ilyen értékelés durván hibás lenne. A 
jegyrendszernek a rubel általi kiszorítása csupán egy fikció elvetését 
és annak a nyílt elismerését jelenti, hogy előbb meg kell teremteni a 
szocializmus feltételeit az elosztás burzsoá módszereinek visszahozása 
által.
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A CIK (Központi Végrehajtó Bizottság) 1936 januárjában lefolytatott 
ülésszakán a pénzügyi népbiztos kijelentette: „a szovjet rubel a világ 
legstabilabb valutája”. Hiba lenne ezt a kijelentést puszta 
nagyotmondásként értékelni. A Szovjetunió költségvetésében a 
bevétel rendszeresen felülmúlja a kiadást. A külkereskedelem 
egyensúlya - bár igaz, hogy önmagában nem túl jelentősen - aktív. Az 
állami bank aranyalapja, amely 1926-ban mindössze 164 millió rubel 
volt, most egy milliárdnál több. Az arany kitermelése az országban 
gyorsan növekszik: 1936-ban ez az ágazat a világon az első helyet 
kívánja megszerezni magának. Az áruforgalom növekedése, a piac 
újjászületésével, gyors ütemű. A papírpénz inflációja 1934-től kezdve 
gyakorlatilag megszűnt. A rubel stabilizációjának elemei 
nyilvánvalóak. Ezek ellenére a pénzügyi népbiztos kijelentését az 
optimizmus inflációjával lehet csak magyarázni. Ha a szovjet rubelnek 
hatalmas támasza van is a gazdaság általános növekedésében, akkor is 
Achilles-sarka a termelés kibírhatatlanul magas önköltsége. A 
legstabilabb valutává akkor fog válni, amikor a szovjet 
termelékenység lehagyja a világszintet, s amikor - ebből következőleg 
- magának a pénznek az elhalásáról kell majd gondolkodni.

Pénztechnikai szempontból a rubel még kevésbé igényelheti az 
elsőséget. Egy milliárdos aranyfedezet mellett az országban 8 
milliárdnyi pénzjegy forog: a lefedés mértéke, tehát 12,5%. Az állami 
bank aranya inkább tekinthető tartaléknak háború esetére, mint a 
pénzrendszer alapjának. Elméletileg nem kizárható, hogy a fejlődés 
magasabb fokán a szovjetek az aranyforgalomhoz folyamodnak a 
belső gazdasági tervek tisztázása végett, és a külfölddel fenntartott 
gazdasági kapcsolatok egyszerűsítésére. A pénzrendszer így, mielőtt 
végleg kilehelné lelkét, még egyszer az arany ragyogásával lángolhat 
fel. Mindenesetre, ez nem a holnapi nap problémája.
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Az arany paritásra való áttérésre a közeljövőben szó sem lehet. 
Amennyiben a kormányzat mégis az aranytartalékok növelésével 
törekszik, akár csak elméletileg is, növelni a pénz fedezetének 
százalékos arányát, és amennyiben a papírpénz kibocsátásának útjában 
objektív, a bürokrácia akaratától nem függő határokat emelnek, 
annyiban a szovjet rubel relatív stabilitást nyerhet. Már egyedül ez is 
hatalmas előny lenne. Az inflációtól való kemény elhatárolódás 
esetén, a továbbiakban a pénzrendszer, még ha az arany paritással nem 
is rendelkezik, kétségtelenül segíthetne begyógyítani sok olyan mély 
sebet, amelyet a bürokrácia szubjektivizmusa a korábbi években ejtett 
a gazdaságon.

A sztahanovista mozgalom 

„Az idővel való gazdálkodásra” - mondja Marx - „vezethető vissza 
végül is a gazdaság”, azaz a civilizációk összes fokozatán a 
természettel folytatott egész emberi harc. Ha visszavezetjük az 
elsődleges alapokra, akkor a történelem nem más, mint a munkaidő 
gazdaságos használatáért folytatott hajsza. A szocializmust egyedül a 
kizsákmányolás megszüntetésével nem lehet igazolni; a 
szocializmusnak a társadalom számára biztosítania kell az idővel való 
gazdálkodásnak kapitalizmushoz képest magasabb szintjét. Ezen 
feltétel biztosítása nélkül a kizsákmányolás megszüntetése egy jövő 
nélküli drámai epizód marad. A szocialista módszerek alkalmazásának 
a történelem során első tapasztalatai a benne rejlő hatalmas 
lehetőségekre mutattak. De a szovjet gazdaság még egyáltalán nem 
tanulta meg az időnek, ennek a drága kulturális nyersanyagnak a 
gazdaságos használatát. Az import technika, mint az idő gazdaságos 
kihasználásának fő eszköze, a szovjet talajon nem adja azt az 



79

eredményt, amely kapitalista hazájában a normát képezik. Ebben, az 
egész civilizáció számára döntő értelemben, a szocializmus még nem 
győzött. A szocializmus megmutatta, hogy képes győzni és győznie 
kell, de még nem győzött. Minden ennek ellentmondó állítás 
tudatlanság és kuruzslás. Molotov, aki - adjuk meg, ami jár neki - 
időnként a rituális frázisoktól való eltávolodásban a többi szovjet 
vezetőnél több szabadságot enged meg magának, 1936-ban a CIK 
ülésén kijelentette: „a munka termelékenységének átlagos szintje... 
nálunk még jelentősen elmarad az amerikaitól vagy az európaitól”. 
Ezeket a szavakat közelítőleg így kellett volna pontosítani: háromszor, 
ötször, időnként még tízszer is alacsonyabb az európainál vagy az 
amerikainál, s ennek megfelelően a termelés önköltsége jelentősen 
magasabb. Ugyanabban a beszédében Molotov egy általánosabb 
beismerést is tett: „munkásaink átlagos kulturális szintje egyelőre 
elmarad egy sor kapitalista ország munkásainak megfelelő szintjétől”. 
Hozzá kellene tenni: és az átlagos életszínvonal is. És nincs szükség 
arra, hogy megmagyarázzuk, hogy ezek a mellékesen elmondott józan 
szavak mennyire cáfolják a számtalan hivatalos tekintély öntömjénező 
nyilatkozatait és a külföldi „barátok” mézes-mázos szószátyárkodását!

A munka termelékenységének emelése, s a honvédelemről való 
gondoskodás képezik a szovjet kormány tevékenységének alapvető 
tartalmát. A Szovjetunió fejlődésének különböző szakaszaiban ez a 
harc különböző jelleget öltött. Az első ötéves terv, és a második 
ötéves terv kezdete során alkalmazott módszereket az 
„élmunkásságra”, a személyes példamutatásból kiinduló agitációra, az 
adminisztratív nyomásra és mindenféle csoportos ösztönzésre és 
privilégiumokra alapozták. A darabbérre hajazó kísérletek bevezetése 
a „hat feltétel” alapján, 1931-ben hajótörést szenvedtek a valuta 
kísérteties jellegén és a különböző árakon. A termékek elosztásának 
állami rendszere a munka differenciált, rugalmas értékelésének 
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helyébe az úgynevezett „premizálást” állította, amely a maga lényegét 
illetően bürokratikus önkényt jelent. A bármilyen kiváltságért 
folytatott hajszában számos közönséges szélhámos protekciós 
férkőzött az élmunkások soraiba. Végül is a rendszer teljes 
ellentmondásba került a deklarált céljaival.

Csak a jegyrendszer megszüntetése, a rubel stabilizációjának kezdete 
és az árak egységesítése teremtették meg a feltételeket az 
akkordmunka és a darabbér alkalmazásához. Ezen az alapon az 
„élmunkásság” helyét az úgynevezett sztahanovista mozgalom 
foglalta el. A rubelért folytatott hajsza miatt, amely most már teljesen 
valós jelentőségre tett szert, a munkások kezdenek odafigyelni gépeik 
állapotára és a munkaidő jobb kihasználására. A sztahanovista 
mozgalom nagy mértékben járul hozzá a munka intenzitásának 
növeléséhez, sőt, még a munkanap meghosszabbításához is: a 
sztahanovisták az úgynevezett „nem munkaidőben” teszik rendbe a 
gépeiket, választják ki a nyersanyagot, a brigádvezetők tájékoztatják a 
brigád tagjait, stb. A hétórás munkanapnak így gyakran csak a neve 
marad meg.

Nem a szovjet adminisztrátorok találták fel a darabbért: ez a rendszer 
látható külső kényszer nélkül facsarja ki az utolsó csepp erőt is a 
munkásból. Marx „a kapitalista termelésnek legjobban megfelelő 
formának” tekintette. A munkások az újítást nemcsak nem üdvözölték, 
de egyenesen ellenszenvvel fogadták: természetellenes is lett volna 
mást várni tőlük. A sztahanovista mozgalomban, kétségtelenül, részt 
vettek a szocializmusért lelkesedők. Hogy mennyivel vannak többen, 
mint a karrieristák és a piros pontokat gyűjtögetők (különösen az 
adminisztráció soraiban), nehéz megmondani. De a munkástömegek a 
munka bérezésének új rendszeréhez a rubel szempontjából 
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közelítenek, és gyakran kényszerülnek konstatálni, hogy az kevesebb 
lett.

Ha az első tekintetre - a szovjet kormányzatnak a „szocializmus 
végleges és visszafordíthatatlan győzelméről” tett nyilatkozatai után - 
a darabbérhez való fordulása a kapitalista viszonyok felé tett 
visszalépésnek tűnhet, akkor ezzel kapcsolatban is csak azt 
ismételhetjük, amit a rubel rehabilitációjával kapcsolatosan mondtunk, 
azaz itt nem a szocializmustól való elfordulásról, hanem csak a durva 
illúziók likvidálásáról van szó. A munkabér formáját egyszerűen csak 
összhangba hozták az ország reális erőforrásaival: „A jog sohasem 
lehet magasabban, mint a gazdasági rend és az általa lehetővé tett 
kulturális fejlettség”.

De a Szovjetunió vezető rétege már nem tud meglenni a szociális 
smink nélkül. 1936 januári CIK ülésszakon a Tervhivatal elnöke, 
Mezslauk, kihirdette: „a rubel lesz a munka szerinti bérezés szocialista 
(!) elve megvalósításának az egyetlen és tényleges eszköze”. Ha az 
öreg monarchiákban mindent, beleértve a nyilvános WC-ket is 
királyinak nyilvánítanak, ez nem jelenti azt, hogy a munkásállamban 
minden automatikusan szocialistává válik. A rubel az „egyetlen és 
tényleges eszköz”, bár a tulajdonlás szocialista formájának alapján, a 
munka kapitalista elvek szerinti bérezésének megvalósításához; ez az 
ellentmondás számunkra már ismeretes. A „szocialista” darabbér 
mítoszának létrehozása végett Mezslauk még hozzáteszi: „a 
szocializmus alapelve az, hogy mindenki a képességei szerint 
dolgozik és az általa termeltek alapján kapja a fizetést”. Ezek az urak 
aztán nem szégyenlősek az elméletet illetően! Amikor a munka 
ritmusát a rubelért folytatott hajsza határozza meg, akkor az emberek 
nem képességeik, azaz izmaik és idegeik állapota szerint használják 
fel erőforrásaikat, hanem erőszakot tesznek magukon. Ezt a módszert 
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csak a kegyetlen valóságra való hivatkozással lehet igazolni; de „a 
szocializmus alapelvének” nyilvánítani, ez azt jelenti, hogy az új és 
magasabb kultúra elvét cinikusan a kapitalizmus sarába tapossák.

Ezen az úton Sztálin még egy lépést tesz előre, amikor a sztahanovista 
mozgalmat „a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet 
feltételeinek előkészítéseként” ábrázolja. Az olvasó most láthatja, 
hogy milyen fontos tudományos meghatározást adni olyan 
fogalmakra, amelyeket a Szovjetunióban adminisztratív kényelem 
szempontjából használnak. 

Szocializmus, vagyis a kommunizmus alacsonyabb foka, igaz, még 
megköveteli a munka és a fogyasztás mértékének szigorú ellenőrzését, 
de mindenesetre az ellenőrzés sokkal emberibb alakjait feltételezi, 
mint amelyeket a tőke kizsákmányoló géniusza fedezett fel. 
Egyébként, ma a Szovjetunióban az elmaradott emberi anyagnak a 
kapitalizmustól kölcsönzött technológiához való könyörtelenül zord 
illesztése folyik. Az európai és amerikai normák eléréséért folytatott 
küzdelemben az olyan klasszikus kizsákmányoló módszerek, mint a 
darabbér, oly meztelen és durva formában kerülnek alkalmazásra, 
melyeket még a burzsoá országok reformista szakszervezetei sem 
engedtek volna meg. Az a megfontolás, hogy a Szovjetunióban a 
munkások „saját maguknak” dolgoznak, csupán történelmi 
perspektívában lehet igaz, és akkor is csak azon feltétel mellett - hadd 
ugorjunk előre -, hogy azt nem öli meg a szuverén bürokrácia. És az 
állami tulajdonlás semmi esetre sem alakítja a trágyát arannyá, és nem 
övezi szentség dicsfényével a legfőbb termelőerőt, az embert 
kizsigerelő rendszert. És ami „a szocializmusból a kommunizmusba 
való átmenet” előkészítését illeti, azt pontosan a másik végéről kell 
kezdeni, azaz nem bevezetni kell a darabbért, hanem éppen 
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megszüntetni, mint a barbarizmus örökségét.

*

A sztahanovista mozgalom eredményeit értékelni még korai. De már 
most is meg lehet állapítani bizonyos vonásokat, amelyek nemcsak a 
mozgalomra jellemzőek, de általában a rezsimre is. Egyes munkások 
némely eredményei kétségtelenül nagyon érdekesek a csak a 
szocializmusban megvalósítható lehetőségek példájaként. De ezen 
lehetőségeknek az egész gazdaságban való tömeges megvalósításáig 
még hosszú út vezet. Amikor az egyik termelési folyamat szorosan 
kapcsolódik a többi termelési folyamathoz, a folyamatosan magas 
teljesítmény nem lehet csak a személyes erőfeszítés eredménye. Az 
átlagos termelékenység emelése elérhetetlen az izolált gyárakban 
történő termelésnek illetve a vállalatok egymás közti viszonyának 
átszervezése nélkül. Egyébként millióknak a technikai kvalifikációját 
néhány fokozattal emelni sokkal nehezebb, mint felhajtani 
(подстегнуть) élmunkások ezreit.

Magukat a vezetőket is halljuk olykor panaszkodni, hogy a szovjet 
munkásnak hiányos a munkakultúrája. De ez csak az igazságnak a 
fele, és a kevésbé fontos fele. Az orosz munkás fogékony, találékony 
és tehetséges. Ha a szovjet munkások tucatjait helyeznénk az amerikai 
ipari körülmények közé, néhány hónap, lehet, hogy néhány hét múlva 
valószínűleg nem maradnának el a hasonló kategóriájú amerikai 
munkások mögött. A nehézség a munka általános szervezésében van. 
A szovjet adminisztratív személyzet az új termelési feladatokban 
rendszerint sokkal jobban elmarad, mint a munkás.

A darabbér, az új technológia mellett, elkerülhetetlenül a manapság 
szélsőségesen alacsony termelékenység emelkedéséhez kell, hogy 
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vezessen. De az ehhez szükséges elemi feltételek megteremtéséhez 
magának az adminisztráció színvonalának kell emelkednie, kezdve a 
műhely mesterével és bezárva a kremli vezérekkel. A sztahanovista 
mozgalom csak nagyon kevéssé felel meg ezeknek a 
követelményeknek. A bürokrácia végzetes módon szeretné azokat a 
nehézségeket átugrani, amelyeket megoldani nem tud. S mivel a 
darabbér önmagában a tőle várt azonnali csodákat szolgáltatni nem 
tudja, ezért segítségére az eszeveszett adminisztratív nyomás jön: 
egyrészről prémiumok és reklámok, másrészről a büntetések. Az első 
lépések a mérnök-technikus személyzet és a munkások elleni tömeges 
represszió volt, akiket kártevéssel, szabotázzsal és - bizonyos 
esetekben - a sztahanovisták meggyilkolásával vádoltak meg. A 
repressziók kegyetlensége az ellenállás erejéről tanúskodik. A 
főnökség az úgynevezett „szabotázst” a politikai ellenzékkel 
magyarázta; ténylegesen ezek a leggyakrabban csupán technikai, 
gazdasági és kulturális nehézségek voltak, amelyek jelentős része 
magából a bürokráciából indult ki. A „szabotázst” láthatólag hamar 
megtörték: az elégedetlenek megijedtek, az okosak elhallgattak. S 
mehettek a táviratok a hallatlan eredményekről. És valóban, amíg csak 
egyes úttörőkről volt szó, a helyi adminisztráció, a felsőbb parancsnak 
engedelmeskedve, bár a bánya vagy a műhely többi munkásainak 
rovására, de rendkívüli figyelemmel gondoskodott a munkájukról. De 
amikor a „sztahanovisták” számát rögtön százakban vagy ezrekben 
kellett számlálni, az adminisztráció teljes zűrzavarba süllyedt. A 
termelési rendszer rövid időn belüli rendbe tételére sem képességgel, 
sem objektív feltételekkel nem rendelkezvén, a bürokrácia a 
munkaerőt és a technikát próbálja megerőszakolni. Amikor az óramű 
lelassul, a körmével kezdi piszkálni a kerekeket. A „sztahanovista” 
napokkal és dekádokkal sok vállalat életét a teljes káoszba taszították. 
Így magyarázható meg az az első látásra megdöbbentő tény, hogy a 
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sztahanovisták számának növekedésével a vállalatok teljesítménye 
gyakran nem emelkedik, hanem csökken.

A „hősi” időszak mostanra már a múlttá vált. Kezdődnek a 
hétköznapok. Tanulni kell. Különösen sokat azoknak kell tanulniuk, 
akik másokat akarnak tanítani. De éppen ezek akarnak a legkevésbé 
tanulni. Azt a társadalmi műhelyt, amelyik visszatartja és megbénítja a 
szovjet gazdaság többi műhelyét, úgy hívják, hogy bürokrácia.

5. Fejezet: A szovjet Termidor4

Miért Sztálin győzött?

A Szovjetunió történetét tanulmányozó történész nem tud más 
következtetést levonni, mint azt, hogy a kormányzó bürokrácia 
politikája a nagy kérdésékben egy sor ellentmondó cikcakkot csinált. 
Azok a kísérletek, amelyek a körülmények megváltozásával próbálják 
ezeket megmagyarázni vagy igazolni, nyilván tarthatatlanok. 
Kormányozni: ez azt is jelenti, hogy bizonyos fokig előrelátni. Sztálin 
frakciója, a fejlődés minden alkalommal a fejükre zúduló és 
elkerülhetetlen következményeit a legkevésbé sem látta előre. És 
válaszukat ezekre az eseményekre adminisztratív reflexeik határozták 
meg. S az éppen soron következő fordulathoz a teóriát visszamenőleg 
alkották meg, nem különösebben foglalkozva azzal, hogy mit is tanít a 
tegnap. A fenti következtetéseket levonó történésznek ugyanazon 

4 Thermidor (termidor): A francia forradalmi naptárban a július 20-tól augusztus 
18-ig terjedő hónap (jelentése: meleget adó); az 1794. thermidor 9-i (július 28-i) 
ellenforradalmi államcsíny elnevezése.
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megdönthetetlen tények és dokumentumok alapján kell 
megállapítania, hogy a „baloldali ellenzék” összehasonlíthatatlanul 
helyesebben analizálta az országban végbemenő folyamatokat, és 
jobban látta az azokból következő további fejleményeket.

Első látásra ennek az állításnak ellentmond az az egyszerű tény, hogy 
az a frakció győzött állandóan, amely mintha nem nagyon tudna előre 
tekinteni, míg a sokkal okosabb csoportosulás az egyik vereséget a 
másikra halmozta. Ez az ellenvetés automatikusan jut az eszünkbe, és 
meggyőző, de csak azok számára, akik racionálisan gondolkodnak, és 
a politikában logikai vitát, vagy sakkjátszmát látnak. Egyrészt, a 
politikai harc természetét illetően érdekek, erők, és nem érvek harca. 
A vezetőség minősége az összeütközések kimenetelét illetően 
egyáltalán nem lényegtelen, de nem az egyetlen, és végül, nem is a 
döntő tényező. Másrészt, a szemben álló táborok saját magukhoz 
hasonló vezetőket követelnek.

Ha a februári forradalom Kerenszkijt és Ceretelit juttatta hatalomra, ez 
nem azért volt, mert ők „okosabbak” és „ügyesebbek” voltak, mint a 
kormányzó cári klikk, hanem azért, mert ők képviselték - ha 
időlegesen is - a régi rezsim ellen felkelő forradalmi népi tömegeket. 
Amikor Kerenszkij illegalitásba kényszeríthette Lenint, és börtönbe 
dugathatta a többi bolsevik vezetőt, akkor ezt nem azért tehette meg, 
mert felülmúlta őket személyi minőségükben, hanem azért, mert a 
munkások és katonák többsége azokban a napokban még a hazafias 
kispolgárságot követte. Kerenszkij személyének „előnye”, ha ez a szó 
itt használható egyáltalán, abban állt, hogy ő sem látott messzebb, 
mint a nagy többség. A bolsevikok sem a vezetőik magasabb 
személyes minősége révén győzték le a kispolgári demokráciát, 
hanem a szociális erők új konfigurációja miatt: a proletariátusnak a 
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burzsoázia ellen sikerült, végül is, magával ragadnia a kielégítetlen 
parasztságot.

A Nagy Francia Forradalom egymás után következő szakaszai, a 
kibontakozás vagy a hanyatlás idején, meggyőzően mutatják, hogy az 
egymást váltó „vezérek” és „hősök” ereje elsősorban azon osztályok 
és rétegekhez való viszonyukban rejtőzött, amelyeket ők támogattak. 
Csak ez a viszony, és egyáltalán nem valamilyen független előnyös 
tulajdonság tette lehetővé mindegyiküknek, hogy rajta hagyhassák 
személyiségük pecsétjét az adott történelmi szakaszon. Abban, 
ahogyan Mirabeau, Brissot, Robespierre, Barras, Napóleon egymást 
követik a hatalomban, objektív törvényszerűség van, amely 
mérhetetlenül fontosabb a történelmi főszereplők megkülönböztető 
jegyeinél.

Jól ismert, hogy minden forradalom eddig ellenreakciót, sőt 
ellenforradalmat váltott ki, amelyek, igaz, sohasem voltak képesek a 
forradalom előtti helyzetet visszaállítani, de mindig elvette a néptől a 
vívmányai oroszlánrészét. Az általános szabály szerint, az első 
reakciós hullám áldozataivá az úttörők, a kezdeményezők, a 
forradalom fellendülő szakaszában a tömegek élén álló főszereplők 
válnak. Ugyanakkor a második vonal emberei kerülnek az élre, 
szövetségben a forradalom tegnapi ellenségeivel. A „korifeusok” nyílt 
színen folyó dramatikus párbajai mögött az osztályviszonyokon belüli 
eltolódások, és ami nem kevésbé fontos, a tegnap még forradalmi 
tömegek pszichológiájában történt komoly változások állnak.

Válaszul sok elvtárs arra vonatkozó értetlenkedő kérdésére, hogy mi 
történt a bolsevik párt és a munkásosztály aktivitásával, hová tűnt 
forradalmi kezdeményezésük, önfeláldozásuk, plebejus büszkeségük; 
ezek helyett miért látunk annyi aljasságot, gyávaságot, kishitűséget és 
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karrierizmust, Christian Rakowszkij a XVIII. századi francia 
forradalom hányatott sorsára hivatkozik, és példaként Babeuf sorsát 
hozza fel, aki az Apátság börtönéből távozva, szintén értetlenül tette 
fel magának a kérdést: mi történt a párizsi külvárosok hősies népével? 
A forradalom mind az egyéni, mind a kollektív emberi energiáknak 
nagy habzsolója. Nem tart ki az idegrendszer, elnyűvődik az öntudat, 
elkopik a jellem. Az események túlságosan gyorsan fejlődnek ahhoz, 
hogy a veszteségeket friss erők beáramlása pótolni tudná. Éhség, 
munkanélküliség, a forradalmi káderek pusztulása, a tömegek 
eltávolítása a kormányzásból, mindezek a párizsi külvárosok olyan 
fizikai és erkölcsi elszegényedéséhez vezetett, hogy több mint három 
évtized kellett az új felkeléshez.

A szovjet irodalom azon axiómája, hogy a polgári forradalmak 
törvényei nem „alkalmazhatók” a proletárforradalomra, teljesen 
alaptalanok. Az októberi fordulat proletár jellege a geopolitikai 
helyzetnek és a belső erőviszonyoknak sajátságos együttállásából 
folytak. De ezek az osztályok a barbár cári rezsimben és elmaradott 
kapitalizmusban formálódtak, s a szocialista forradalom különleges 
követelményeinek teljesítésére egyáltalán nem voltak felkészülve. 
Ellenkezőleg: pontosan azért, mert néhány hónap leforgása alatt, a sok 
szempontból még elmaradott orosz proletariátus a félfeudális 
monarchiából a szocialista diktatúrához, a történelem által még nem 
ismert fordulatot hajtott végre, a reakció elkerülhetetlenül az ő soraiba 
igyekezett beférkőzni. És ez, az egymást követő egyre nagyobb 
hullámokban, be is következett. A külső feltételek és események 
versengve tették próbára az orosz proletariátust. Intervenció 
intervenciót követett. Nyugatról közvetlen segítség nem érkezett. A 
várt jólét helyett, az országban hosszú időre baljóslatú szükség lett 
uralkodó. Ehhez jött még, hogy a munkásosztály legkiválóbb 
képviselői vagy elestek a polgárháború frontjain, vagy a ranglétrán 
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néhány fokozatot átugorva, elszakadtak a tömegektől. Így aztán, a 
példa nélkül álló erőfeszítés, remények és illúziók után, bekövetkezett 
a fáradtság, visszaesés, és a forradalom eredményeiben való 
kiábrándulás hosszú időszaka. A plebejus büszkeség apálya kiváltotta 
a kishitűség és karrierizmus dagályát. Ezen a hullámon emelkedett fel 
az új kormányzó réteg.

Nem lényegtelen szerepet játszott a bürokrácia kialakulásában a 
milliós Vörös Hadsereg demobilizálása: a győztes parancsnokok a 
helyi szovjetekben, a gazdaságban, oktatásban vezető helyeket 
foglaltak el, és kitartóan azokat a módszereket honosították meg 
mindenütt, amelyek biztosították a győzelmet a polgárháborúban. S 
ennek következtében a tömegek az ország irányításában való 
részvételből mindenütt fokozatosan kiszorultak.

A proletariátuson belüli változások a rendkívüli remények és 
önbizalom dagályát ébresztette a város és a falu NEP által újraélesztett 
kispolgárságában, amely egyre bátrabban emelte fel a fejét. A fiatal 
bürokrácia, amely a kezdetekben a proletariátus ügynöksége volt, 
most már az osztályok közötti választott döntőbírónak kezdte magát 
érezni. És önállósulása minden hónapban csak egyre növekedett.

A nemzetközi helyzet is hatalmas erővel ugyanebbe az irányba hatott. 
A szovjet bürokrácia annál magabiztosabb lett, minél inkább csapások 
érték a világ munkásosztályát. Ezen tények között nem csupán 
kronológiai, de oksági a kapcsolat, és ráadásul ez a kapcsolat 
kétirányú: a bürokratikus vezetés hozzájárult a vereségekhez; a 
vereségek segítették a bürokrácia felemelkedését. A bolgár felkelés 
leverése és a német munkáspártok dicstelen visszavonulása 1923-ban; 
az 1924-es észtországi felkelési kísérlet kudarca; az általános sztrájk 
hitszegő likvidálása Angliában és a Pilsudskihoz csatlakozó lengyel 
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munkáspártok méltatlan viselkedése 1926-ban; a kínai forradalom 
szörnyűséges szétverése 1927-ben; azután a még baljóslatúbb 
események Németországban és Ausztriában - ezek azok a történelmi 
katasztrófák, amelyek megölték a szovjet tömegekben a 
világforradalomba vetett hitet, és lehetővé tették a bürokrácia számára, 
hogy a menekvés egyetlen világítótornyaként egyre magasabbra 
emelkedjen.

A világ proletariátusának az utóbbi 13 év vereségeivel kapcsolatban, a 
szerző más munkáira hivatkozhat, ahol megpróbálja feltárni a 
tömegektől elszakadt, mélyen konzervatív kremli vezetésnek a világ 
forradalmi mozgalmaiban játszott pusztító szerepét. Itt mi 
mindenekelőtt azzal a vitathatatlan és tanulságos ténnyel 
foglalkozunk, hogy a sorozatos vereségek Európában és Ázsiában, 
miközben a Szovjetunió nemzetközi helyzetét gyengítették, rendkívüli 
módon megerősítették a szovjet bürokráciát. Két dátum különösen 
emlékezetes ebben a sorban. 1923 második felében a szovjet 
munkások figyelme szenvedélyesen Németországra irányult, ahol a 
proletariátus, úgy tűnt akkor, kinyújtotta kezét a hatalom 
megragadására. A Német Kommunista Párt pánikszerű visszavonulása 
a Szovjetunió munkástömegeinek súlyos kiábrándulását hozta. A 
szovjet bürokrácia rögtön kampányt szervez a „permanens 
forradalom” ellen, és az első kegyetlen csapást méri a baloldali 
ellenzékre. 1926-27 folyamán a Szovjetunió lakossága újabb 
reménységgel teli korszakot él át: most minden tekintet kelet felé 
fordul, ahol a kínai forradalom drámája bontakozik ki. A baloldali 
ellenzék kiheveri a csapásokat, és újabb támogatókra talál. 1927 
végére a kínai forradalmat a hóhér Csang Kaj-sek, akinek a Komintern 
vezetősége átadta a kínai munkásokat és parasztokat, szétveri. A 
kiábrándulás hideg hulláma söpör át a Szovjetunió tömegein. 
Zabolátlan megfélemlítési hullám veszi kezdetét a sajtóban és 
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népgyűléseken, és utána a bürokrácia 1928-ban rászánja magát a 
baloldali ellenzéket sújtó tömeges letartóztatásokra.

Igaz, a bolsevik-leninisták zászlaja alatt több tízezer forradalmi harcos 
tömörült. Az élenjáró munkások kétségtelen szimpátiával 
viszonyultak az ellenzékhez. A szimpátia azonban passzív maradt: a 
tömegek nem hittek abban, hogy a helyzetet a harc egy újabb 
fordulójával komolyan meg lehet változtatni. Eközben a bürokrácia 
azt hajtogatta: „Az ellenzék az országot forradalmi háborúba akarja 
vinni a világforradalom kedvéért. Elég volt a kataklizmákból! 
Megszolgáltuk már a nyugalmat. Mi magunk saját magunknak építünk 
szocialista társadalmat. Vezetőitek vagyunk, támaszkodjatok ránk!” A 
béke ezen evangéliuma szorosra fűzte a katonai és polgári apparátus 
egységét, és kétségtelenül visszhangra talált a fáradt munkásság, de 
főleg a parasztság soraiban. Nem lehetséges-e, kérdezték magukat, 
hogy az ellenzék kész feláldozni a Szovjetunió érdekeit a „permanens 
forradalom” nevében? A valóságban a szovjet állam legfontosabb 
érdekeiért folyt a harc. A Komintern téves politikája tette lehetővé, 
hogy tíz év múlva Hitler hatalomra juthasson, azaz rettenetes veszély 
fenyegethessen nyugatról, és ugyanilyen téves politika Kínában 
megerősítette a Japán imperializmust, s ezáltal jóval közelebb hozta a 
veszélyt keletről is. De a reakció periódusait mindennél jobban 
jellemzi a bátor gondolat hiánya.

Az ellenzéket elszigetelték, s bürokrácia addig ütötte a vasat, amíg 
meleg. Kizsákmányolás, zavarodottság, a dolgozók passzivitása, az 
elmaradott rétegek szembeállítása a haladóbbakkal, a kulákságra, és 
általában a kispolgári szövetségesekre való egyre bátrabb támaszkodás 
körülményei között a bürokrácia néhány év alatt a szétzúzta a 
proletariátus forradalmi élcsapatát.
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Naivitás lenne azt gondolni, hogy Sztálin, a tömegek tudtán kívül, 
hirtelen, mintegy a kulisszák mögül a stratégiai terv teljes 
fegyverzetében lépett a színre. Nem, előtte még kitapogatta útját, és a 
bürokrácia kitapogatta őt magát. Sztálin biztosította számukra az 
összes szükséges garanciát: a régi bolsevik presztízsét, kemény 
jellemet, szűk látókört és az apparátussal, hivatalokkal való 
elszakíthatatlan kapcsolatokat, mint befolyásának egyetlen forrását. 
Az első időkben a rázúduló siker meglepte saját magát is. Ez annak az 
új kormányzó rétegnek barátságos válasza volt, amelyik a régi 
elvektől és a tömegek ellenőrzésétől igyekezett megszabadulni, és 
amelynek a belügyekben megbízható döntőbíróra volt szüksége. A 
forradalom során és így a tömegek szemében is másodrangú 
személyiség, Sztálin, a thermidori bürokrácia vitathatatlan vezérévé 
vált. Az első személy saját közegében.

Az új kormányzó rétegnek hamarosan saját nézetei, saját érzései, és 
ami mindennél fontosabb, saját érdekei lettek. A jelenlegi bürokrácia 
idősebb nemzedéke az Októberi Forradalom során a barikád másik 
oldalán volt (vegyük csak példának a szovjet követeket: Trojánszkij, 
Májszkij, Patyomkin, Szuric, Hincsuk és mások), vagy - legjobb 
esetben is - távol a barikádtól. A jelenlegi bürokraták közül azok, akik 
a bolsevik táborban voltak, nem játszottak valamennyire is lényeges 
szerepet. Ami a fiatal bürokratákat illeti, azokat az idősebbek nevelték 
és válogattak ki, nem egyszer saját leszármazottaik köréből. Ezek az 
emberek nem tudták volna végrehajtani az Októberi Forradalmat, de 
mindenkinél jobban alkalmasak voltak, hogy kihasználják azt.

A történelem fejezetváltásának személyes momentumai nem maradtak 
hatás nélkül. Így Lenin betegsége és halála kétségtelenül felgyorsította 
a végkifejletet. Ha Lenin tovább élt volna, akkor a bürokratikus 
hatalom nyomulása, legalább is az első években, lassabban ment volna 
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végbe. De már 1926-ban Krupszkája a baloldali ellenzékiek körében 
ezt mondta: „Ha Lenin élne, akkor már valószínűleg börtönben ülne”. 
Lenin félelmei és baljóslatú következtetései még frissek voltak 
Krupszkája emlékezetében, és egyáltalán nem voltak illúziói Leninnek 
a történelem viharaival és ellenáramlatokkal szembeni személyes 
mindenhatóságát illetően.

A bürokrácia nem csak a baloldali ellenzéket győzte le. Legyőzte a 
bolsevik pártot is. Legyőzte Lenin programját is, amely a legnagyobb 
veszélyt az „állami szerveknek a társadalom szolgálójából, annak 
urává válásában” látta. Legyőzte az ellenzéket és Lenin pártját, de 
nem ötletek és érvek segítségével, hanem saját szociális súlyával. A 
bürokrácia hátsójának ólomsúlya nagyobb volt a forradalom fejének a 
súlyánál. Ez a szovjet Thermidor megfejtése.

A bolsevik párt elfajzása

Az októberi győzelmet a bolsevik párt készítette elő és alapozta meg. 
És a bolsevik párt erős gerinccel építette fel a szovjetek államát. A 
párt elfajzása az oka, de egyben következménye is az állam 
bürokratizálódásának. Szükséges, hogy legalább röviden 
megmutassuk azt, ahogyan ez végbement.

A bolsevik párt belső életének jellemzője a demokratikus centralizmus 
volt. E két fogalom összekapcsolása nem rejt magában semmiféle 
ellentmondást. A párt éles szemmel nem csak azt figyelte, hogy 
határai mindig pontosan meghatározottak legyenek, de azt is, hogy 
azok, akik ezen határokon belül vannak, azok tényleges joggal 
rendelkezzenek politikája irányának meghatározására. A kritika és az 
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elvi harc szabadsága a pártdemokrácia elválaszthatatlan tartalma volt. 
A jelenlegi tanítás arról, mintha a bolsevizmus nem fér meg a 
frakciókkal, a visszaesés időszakának mítosza. A valóságban a 
bolsevizmus története nem más, mint a frakciók harcának története. És 
hogyan is élhetne és fejlődhetne egy valóban forradalmi, a világ 
megforgatását célul tűző szervezet, amely zászlaja alá gyűjti a merész 
tagadókat, lázadókat és harcosokat, elvi ütköztetések, csoportosulások 
és időleges frakciók nélkül? A bolsevik vezetés éleslátása sokszor 
enyhítette az összeütközéseket és lerövidítette a frakcióharcokat, de 
csak ennyit és nem többet tehetett. Erre a forrongó demokratikus 
alapra támaszkodott a Központi Bizottság, ebből merítette bátorságát 
az elhatározásra és az utasításra. A vezetőség nyilvánvalóan helyes 
ítélete az összes kritikus szakaszt illetően nagy tekintélyt, a 
centralizmus ezen drága tőkéjét biztosította a számára.

Így a bolsevik párt rendszere, különösen a hatalomra jutás előtt, 
pontosan ellenkezője volt a Komintern szekcióinak jelenlegi 
rendszerének, ahol a „vezéreket” felülről jelölik ki, parancsra váltanak 
irányt, ellenőrizetlen apparátussal rendelkeznek, amely nagyképű 
lefelé és szolgalelkű a Kreml viszonylatában. De a hatalom 
megragadása utáni első években is, amikor a párton már jelentkezett 
az adminisztratív rozsdásodás, mindegyik bolsevik, beleértve Sztálint 
is, rosszindulatú rágalmazásnak nyilvánította volna azt, ha a párt 10-
15 év múlva valósággá vált képét vetítették volna eléjük!

Lenin és munkatársai figyelmének középpontjában változatlanul a 
hatalommal kapcsolatos ferdülésekkel szembeni védekezés állt. 
Azonban a párt és állami apparátus rendkívüli közelsége, időnként 
összeolvadása, már azokban az első években is kárt okozott a belső 
pártélet szabadságának és rugalmasságának. A demokratizmus a 
nehézségek növekedésének mértékében szűkült. Kezdetben a párt 



95

reménykedett a megőrzésében és akarta a szovjetek keretében 
folytatott politikai harc szabadságát. A polgárháború sajnálatos 
korrekciót kényszerített ki ezekben a számításokban. Az ellenzéki 
pártok egymás után kerültek betiltásra. Ezekben az intézkedésekben, 
amelyek világosan ellentmondtak a szovjet demokrácia szellemének, a 
bolsevizmus vezetői nem elvet, hanem epizodikus önvédelmi aktust 
láttak.

A kormányzó párt gyors növekedése a grandiózus és új feladatok 
mellett elkerülhetetlenül belső ellentmondásokat szült. Az országban 
rejtett ellenzéki áramlatok különböző csatornákon nyomást 
gyakoroltak az egyetlen legális politikai szervezetre, és ezáltal 
felerősítették a frakciós harc élességét. Ez a polgárháború 
befejezésekor olyan éles formákat ölt, hogy az már az államhatalmat is 
megrázkódtatásokkal fenyegette. 1921 márciusában, a nem kevés 
bolsevik résztvevővel folyó kronstadti felkelés napjaiban a X. 
pártkongresszus kényszerítve érezte magát a frakciózás betiltására, 
azaz az állam politikai rendszerét átvitték a kormányzó párt életére is. 
A frakciózás tiltását is kivételes intézkedésnek szánták, amelyet a 
helyzet első komoly javulásakor meg kell szüntetni. És abban az 
időben a Központi Bizottság rendkívüli óvatossággal alkalmazta az új 
szabályt, arról gondoskodván, hogy az ne okozza a párt belső életének 
elfojtását.

De az, ami kezdeti elképzelések szerint a nehéz helyzet által 
kikényszerített következmény volt, a bürokráciának nagyon is tetszett, 
amely a párt belső életéhez az irányítás kényelme szempontjából 
kezdett közeledni. Már 1922-ben Lenin, az egészségének rövid 
javulása alkalmával, elszörnyedt a bürokrácia fenyegető 
növekedésétől, és harcra készült Sztálin frakciójával szemben, amely 
akkora már a pártapparátus tengelyévé vált, s az államgépezetet is 
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igyekezett a hatalmába keríteni. Lenin második szélhűdése és halála 
nem tette lehetővé, hogy harcba szálljon a belső reakcióval.

Minden erőfeszítése Sztálinnak, akivel ebben az időben kéz a kézben 
haladt Zinovjev és Kamenyev, arra irányult, hogy a párt apparátusát 
megszabadítsa a párt tagjainak ellenőrzésétől. A Központi Bizottság 
„stabilitásáért” folytatott harcában Sztálin következetesebb és 
magabiztosabb volt szövetségeseinél. Neki nem kellett elszakadnia a 
nemzetközi feladatoktól, mivel soha sem foglalkozott velük. Az új 
kormányzó réteg kispolgári látóköre azonos volt saját látókörével. 
Mélyen hitte, hogy a szocializmus felépítésének feladata nemzeti és 
adminisztratív jellegű. A Kominternhez, mint szükséges rosszhoz 
viszonyult, amelyet a lehetőségekhez képest a külpolitika érdekében 
lehet használni. Saját pártja is, mint az apparátus engedelmes támasza 
őrizte meg értékét a szemében.

A szocializmus egy országban elméletével párhuzamosan forgalomba 
került a bürokrácia számára az az elmélet, hogy a bolsevizmus 
számára a Központi Bizottság minden, a párt semmi. A második 
elmélet, minden esetre sikeresebben valósult meg, mint az első. 
Felhasználva Lenin halálát, a kormányzó csoport meghirdette a „lenini 
behívót”. A párt kapuit, amit korábban mindig gondosan őriztek, most 
kitárták: munkások, alkalmazottak, csinovnyikok tömegesen léptek 
be.

A politikai elgondolás az volt, hogy a forradalmi élcsapatot abban a 
nyers emberi anyagban oldják fel, amely gyakorlat és önállóság nélkül 
való volt, de régi szokása volt a főnökségnek való engedelmesség. Az 
elgondolás sikeres volt. A „lenini behívó” megszabadította a 
bürokráciát a proletár élcsapat ellenőrzésétől, és halálos csapást mért 
Lenin pártjára. Az apparátus kivívta magának a szükséges 
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függetlenséget. A demokratikus centralizmus átadta helyét a 
bürokratikus centralizmusnak. Magában a pártapparátusban most 
fentről lefelé végrehajtott radikális átrendeződés megy végbe. A 
bolsevikok legderekabb tulajdonságának az engedelmességet 
nyilvánítják. Az ellenzékkel folytatott harc zászlaja alatt a 
forradalmárokat csinovnyikokra cserélik. A bolsevik párt története 
gyors elfajzásának történetévé válik.

A kibontakozó harc politikai értelmét sokak számára az a körülmény 
rejtette el, hogy mindhárom csoportosulás (baloldali, jobboldali és a 
centrum) vezetői ugyanannak a kremli stábnak, a Politbüró tagjai 
voltak: a felületes szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy pusztán Lenin 
„örökségéért” folytatott személyi vetélkedésről van szó. De a kemény 
diktatúra feltételei között a társadalmi antagonizmusok nem tudtak az 
első időkben másképpen jelentkezni, mint a kormányzó párt 
intézményein keresztül. Sok thermidorista, a maguk idejében a 
jakobinusok soraiból jött, akikhez fiatal éveiben maga Bonaparte is 
csatlakozott; később a franciák első konzulja, majd császára az 
egykori jakobinusok soraiból nyerte a leghűségesebb szolgálóit. Az 
idők változtak, és vele változtak a jakobinusok is, s ez érvényes a XX. 
század jakobinusaira is.

Lenin Politbürójából ma egyedül Sztálin maradt: két tagja, Zinovjev 
és Kamenyev, Lenin munkatársai az emigrációban hosszú évekig, 
tízéves börtönbüntetésüket töltik olyan bűnökért, amit sohasem 
követtek el; három másik tag, Rikov, Buharin és Tomszkij, a 
hatalomtól eltávolítva, de a békülékenységükért cserébe másodrangú 
posztokat töltenek be; és végül e könyv szerzője emigrációba 
kényszerítve. Kegyvesztett lett Lenin özvegye, Krupszkaja, is, aki 
minden törekvése ellenére nem tudott teljesen alkalmazkodni a 
Thermidorhoz.
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A jelenlegi Politbüró tagjai a bolsevik párt történetében másodrangú 
szerepet játszottak. Ha forradalom első éveiben valaki megjósolta 
volna a jövőbeni felemelkedésüket, maguk döbbentek volna meg a 
legjobban, és nem valamiféle hazug álszerénység miatt. De annál 
kérlelhetetlenebben működik most az a szabály, hogy a Politbürónak 
mindig igaza van, de minden esetre senkinek sem lehet igaza a 
Politbüróval szemben. De magának a Politbürónak sem lehet igaza 
Sztálinnal szemben, hiszen ő tévedhetetlen; ám akinek ily módon saját 
magával szemben sem lehet igaza.

A pártdemokrácia követelése volt minden időben az ellenzéki 
csoportosulások amennyire szívós, annyira reménytelen jelszava. A 
nekünk már ismerős baloldali ellenzék platformja 1927-ben követelte, 
hogy a büntető törvénykönyvben kapjon helyet egy speciális 
paragrafus, amely mint súlyos államellenes bűnténynek nyilvánítaná 
„a munkások kritikájának bármilyen nyílt vagy álcázott üldözését...”. 
Válaszul erre, a büntető törvénykönyvbe az ellenzék ellen került 
paragrafus.

A pártdemokrácia az idősebb nemzedék emléke maradt. Vele együtt a 
múltba távozott a szovjetek, sport, kulturális, és szakszervezetek 
demokráciája is. Minden és mindenki felett korlátozás nélkül 
uralkodik a párttitkárok hierarchiája. A rendszer totális jellegűvé vált 
még azelőtt, hogy néhány év múlva Németországból megérkezett ez a 
szó. „A gondolkodó kommunistákat géppé változtató, az akaratot, 
jellemet, és az emberi méltóságot kiölő demoralizáló módszerek 
segítségével” -  mint Rakowszkij 1928-ban írta -, „a vezetőségnek 
sikerült átalakulnia leválthatatlan és érinthetetlen, az osztályt és pártot 
helyettesítő oligarchiává”. Azon idők óta, amikor ez a felháborodást 
sugárzó sorok íródtak, a rendszer elfajzása sokkal messzebb ment. A 
GPU vált a párt belső életében a döntő tényezővé. Ha Molotov 1936 
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márciusában a francia újságírónak dicsekedhetett azzal, hogy a 
kormányzó párt már nem ismeri a frakcióharcot, ezt csak azért tehette 
meg, mert a nézeteltérések a politikai rendőrség automatikus 
beavatkozásával oldódnak meg. A régi bolsevik párt halott, és 
semmilyen erőfeszítés sem támaszthatja fel.

*

A párt politikai elfajzásával párhuzamosan az ellenőrizetlen apparátus 
erkölcsi rothadása is végbement. A „szovbur” (szovjet burzsuj) szó 
nagyon hamar a munkások szókészletének része lett, s a kiváltságos 
méltóságokat jelölte. A NEP korszak által a burzsoá tendenciák 
tápláló talajra leltek. 1922 márciusában, a párt XI. kongresszusán 
Lenin óvta a kormányzó réteget az elfajzás veszélyétől. A 
történelemben már nem egyszer megtörtént, mondta, hogy a győztes 
átvette a legyőzött kultúráját, ha az utóbbi magasabb szinten állt. Az 
igaz, hogy az orosz burzsoázia és bürokrácia kultúrája hiányos volt. 
De, ó jaj, az új kormányzó réteg nem ritkán esik hasra ezen kultúra 
előtt. „4700 felelős kommunista kormányozza Moszkvában az 
államgépezetet. Ki vezet kit? Nagyon kételkedem abban, hogy a 
kommunisták vezetnek...” A rákövetkező kongresszusokon Lenin már 
nem tudott felszólalni. De aktív élete utolsó hónapjainak összes 
gondolatait a munkásságnak a bürokrácia elnyomása, önkénye és 
rothadása elleni óvása és felkészítése foglalkoztatta. Leninnek 
azonban e betegségnek csak kezdeti jelenségeit volt alkalma 
megfigyelni.

H. Rakowszkij, Ukrajna Népbiztosok Tanácsának egykori elnöke, 
majd szovjet követ Londonban és Párizsban, már mint száműzött 
1928-ban a barátainak szétküldött egy kis tanulmányt a szovjet 
bürokráciáról, amelyből mi fentebb már néhányszor idéztünk, mivel 
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az ebben a kérdésben eddig írtak közül a legjobb. „Lenin és a mi 
elképzeléseinkben” - írja Rakowszkij - „a párt vezetőinek feladata 
pontosan az, hogy óvja mind a pártot, mind a munkásosztályt a 
hatalomhoz kapcsolódó kiváltságok, előnyök és engedmények 
rothasztó hatásától; óvja a régi nemesség maradványaihoz és a 
nyárspolgársághoz való közeledéstől, a NEP korrumpáló hatásától, a 
burzsoá erkölcs és ideológia csábításától... Hangosan, nyíltan és 
félreérthetetlenül ki kell jelentenünk, hogy a pártapparátus ezt a 
feladatát nem teljesítette, hogy e kettős megelőző és nevelő 
szerepében teljes alkalmatlanságot árult el, elbukott, csődöt mondott.”

Igaz, hogy a bürokratikus represszió hatása alatt megtört Rakowszkij 
később elhatárolta magát kritikus nézeteitől. De a hetvenéves Galilei a 
szent inkvizíció szorításban kényszerítve érezte magát, hogy 
elhatárolódjon Kopernikusz tanaitól, ám ez nem akadályozta meg a 
Földet, hogy tovább keringjen a Nap körül. A hatvanéves Rakowszkij 
bűnbánatában nem hiszünk, mivel maga is számtalanszor adott 
gyilkos jellemzést az ilyen elhatárolódásokról. A politikai kritikája az 
objektív fejlemények tényeiben a szerző szubjektív állhatatosságánál 
sokkal megbízhatóbb támaszra leltek.

A hatalom meghódítása a proletariátusnak nemcsak más osztályokhoz 
való viszonyát változtatja meg, de a saját belső szerkezetét is. A 
hatalom gyakorlása egy bizonyos társadalmi csoportosulás specialitása 
lesz, amely annál nagyobb türelmetlenséggel igyekszik megoldani 
saját „szociális kérdését”, minél nagyobb véleménnyel van saját 
küldetéséről. „A munkásállamban, ahol a kormányzó párt tagjai 
számára a kapitalista felhalmozás nem megengedett, a 
differenciálódás kezdetben funkcionális, ami azután társadalmivá 
válik. Nem osztálykülönbségekről, csak társadalmi különbségekről 
beszélek...”. Rakowszkij megmagyarázza: „annak a kommunistának a 
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társadalmi helyzete, akinek autó, jó lakás, rendszeres üdülés, és a párt 
által megengedett maximális fizetés áll a rendelkezésére, különbözik a 
szénbányában dolgozó és havonta 50-60 rubelt kereső kommunista 
helyzetétől”.

A hatalmat gyakorló jakobinusok felbomlásának okait felsorolva: 
meggazdagodásra törekvés, vállalkozásokban és szállításokban való 
részvétel stb., Rakowszkij idézi Babeuf érdekes megjegyzését arról, 
hogy a kormányzó réteg elfajulását nem kevésbé segítették elő az ex-
nemesek, akiket nagyon irigyeltek. „Mit csináltok kishitű 
plebejusok?” - kiált fel Babeuf - „ma ugyan megölelnek bennünket, de 
holnap megfojtanak”. A kormányozó réteg feleségeinek levelezésében 
hasonló képet láthatnánk. Szosznovszkij, az ismert szovjet újságíró 
rámutatott az „automobil-hárem” tényező szerepére a szovjet 
bürokrata formálódásában. Igaz, hogy Rakowszkij nyomdokán 
Szosznovszkij azóta megbánta bűneit és visszatérhetett Szibériából. 
De a bürokraták erkölcsei ettől még nem javultak meg. Éppen 
ellenkezőleg, maga ez a bűnbánat a fokozódó demoralizáció 
bizonyítéka.

Pontosan Szosznovszkij régi cikkei, amelyeket kéziratban adnak 
kézről kézre, találhatók az új kormányzó réteg életének felejthetetlen 
epizódjai, amelyek látványosan tanúskodnak arról, hogy milyen nagy 
mértékben sajátították el a győztesek a legyőzöttek szokásait. Hogy ne 
kelljen visszatérni a múltba - Szosznovszkij véglegesen a lírához 
pártolt 1934-ben -, a szovjet sajtóból vett egészen friss példákra 
korlátozódunk, és nem a visszaélésekkel és az úgynevezett 
„túlkapásokkal” fogunk foglalkozni, hanem csak a mindennapok 
olyan jelenségeivel, amelyek a hivatalos közvélemény által mintegy 
hivatalosan is elfogadott közönséges tények.
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Egy moszkvai gyár igazgatója, prominens kommunista, a Pravdában 
dicsekszik az általa vezetett vállalat kulturális növekedésével. „Felhív 
a szerelő: ’Mit parancsol, állítsam le a Martin kemencét, vagy még 
várjak vele?’ Mondom: várj még vele…” A szerelő nagy tisztelettel 
fordul az igazgatóhoz: „mit parancsol”, akkor, amikor az igazgató 
egyszerűen letegezi. És ezt az illetlen dialógust, amely egyetlen 
kulturált kapitalista államban sem lenne lehetséges, maga az igazgató 
meséli el a Pravda lapjain, mint valami teljesen természetest. A 
szerkesztő nem szól, mivel észre sem veszi, az olvasók sem 
tiltakoznak, mivel már megszokták. Mi sem fogunk csodálkozni: a 
Kremlben rendezett ünnepélyes alkalmakból a „vezérek” és a 
népbiztosok letegezik a beosztott igazgatókat, kolhoz-elnököket, 
dolgozókat és dolgozó nőket, akiket kitüntetések átadására hívtak 
meg. Pedig a cári Oroszországban az egyik legnépszerűbb forradalmi 
jelszó annak követelése volt, hogy a főnökök ne tegezhessék le a 
beosztottjaikat!

A megdöbbentően nagyúri gátlástalansággal folytatott párbeszéd, amit 
a Kreml vezetői a „néppel” folytatnak, hibátlanul tanúskodik arról, 
hogy az októberi fordulatnak, a termelőeszközök nacionalizálásának, a 
kollektivizálásnak, és a „kulákságnak, mint osztálynak” a 
likvidálásának az ellenére az emberek közötti viszony - még a szovjet 
piramis csúcsán is - nemhogy nem nőtt fel a szocializmushoz, de sok 
tekintetben elmarad a kulturált kapitalizmustól. Az utóbbi években 
ezen a fontos területen hatalmas lépést tettek visszafelé, és a tisztán-
orosz barbarizmusba való visszaesés forrása, kétségtelenül, a szovjet 
Thermidor, amely a kulturálatlan bürokráciának megadta a teljes 
függetlenséget és ellenőrizetlenséget, a tömegeknek pedig az 
engedelmesség és hallgatás jól ismert parancsolatát.

Távol vagyunk attól a gondolattól, hogy a diktatúra absztrakcióját és a 
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demokrácia absztrakcióját szembeállítsuk egymással és minőségüket a 
tiszta ész mérlegén hasonlítsuk össze. Minden viszonylagos ezen a 
világon, ahol csak a változás állandó. A bolsevik párt diktatúrája a 
történelemben a haladás egyik leghatalmasabb eszköze volt. De itt is, 
a költő szavaival: „Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage”5. Az 
ellenzéki pártok betiltása maga után vonta a frakciózás betiltását; a 
frakciók tiltása a tévedhetetlen vezértől eltérő gondolkodás tiltásában 
végződött. A párt rendőri monolitikussága maga után vonta a 
bürokratikus büntetlenséget, amely végül is forrásává vált mindenféle 
lazaságnak és rothadásnak.

Thermidor társadalmi gyökerei

A szovjet Thermidort mint a bürokrácia tömegek feletti győzelmét 
határoztuk meg. Megpróbáltuk feltárni e győzelem történelmi 
feltételeit. A proletariátus forradalmi élcsapatának egy részét elnyelte 
a kormányzó apparátus és fokozatosan demoralizálódott, más része 
elpusztult a polgárháborúban, míg megint másokat félretoltak és 
szétzúztak. A fáradt és kiábrándult tömegek egykedvűen viszonyultak 
ahhoz, ami a csúcson ment végbe. Ezek a körülmények azonban, 
bármilyen fontosak is, önmagukban nem tudják, nem elégségesek 
annak megmagyarázásához, hogy a bürokrácia hogyan tudott a 
társadalom fölé emelkedni, és annak sorsát hosszú időre a saját kezébe 
venni: a bürokrácia ilyen irányú szándéka erre semmiképp sem lett 
volna elegendő; az új kormányzó réteg megjelenéséhez mély 
társadalmi okoknak kellett lennie.

A thermidoristáknak a jakobinusok feletti győzelméhez XVIII. 

5 Az ész ármányra, jótett kínra válik. (Goethe: Faust)
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században szintén hozzájárultak a tömegek fáradtsága és a vezető 
káderek demoralizálódása. De lényegében e konjunkturális jelenség 
mögött mélyebb és szerves folyamatok mentek végbe. A jakobinusok 
a kispolgárság mélyének nagy hullámára támaszkodtak; egyénként a 
XVIII. század termelőerőivel összhangban nem történhetett más, mint 
a nagyburzsoázia hatalomra jutása. A Thermidor csak egy lépés volt 
ebben a kérlelhetetlen folyamatban. Milyen társadalmi 
szükségszerűség nyert kifejezést a szovjet Themidorban?

Az egyik előző fejezetben már megpróbáltunk egy előzetes választ 
adni arra a kérdésre, hogy miért győzött a rendőr. Itt nekünk folytatni 
kell a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet, és ezen 
átmenetben az állam szerepének elemzését. Még egyszer 
összehasonlítjuk az elméletileg jósoltakat a valósággal. „A burzsoáziát 
és ellenállását még el kell nyomni” - írta Lenin 1917-ben arról az 
időszakról, amelynek be kellett következnie a hatalom megragadása 
után -, „de az elnyomó szerv ebben az esetben már a lakosság 
többsége, és nem egy kisebbség, ahogyan az korábban mindig is volt... 
Ebben az értelemben az állam elhalása elkezdődött”. Miben fejeződik 
ki az elhalás? Mindenekelőtt abban, hogy „a kiváltságos kisebbség 
különleges intézményei” (kiváltságos csinovnyikok, állandó hadsereg 
vezetői) helyett maga a többség közvetlenül fejti ki az elnyomás 
funkcióját. Azután Leninnél a következő axiomatikus voltában 
vitathatatlan kijelentése következik: „minél inkább össznépi az 
államhatalmi feladatok végrehajtása, annál kevésbé lesz szükség erre a 
hatalomra.” A termelési eszközök magántulajdonának felszámolása 
kiküszöböli a történelmi állam legfőbb feladatát: a birtokos kisebbség 
kiváltságának védelmét a nagy többséggel szemben.

Lenin szerint az állam elhalása a kisajátítók kisajátítása utáni napon 
már elkezdődik az állam elhalása, azaz még azelőtt, hogy az új 
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rendszer hozzá tudna látni a gazdasági és kulturális feladatainak 
végrehajtásához. Minden siker ezen feladatok megvalósításában az 
állam felszámolásának, a szocialista társadalomba való 
beolvasztásának újabb lépését jelenti. Az államnak a társadalomba 
való beolvadásának a mértéke a legjobb jellemzője a szocializmus 
építésének sikerességét és mélységét illetően. Megközelítőleg fel lehet 
állítani egy szociológiai tételt: a tömegek által a munkásállamban 
kifejtett kényszerítés egyenesen arányos a kizsákmányoló 
tendenciákkal vagy a kapitalista restauráció veszélyével, és fordítva 
arányos a társadalmi szolidaritás erejével, az új rendszer iránti 
általános odaadással. A bürokrácia, azaz „kiváltságos csinovnyikok, 
az állandó hadsereg vezetősége” a kényszerítés különleges fajtáját 
fejezi ki, olyat, amit a tömegek nem tudnak és nem akarnak 
alkalmazni, azaz olyat, amely így vagy úgy, de maguk a tömegek ellen 
irányul.

Ha a demokratikus szovjetek a mai napig megőrizték volna kezdeti 
erejüket és függetlenségüket, de kénytelenek lennének erőszakot és 
repressziót alkalmazni az első évek mértékében, akkor ez a körülmény 
önmagában komoly nyugtalanságra adhatna alkalmat. És mennyire 
kellene az aggodalomnak növekedni amiatt, hogy a színről véglegesen 
leléptek a tömeges szovjetek, s a kényszerítés funkcióját átengedték 
Sztálinnak, Jagodának és társaiknak. És milyen kényszerítés! 
Mindenek előtte azt kell megkérdezni magunktól: milyen társadalmi 
ok rejtőzik az állam eme konok életképessége és főleg rendőrállammá 
válása mögött? Ennek a kérdésnek nagy jelentősége túlságosan is 
nyilvánvaló: a válasz függvényében vagy radikálisan meg kell 
változtatnunk a szocialista társadalomra vonatkozó tradicionális 
nézetünket általában, vagy éppen ilyen radikálisan el kell utasítanunk 
a Szovjetunióval kapcsolatos hivatalos értékelést.
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Vegyük például egy moszkvai újság friss példányából a jelenlegi 
szovjet rendszer sztereotip jellemzését, amelyet az országban napról 
napra ismételnek, és az iskolásoknak kívülről meg kell tanulniuk: „A 
Szovjetunióban véglegesen felszámolták a kapitalisták, földesurak és 
kulákok parazita osztályait, és ezáltal végleg felszámolták az 
embernek ember általi kizsákmányolását. Az egész népgazdaság 
szocialista lett, és a növekvő sztahanovista mozgalom előkészíti az 
átmenetet a kommunizmusba” (Pravda, 1936. április 4.). A Komintern 
világszerte megjelenő sajtója, természetesen, ezzel kapcsolatosan nem 
mond semmi eltérőt. De ha a kizsákmányolással „örökre végeztek”, ha 
az ország tényleg úton van a kommunizmus alacsonyabb fokától, a 
szocializmustól, annak magasabb fokába, akkor a társadalomnak nem 
marad más hátra, minthogy levesse magáról az állam 
kényszerzubbonyát. Ehelyett - egyenesen nehéz elgondolni is ilyen 
kontrasztot - a szovjetek állama totális- bürokrata jelleget öltött.

Ugyanezen végzetes ellentmondást a párt sorsán is illusztrálhatjuk. Itt 
a kérdést így fogalmazhatjuk meg: a pártban miért volt lehetséges az 
1917-21 közötti években nyíltan és fájdalom nélkül vitatkozni a 
politika legélesebb kérdéseiben akkor, amikor a régi uralkodó 
osztályok még fegyverrel a kézben harcoltak, amikor az egész világ 
imperialistái aktívan támogatták őket, amikor a felfegyverzett 
kulákság elszabotálta a hadsereget és az ország élelmét? És most, 
amikor az intervenció megszűnt, amikor szétverték a kizsákmányoló 
osztályokat, amikor az iparosítás vitathatatlan sikereket ért el, amikor 
a parasztok többsége kolhozokban dolgozik, most miért nem lehet 
megengedni a változhatatlan vezetés címére intézett legkisebb kritikát 
sem? Miért lenne bármely bolsevik azon nyomban kizárva a pártból, 
aki a párt kongresszusának összehívását követelné? Miért lenne 
bármely állampolgár, aki kifejezné kétségét Sztálin 
tévedhetetlenségében, majdnem terroristaként elítélve? Honnan van a 
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repressziónak és rendőr apparátusnak ilyen szörnyűséges, 
kibírhatatlan hatalma?

Az elmélet nem váltó, amelyet bármely pillanatban be lehet váltani. 
Ha az elmélet hibás, akkor ki kell javítani, vagy a hiányt pótolni. Fel 
kell tárni azokat a valós társadalmi erőket, amelyek megszülték a 
szovjet valóság és a tradicionális marxista koncepció ellentmondásait. 
Semmi esetre sem lehet sötétben botorkálni és olyan rituális frázisokat 
ismételgetni, amelyek a vezetők presztízsének ugyan hasznosak 
lehetnek, de az élő valóságnak az arcába csapnak. Mi ezt mindjárt egy 
meggyőző példán fogjuk látni.

A Népbiztosok Tanácsának elnöke, Molotov, 1936 januárjában a 
Központi Végrehajtó Bizottság (CIK) ülésén kijelentette: „az ország 
gazdasága szocialistává vált (taps). Ebben az értelemben(?) az 
osztályok felszámolásának feladatát teljesítettük (taps)”. De a múltból 
megmaradtak még „természetüknél fogva ellenséges elemek”, a 
korábban uralkodó osztályok szilánkjai. Azonkívül, a 
kolhozparasztok, állami alkalmazottak, s néha a munkások közötti is 
találhatók „piti spekulánsok”, a „kolhoz és állami tulajdon 
megkárosítói”, „szovjetellenes pletykák terjesztői” stb. És ebből 
következik a diktatúra további erősítésének szükségessége. Engels 
álláspontjával ellentétben, a munkásállamnak nem lassan „elaludnia” 
kell, hanem egyre éberebbnek kell lennie.

A szovjet kormány feje által festett kép rendkívül megnyugtató volna, 
ha nem lenne halálosan ellentmondásos. Az országban véglegesen a 
szocializmus uralkodik: „ebben az értelemben” az osztályokat 
felszámolták (ha „ebben az értelemben” felszámolták, az azt jelenti, 
hogy minden más értelemben is felszámolták). Igaz, a társadalmi 
harmónia itt-ott megsérül a múlt ilyen-olyan törmelékei által. De nem 
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lehet azt gondolni, hogy a hatalmuktól és tulajdonuktól megfosztott, 
és néhány, a kapitalizmus visszaállításáról álmodozó egyén, együtt a 
„spekulánsokkal”, akik ráadásul még pitik is, no meg a 
„pletykálkodókkal”, képesek lennének megdönteni az osztályok 
nélküli társadalmat. Úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben van. De 
akkor minek kell a bürokrácia acélos diktatúrája?

A reakciós álmodozók, azt gondolhatnánk, fokozatosan kihalnak. A 
„spekulánsokkal” és „pletykásokkal” könnyedén el tudnának bánni a 
szerfölött demokratikus szovjetek. „Mi nem vagyunk utópisták” - 
válaszolt 1917-ben Lenin a bürokratikus állam burzsoá és reformista 
teoretikusainak -, „és semmiképpen sem tagadjuk egyes személyek 
túlkapásainak lehetőségét, illetve kikerülhetetlenségét, s 
következésképpen az ilyen túlkapások elnyomásának szükségességét. 
De ehhez nem szükséges különleges gépezet, az elnyomás különleges 
apparátusa, ezt maga a felfegyverzett nép olyan könnyedén el tudja 
intézni, ahogyan a modern társadalomban akármely civilizált tömeg 
szétválasztja a verekedőket, vagy megakadályozza a nők 
megerőszakolását.” Ezek a szavak úgy hangzanak, mintha a szerző 
előre látta volna az egyik, kormányfői poszton lévő utódjának 
megfontolásait. Lenint tanítják a Szovjetunió népiskoláiban, de nem a 
Népbiztosok Tanácsában. Másképpen ugyanis nehéz lenne 
megmagyarázni Molotov határozottságát azon szervezetekhez való 
fordulásban, ami ellen Lenin az éles fegyverét irányította. Az alapító 
és az utánzók közötti kirívó ellentmondás nyilvánvaló. Ha Lenin úgy 
gondolta, hogy még a kizsákmányoló osztályok felszámolása is 
megoldható bürokratikus apparátusok nélkül, akkor Molotov annak 
megvilágítására, hogy az osztályok felszámolása után a bürokratikus 
gépezet miért fojtotta meg a nép öntevékenységét, nem tud semmi 
okosabbat felhozni, mint a megszüntetett osztályok „maradványaira” 
való hivatkozást.



109

Megetetni a néppel a „maradványokat” azonban nehéz, mert a 
bürokrácia tekintélyes képviselőinek beismerése szerint a tegnapi 
osztályellenségek sikeresen asszimilálódnak a szovjet társadalomba. 
Ahogyan azt Posztisev, a KB egyik titkára mondta 1936 áprilisában a 
Komszomol kongresszusán: „Sok kártevő... őszintén megbánta bűnét, 
és beálltak a szovjet nép közös soraiba…”. A kollektivizálás sikeres 
végrehajtása után „a kulákok gyermekeinek nem kell felelni apjukért”. 
Sőt mi több: „most már a kulák sem hiszi, hogy korábbi 
kizsákmányoló helyzete a faluban visszaszerezhető”. Nemhiába 
szüntette be a kormány a származás miatti korlátozásokat. Ha 
Posztisev állításának, amelyet teljesen oszt Molotov is, van értelme, 
akkor csak egy: nem csak a bürokrácia vált szörnyűséges 
anakronizmussá, de a szovjet földön az állami kényszerítésnek 
általában sincsen semmi helye. Azonban ezzel az elkerülhetetlen 
következtetéssel láthatólag sem Molotov, sem Posztisev nem ért 
egyet. Ők előnyben részesítik a hatalom megtartását, még az 
ellentmondó állítások árán is.

Valójában a hatalomról nem tudnak lemondani. Vagy objektív nyelvre 
lefordítva: a jelenlegi szovjet társadalom sem az államot, sem - 
bizonyos határok között - a bürokráciát nem tudja nélkülözni. Ennek 
az oka egyáltalán nem a múlt szánalmas maradványai, hanem a jelen 
hatalmas erői és tendenciái. A szovjet államnak, mint kényszerítő 
apparátus létének igazolása abban van, hogy a jelenlegi átmeneti 
rendszer még tele van társadalmi ellentmondásokkal, amelyek a 
fogyasztás területén mindenki számára közeli és érzékeny, rendkívül 
feszült jelleggel bír, és mindig a termelés területére való átterjedéssel 
fenyeget. A szocializmus győzelmét ezért nem lehet véglegesnek és 
visszafordíthatatlannak nevezni.

A bürokratikus parancsuralom alapja a társadalom szegénysége a 
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fogyasztási cikkeket illetően, és az ebből fakadó „mindenki mindenki 
ellen” folytatott harca. Amikor a boltban elég áru van, akkor a vásárló 
akkor vásárol, amikor akar. Amikor kevés az áru, a vásárlók 
rákényszerülnek, hogy sorba álljanak. Amikor a sor nagyon hosszú, 
akkor rendőrre van szükség a rend fenntartására. Ez a kiindulási pontja 
a szovjet bürokrácia hatalmának. Ő tudja, hogy kinek kell adni, és 
kinek kell várni.

Az anyagi és kulturális szint emelkedésével, az első pillantásra, a 
kiváltságok szükségességének csökkennie kellett volna, a „burzsoá 
jog” alkalmazási területének pedig szűkülnie, amivel kihúznák a 
szőnyeget a bürokrácia lába alól. A valóságban éppen fordítva történt: 
a termelőerők fejlődése mostanáig minden egyenlőtlenség és 
kiváltságok, és ezzel együtt a bürokrácia szélsőséges növekedésével 
járt együtt. És ez szintén nem véletlen.

A szovjet rendszer első időszakában kétségtelenül sokkal egyenlőbb 
és kevésbé bürokratikus volt, mint a mai. De ez az össztársadalmi 
nyomor egyenlősége volt. Az ország erőforrásai olyan szegényesek 
voltak, hogy nem tettek lehetővé a lakosság tömegeiből valamennyire 
is számos kiváltságos réteg kiemelkedését. Ugyanakkor az 
„egyenlősdi” jelleggel bíró munkabér megölte a kezdeményezést, és 
ezáltal a termelőerők fejlődésének a fékjévé vált. A szovjet 
gazdaságnak a szegénységből valamelyest magasabbra kellett 
emelkednie ahhoz, hogy a kiváltságok zsírlerakódásai lehetségessé 
váljanak. A termelés jelenlegi állapota még nagyon messze van attól, 
hogy mindenki számára minden szükségest biztosítani tudjon. De már 
elegendő, hogy egy kisebbségnek jelentős kiváltságokat adjon, és az 
egyenlőtlenséget, mint a többséget hajtó korbácsot használja. Ez a fő 
oka annak, hogy a termelés növekedése eddig az állam nem a 
szocialista, hanem a burzsoá vonásait erősítette.
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De ez nem az egyetlen ok. A jelenlegi fejlődési fokon a munka 
kapitalista bérezését követelő gazdasági tényezőkkel párhuzamosan 
politikai tényező is van: magának a bürokráciának a képében. 
Természete szerint a bürokrácia az egyenlőtlenségek terjesztője és őre. 
És úgy is keletkezik, a munkásállam burzsoá szerveként. A kisebbség 
előnyeit kialakítva és védve, természetesen magához veszi ennek 
javát. Aki a javakat elosztja, az sohasem károsítja meg magát. Így 
keletkezik a társadalmi szükségességből egy szerv, amely a 
társadalmilag szükséges feladatán túlnövekszik, és önálló tényezővé 
lesz, és ezzel az egész társadalmi szervezet számára nagy veszélyek 
forrásává is válik.

A szovjet Thermidor társadalmi értelme kezd felderengeni előttünk. A 
tömegek szegénysége és kulturális elmaradottsága még egyszer a nagy 
bunkóval rendelkező uralkodó baljós alakjában testesült meg. A 
lefokozott és szidalmazott bürokrácia újra a társadalom szolgálójából 
annak urává vált. Ezen az úton a bürokrácia olyan a népi tömegektől 
való társadalmi és erkölcsi elidegenedést ért el, ami már minden, a 
tevékenysége és jövedelme feletti ellenőrzést lehetetlenné tesz.

A bürokrácia első pillanatra misztikus félelme a „piti spekulánsoktól, 
tolvajoktól és pletykafészkektől” ilyen módon teljesen természetes 
magyarázatot nyer. Mivel a szovjet gazdaság nem lévén még képes a 
lakosság elemi szükségleteit kielégíteni, lépten-nyomon szüli és 
újraszüli a spekulációs-tolvaj tendenciákat. Másrészről az új 
arisztokrácia kiváltságai a lakosság tömegeiben hajlamot kelt a 
„szovjetellenes pletykák” meghallgatására, azaz mindenki 
meghallgatására, aki, bár suttogva, de kritizálja az önkényes és nagy 
étvágyú főnökséget. Így azután nem a múlt kísérteteiről van szó, meg 
annak maradványairól, ami többé nincs; szóval nem a múlt évi hóról 
beszélünk, hanem az új, hatalmas és fokozatosan a személyes 
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felhalmozásra irányuló és újjászülető tendenciákról. A jólét, egyelőre 
szerény beáramlása az országba, éppen szegényessége folytán nem 
csökkentette, hanem éppen erősítette a centrifugális tendenciákat. 
Ugyanakkor megnőtt a nem kiváltságosak azon hallgatag vágya, hogy 
az új arisztokráciának rácsapjon a kezére. A társadalmi harc újra 
erősödik. Ezek a bürokrácia hatalmának forrásai. De ugyanezen 
forrásokból származik e hatalmat fenyegető veszélyek is.

6. Fejezet: Az egyenlőtlenségek növekedése és a társadalmi 
ellentmondások

Szükség, luxus és spekuláció

Miután a szovjethatalom a „szocialista elosztással” kezdte, 1921-ben 
rákényszerült a piac alkalmazására. Az első ötéves tervek idején a 
rendelkezésre álló eszközök terén mutatkozó szélsőséges feszültségek 
újra az állami elosztás, azaz a hadikommunizmus tapasztalatának 
magasabb szinten való ismétléséhez vezetett. De ez a magasabb szint 
sem bizonyult elégségesnek. 1935 folyamán a terv szerinti elosztás 
újra átadja helyét a kereskedelemnek. Tehát kétszer is 
bebizonyosodik, hogy a termékek elosztásának életképes módszerei 
inkább függenek a technikától és az anyagi erőforrások bőségétől, 
mint a tulajdonlás formájától.

A munka termelékenységének a darabbér általi emelése a 
rendelkezésre álló árutömeg növekedését és az áruk árának 
csökkenését, és ezáltal az életszínvonal emelkedését ígéri. De ez a 
dolognak csak az egyik oldala, amely a kapitalizmus emelkedő 
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korszakában is jelentkezett. A társadalmi jelenségeket és folyamatokat 
azonban kapcsolataikban és összefüggéseikben kell vizsgálni. A 
munka termelékenységének az áruforgalom emelkedése általi 
növelése azt jelenti, hogy növekszik az egyenlőtlenség. A 
parancsnokló rétegek jólétének emelkedése kezdi messze lehagyni a 
tömegek életszínvonalát. Az állam gazdagodásával párhuzamosan 
folyik az új társadalmi rétegződés.

A mindennapi élet feltételeit illetően a szovjet társadalom már ma is a 
tehetős és kiváltságos kisebbségre, valamint a nyomorgó többségre 
oszlik, miközben az egyenlőtlenségek a szélső végeken kirívó jelleget 
öltenek. A közszükségleti cikkek magas áraik ellenére - 
leggyakrabban - rendkívül alacsony minőségűek, és a centrumoktól 
távolabb nehéz hozzájuk jutni. Ilyen körülmények között nem csupán 
a spekuláció, de a fogyasztási cikkek lopása tömeges jelleget ölt. És 
ha ez tegnap a tervek szerinti elosztást egészítette ki, ma a szovjet 
kereskedelem korrekcióját jelenti.

A Szovjetunió „barátainak” professzionális szokása a benyomásoknak 
behunyt szemekkel és vattával a fülben való gyűjtése: rájuk 
támaszkodni nem szabad. Az ellenségek gyakran rosszindulatú 
rágalmakat terjesztenek. Forduljunk tehát magához a bürokráciához. 
Mivel a bürokrácia semmi esetre sem a maga ellensége, így a 
hivatalos önleleplezést mindig valami halaszthatatlan gyakorlati 
követelmény váltja ki, és összehasonlíthatatlanul több bizalmat 
érdemel, mint a sokkal gyakoribb öndicsérete.

Az 1935-ös ipari tervet, mint az ismeretes, túlteljesítették. De nem így 
a lakásépítési tervet, melyet csak 55,7%-ra teljesítettek, s emellett 
mindennél lassabban, rosszabb minőségben megy a munkáslakások 
építése. Ami a kolhozparasztokat illeti, ők továbbra is a régi 
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kunyhóikban, a borjakkal és a csótányokkal élnek együtt. Eközben a 
szovjet nemesség arra panaszkodik a sajtóban, hogy a számukra épített 
lakásokban nincs „szoba a háztartási alkalmazott”, azaz a cseléd 
számára.

Minden rendszer a maga monumentális tükörképét az építészetben 
találja meg. A jelenlegi szovjet korszak jellegzetes építményei a 
nagyszámú szovjetházak és paloták, amelyek a bürokrácia néha rubel 
milliók tucatjaiba kerülő igazi templomai; a Vörös Hadsereg klubjai, 
főleg a tisztek számára; a drága színházak, luxus metró a 
fizetőképesek számára. Mialatt a munkáslakások építése, még a 
kaszárnyaszerűké is, rendkívül elmaradott.

Az állami vasúti teherszállítás terén komoly sikerek születtek. De 
ebből az egyszerű szovjet ember nagyon keveset nyert. A közlekedési 
népbiztosság számtalan utasítása újra és újra „a vagonpark piszkos és 
egészségtelen állapotáról”, „az utasok kiszolgálásával kapcsolatos 
felháborító hiányosságokról”, „a nagyszámú tolvajlásról, a jegyekkel 
kapcsolatos szélhámosságról”, „a szabad helyek eltitkolása és az 
azokkal való spekuláció, megvesztegetés, a poggyász meglopása 
útközben és az állomásokon” eseteiről beszél. Az ilyen tények 
szégyent hoznak a szocialista szállítás ügyére. Ezek büntető 
törvénykönyvbe ütköző cselekmények a kapitalista szállítások során 
is. Az ékesszóló adminisztrátor ismétlődő panaszai tévedhetetlenül 
mutatják a lakosság szolgálatában álló szállítóeszközök nagymértékű 
elégtelenségét, a szállított áruk szélsőséges hiányát, és végül az 
egyszerű halandónak a vasúti hatalom általi, az egyéb hatalmakhoz 
hasonlatos, cinikus lenézését. Magát azonban a bürokrácia a földön, 
vízen és az égben kiválóan ki tudja szolgálni, amiről tanúskodik a 
számos szovjet szalon-vagon, speciális vonat és hajó, amelyeket 
egyébként egyre inkább automobillal és repülővel helyettesítenek.
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A szovjet ipar sikereit jellemezve a KB leningrádi képviselője 
Zsdánov, a közvetlen érdekelt hallgatóság tapsa mellett, megígérte, 
hogy egy év múlva „aktivistáink az üléseinkre nem a mostani szerény 
Fordokon fognak érkezni, hanem limuzinokon”. Mivel a szovjet 
technika arccal az ember felé fordul, ezért erőfeszítéseit mindenekelőtt 
a kiválasztott kisebbség magasabb szükségleteinek kielégítésére 
irányítja. A villamosok - már ahol vannak - zsúfoltak, mint azelőtt.

Amikor az élelmiszeripari népbiztos, Mikoján azzal dicsekedett, hogy 
az olcsóbb cukorkákat egyre inkább a drágábbak szorítják ki, és hogy 
a „mi asszonyaink” jó parfümöket követelnek, akkor ez csupán azt 
jelenti, hogy az ipar - áttérvén a pénzforgalomra - a kvalifikált 
fogyasztóra veszi az irányt. Ilyen a piac törvénye, amely piacon a 
magas rangúak „asszonyai” nem az utolsó helyet foglalják el. Ezzel 
párhuzamosan megállapítható, hogy Ukrajnában 95 megvizsgált 
boltból 68-ban egyáltalán nem volt kapható cukorka, és a cukrászati 
készítmények keresletét a rendkívül alacsony minőség mellett is 
csupán 15-20%-ra elégítették ki. „A gyárak úgy dolgoznak” - 
panaszkodik az Izvesztyija -, „hogy nincsenek tekintettel a 
fogyasztóra”. Persze, ha ez az a fogyasztó, aki nem képes az érdekeit 
megvédeni.

Bah akadémikus a kérdést a szerves kémia szemszögéből vizsgálva 
arra a következtetésre jut, hogy „kenyerünk már az elkészülés 
pillanatában is rossz”. Ugyanezt tudják az erjedés titkainak szerves 
kémiájához nem értő munkások és munkásnők; de a tiszteletreméltó 
akadémikustól eltérően nincs lehetőségük véleményüknek az újságok 
lapjain való kifejtésére.

Moszkvában egy ruházati tröszt speciálisan a „Modell ház” által 
tervezett selyemruhákat reklámoz különböző fazonokban, de a 
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vidéken - még a nagy ipari városokban sem - a munkások továbbra 
sem vásárolhatnak sorbaállás és egyéb megpróbáltatások nélkül pamut 
inget: nincs elég! A szükségessel ellátni a sokaságot sokkal nehezebb, 
mint a keveseket minden földi jóval: az egész történet erre bizonyság.

Az eredményeket felsorolva Mikoján bejelentette: „Új vívmány a 
margarin ipar”. És tényleg, a régi rendszerben ilyen nem volt. Korai 
lenne levonni a következtetést, hogy a helyzet rosszabb, mint a cári 
rezsimben: vajat a nép akkor sem látott. De a szurrogátum 
megjelenése mindemellett azt jelenti, hogy a Szovjetunióban két 
fogyasztói réteg van: az egyik előnyben részesíti a vajat, a másik 
kénytelen megbékélni a margarinnal. „Bőven ellátunk mindenkit 
mahorkával, akinek erre szüksége van”, dicsekedett ugyanaz a 
Mikoján. Csupán azt felejtette el hozzátenni, hogy sem Európa, sem 
Amerika olyan rossz minőségű dohányt, mint e mahorka, nem ismer.

Az egyenlőtlenség egyik különösen világos, hogy ne mondjuk, kihívó 
megnyilvánulását azok a Moszkvában és a nagyobb városokban 
megnyílt boltok jelentik, amelyekben jó minőségű áruk kaphatók, s 
kifejező, habár nem orosz nevük van: Luksz (Luxus). Ugyanakkor 
nem szűnik a panaszáradat Moszkva és a vidék élelmiszerboltjaiban 
történő tömeges lopás miatt, ami azt mutatja, hogy az élelmiszer csak 
egy kisebbségnek elég, pedig mindenki enni akar.

A dolgozónő-anyának saját véleménye van a társadalmi rendről és 
annak „fogyasztói” kritériumairól, ahogyan megvetően a 
méltóságosak mondják róla; utóbbiak azonban nagyon figyelmesek a 
saját fogyasztásukat illetően, s ami végső soron döntőnek is bizonyul. 
A munkásnő és a bürokrácia közötti konfliktusban Marx, Lenin és 
velük együtt mi is a bürokratával szemben a munkásnő oldalán állunk, 
amely bürokrata eltúlozza a sikereket és elkeni az ellentmondásokat, s 
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a munkásnőt torkon ragadja, hogy ne merészeljen kritizálni.

Fogadjuk el, hogy a margarin és a mahorka ma - szomorú 
szükségszerűség. De akkor nincs miért dicsekedni, és megszépíteni a 
valóságot. Limuzinokat az „aktivistáknak”, jó parfümöket a „mi 
asszonyainknak”, margarint a munkásoknak, Luksz boltokat az új 
nemességnek, a finomságok látványát a kirakatokban a plebsznek - az 
ilyen szocializmus a tömegek szemében nem tud másnak látszani, 
csak új arcú kapitalizmusnak. És ez az értékelés nem is annyira hibás. 
Az „általánosított szegénység” fundamentumán a harc a 
közszükségleti tárgyakért azzal fenyeget, hogy feltámasztja az „összes 
régi kacatot”, és minden alkalommal, részletekben ezek a „kacatok” 
valóban fel is támadnak.

*

A jelenlegi piaci viszonyok annyiban különböznek a NEP 
korszakának (1921-1928) viszonyaitól, hogy közvetítők és maszek 
kereskedők nélkül kell működnie, az állami, szövetkezeti, kolhoz 
szervezetek és az állampolgárok közötti közvetlen kapcsolatok 
alapján. De a dolog csak elvben néz ki így. A gyorsan növekvő állami 
és szövetkezeti kiskereskedelmi forgalom 1936-ban 100 milliárd rubel 
lesz a terv szerint. A kolhozok forgalma 1935-ben 16 milliárd volt és a 
folyó évben jelentősen emelkednie kell. Nehéz megmondani, hogy 
mekkora helyet foglalnak el - minden esetre nem jelentéktelent - a 
nem-legális és fél-legális közvetítők mind a forgalmon belül, mind 
vele párhuzamosan. Nemcsak az egyéni gazdálkodó parasztok, de a 
kolhozok, különösen maguk a kolhozparasztok, rendkívül hajlamosak 
közvetítőkhöz fordulni. Ezen az úton haladnak a parasztsággal 
kapcsolatban álló kézművesek, ipari szövetkezetek, helyi ipar. Időről-
időre váratlanul a felszínre tör, hogy a „spekulánsok” nagy területeken 
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ragadták a kezükbe a hússal, vajjal és tojással foglalkozó 
kereskedelmet. Még az állami raktárakban elegendő mennyiségben 
rendelkezésre álló legszükségesebb közszükségleti cikkek, mint a só, 
liszt és petróleum is hetekig hiányzik a bürokratikus falusi 
szövetkezeti üzletekben: világos, hogy a parasztok a nekik szükséges 
cikkeket más utakon szerzik be. A szovjet sajtó nagyon gyakran mint 
magától értetendőről beszél a közvetítőkről.

Ami az egyéb maszek tevékenységet és felhalmozást illeti, azok 
láthatólag kisebb szerepet játszanak. Az önálló fuvarosok, 
vendéglősök, kisiparosok, hasonlatosan az egyéni parasztokhoz, félig 
megtűrt foglalkozások. Magában Moszkvában jelentős számú maszek 
javító és felújító műhely működik: működésük felett a hatóságok 
behunyják a szemüket, mert a gazdaság jelentős hiányosságain 
segítenek. Jelentősen nagyobb számban folytatnak maszek 
tevékenységet mindenféle ipari és egyéb szövetkezeti címén vagy a 
kolhozok ernyője alatt. Mintha a tervgazdálkodás hiányosságait 
hangsúlyozandó, Moszkvában a bűnügyi rendőrség időről-időre éhes 
nőket, mint rosszindulatú spekulánsokat tartóztat le, mert 
házikészítésű sapkákkal és pamut ingekkel kereskednek.

„A spekuláció alapját országunkban felszámoltuk” - jelentette ki 
Sztálin 1935 őszén -, „és ha mégis vannak nálunk spekulánsok, akkor 
ezt csak a hiányos osztályéberséggel és a szovjet apparátus egyes 
láncszemeiben a spekulánsokkal kapcsolatos liberális magatartással 
lehet magyarázni”. Előttünk a bürokratikus gondolkodás ideálisan 
tiszta kultúrája. A spekuláció gazdasági alapjait felszámolták? De hát 
akkor nincs is szükség semmiféle éberségre. Ha az állam képes lenne, 
például ellátni a lakosságot szükséges mennyiségben szerény 
fejfedőkkel, akkor nem kellene letartóztatni a balsorsú utcai 
kereskedőket. Egyébként erre most is aligha van szükség.



119

Önmagukban a felsorolt maszekok sem számukban, sem az ország 
forgalmában nem szörnyűek. Nincs miért aggódni azon, hogy a 
fuvarosok, a fejfedőkkel kereskedők, a kis javításokat végző mesterek 
és tojásfelvásárlók rohammal beveszik az állami tulajdonlás erődjét. 
De a puszta számtani arányokkal a kérdést mégsem lehet elintézni. A 
különböző spekulánsok bősége és sok fajtája, amely a legkisebb 
adminisztratív lanyhulás esetén úgy tör a felszínre, mint lázas 
állapotban a kiütés, a kispolgári tendenciák állandó nyomásáról 
tanúskodik. A spekuláns bacilus veszélyességének foka a szocialista 
jövő számára az ország politikai és gazdasági ellenálló képessége 
erejétől függ.

Az átlagos munkás és kolhozparaszt (azaz a lakosság 90%-ának) 
hangulatát elsősorban a tényleges keresetének változásai határozzák 
meg. De semmivel sem kisebb fontosságot kell tulajdonítanunk az ő 
keresetük és a náluk jobban eleresztett rétegek fizetése közötti 
aránynak. A relativitás törvénye a legközvetlenebben az emberi 
fogyasztás terén nyilvánul meg! Az összes társadalmi viszonynak a 
pénzbeli elszámolásra való transzformálása a végletekig lemezteleníti 
a különböző rétegeknek a társadalmi jövedelemből való részesedését. 
De ha megértjük is az egyenlőtlenségeknek még hosszú időre való 
történelmi elkerülhetetlenségét, akkor is nyitottak maradnak az 
egyenlőtlenségek elfogadható határainak kérdései, valamint ezeknek 
minden egyes konkrét esetbeli társadalmi célszerűsége. Az 
elkerülhetetlen harc a nemzeti jövedelemből való részesedésért 
szükségszerűen politikai harccá válik. Hogy a jelenlegi rendszer 
szocialistává válik avagy sem, azt nem a bürokrácia szofizmái fogják 
meghatározni, hanem a tömegeknek, azaz az ipari dolgozóknak és 
kolhozparasztoknak a rendszerhez való viszonya.
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A proletariátus rétegződése

Úgy tűnhet, hogy egy munkásállamban a valós fizetésekről szóló 
adatokat különleges gondossággal tanulmányozzák; és a lakosság 
különböző rétegeiről készült teljes jövedelmi statisztikának abszolút 
átláthatósággal és mindenki általi hozzáférhetőséggel kell kitűnnie. A 
valóságban éppen ez a terület az, amely a dolgozók legéletbevágóbb 
érdekeit érinti, s amelyik áthatolhatatlan ködbe burkolódzik. Egy 
munkáscsalád költségvetése a Szovjetunióban, bármennyire 
valószínűtlen is ez, sokkal titokzatosabb, mint bármely kapitalista 
államban. Hiába próbálnánk felrajzolni a különböző munkásrétegek 
valós jövedelmeiknek görbéjét akár csak a második ötéves terv éveire 
vonatkozóan. A források és tekintélyek konok hallgatása is éppolyan 
sokatmondóan beszél, mint az összesített számokkal való 
zsonglőrködés.

A nehézipari népbiztos, Ordzsonikidze beszámolója szerint az 1925-
35 közötti évtizedben a munkás havi termelése 3,2-szeresére 
növekedett, míg pénzbeli fizetése 4,5-szörösére. Ennek az utóbbi 
benyomáskeltő koefficiensnek mekkora része jut a specialisták és a 
munkások felső rétegére, s ami nem kevésbé fontos, mekkora a valós 
értéke ezen névértéknek - erről semmit sem tudunk meg sem a 
beszámolóból, sem a beszámolót követő újságírói kommentárokból. 
Koszarjev, a Komszomol titkára a szovjet ifjúság 1936 áprilisában 
tartott kongresszusán kijelentette: „1931 januárja és 1935 decembere 
között a fiatalok munkabére 340%-kal növekedett!” De az ovációra 
mindig kész, gondosan összeválogatott fiatal kitüntetettek között sem 
tapsolta meg senki ezt a nagyotmondást: a hallgatóságnak jól ismert 
volt, ahogyan a szónoknak is, hogy a piaci árakra való hirtelen 
átmenet megnehezítette a nagy munkástömegek anyagi helyzetét.
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Az „átlagos” évi munkabér, ha egybevesszük a tröszt igazgatóját és a 
takarítónőt, 1935-ben 2300 rubel volt, s 1936-ban 2500 rubel 
körülinek kellene lennie, azaz 7500 francia franknak, ami a reális 
vásárlóértékben aligha több 3500-4000 franknál. Ez az érték 
önmagában is meglehetősen szerény, de tovább csökken, ha 
figyelembe vesszük, hogy az 1936-os fizetésnövelés részbeni 
kompenzációja a kedvezményes fogyasztói árak, és egy sor ingyenes 
szolgáltatás eltörlésének. De ami a fő, az évi 2500 rubeles átlagos 
fizetés, azaz egy aritmetikai fikció, csak arra szolgál, hogy elleplezze a 
valóságot, a fizetésekben megnyilvánuló hatalmas egyenlőtlenségeket.

Vitathatatlan, hogy a munkásság magasabb rétege, az úgynevezett 
sztahanovisták helyzete a múlt évben jelentősen megjavult: a sajtó 
nem hiába számol be szorgalmasan arról, hogy az ilyen vagy olyan 
kitüntetettek hány öltönyt, csizmát, biciklit, gramofont vagy konzervet 
vásároltak maguknak. Mellékesen azt is felfedezhetjük, hogy ezek a 
javak milyen nehezen hozzáférhetőek az átlagos munkás számára. A 
sztahanovista mozgalom mozgató rugóiról Sztálin kijelentette: „Az 
élet jobb lett, az élet vidámabb lett. És amikor az élet vidám, a munka 
is jobban megy.” Ebben a darabbérnek a kormányzó rétegre nagyon 
jellemző optimista magyarázatában van egy adag prózai igazság is, t.i. 
az, hogy a munkásarisztokrácia számára biztosítottak csupán az ország 
megelőző gazdasági sikerei alapján lehetségesek. De a 
sztahanovistákat mozgató motívumok nem a „vidám” hangulat 
önmagában, hanem a több keresetre való törekvés. Sztálint Molotov 
így igazította ki: „a közvetlen indítóok a sztahanovisták magas 
termelékenységéhez a fizetésük növelése iránti érdekük”. Tényleg: 
Néhány hónap alatt sikerült az olyan munkások egész rétegét 
létrehozni, akiket az „ezreseknek” neveznek azért, mert havi keresetük 
meghaladja az ezer rubelt, és vannak olyanok is, akik keresete a 
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kétezer rubelt is meghaladja akkor, amikor az alacsony keresetű 
munkások bére gyakran nem éri el a száz rubelt sem.

Úgy tűnhet, hogy csupán a kereset mértéke is elegendő különbséget 
tesz a „tapasztalt” és a „tapasztalatlan” munkások között. De a 
bürokráciának ez nem elég! A sztahanovistákat szó szerint elárasztják 
kiváltságokkal: új lakásokat kapnak vagy a régit felújítják; soron kívül 
utalják be az üdülőkbe és szanatóriumokba; lakásukba küldik az 
ingyenes tanítókat és orvosokat; ajándék jegyeket kapnak moziba; 
néhol még ingyen és soron kívül nyírják és borotválják őket. Ezen 
kiváltságok közül sokról úgy tűnik, mintha az átlagos munkás 
bosszantására vezették volna be. A hatalom tolakodó jóindulata 
mögött a karrierizmuson kívül a rossz lelkiismeret található: a helyi 
kormányzó csoportok mohón ragaszkodnak annak lehetőségéhez, 
hogy a munkások felső rétegének a kiváltságokba vonásával 
kitörjenek az elszigeteltségből. Ezáltal a sztahanovisták jövedelme 20-
30-szorosan felülmúlják a munkások alsóbb kategóriájának fizetését. 
Ami a különösen sikeres szakembereket illeti, a jövedelmükből 80-
100 kétkezi munkást is ki lehetne fizetni. A fizetéseket illető szovjet 
egyenlőtlenség mértéke nemcsak utolérte, de le is hagyta a kapitalista 
országokat! A sztahanovisták legjobbjai, azaz akiket tényleg 
szocialista motívumok mozgatnak, nem örülnek a kiváltságoknak, 
hanem inkább zavarja őket. És nem csoda: az általános szegénység 
háttere mellett bármilyen anyagi javak egyéni használata csak az 
irigység és ellenszenv gyűrűjébe fogja őket, és megkeseríti az 
életüket. A szocialista erkölcstől az ilyen viszonyok messzebb állnak, 
mint a kapitalista gyár munkásainak viszonyai, akiket a 
kizsákmányolás elleni közös harc kapcsol össze.

De a mindennapi élet nem könnyű a kvalifikált munkás számára sem, 
különösen vidéken. Azon túl, hogy a hétórás munkanap egyre inkább 
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áldozatul esik a nagyobb fizetésre való törekvésnek, nem kevés időt 
vesz el a létezésért folytatott pótlólagos harc. A szovhozok és 
kolhozok legjobb dolgozói jóléte különleges jeleként mutatnak arra rá, 
hogy a traktoristák, kombájn-kezelők, stb., azaz a már nyilvánvaló 
arisztokrácia, otthon tehenet és disznót tart. Azt az elméletet kidobták, 
amelyik így hangzik, hogy a szocializmus tej nélkül is jobb, mint a tej 
szocializmus nélkül. Mára beismerték, hogy az állami mezőgazdasági 
vállaltok dolgozóinak szükséges saját létezésük megalapozására saját 
„zsebgazdaságaikat” létrehozniuk - pedig azt hihetnénk, hogy az 
állami gazdaságban van elég tehén és sertés. Nem kevésbé meglepően 
hangzik az a győzelmi jelentés, amely szerint Harkovban 96 ezer 
munkásnak van zöldséges kertje, és a többi várost Harkov példájának 
követésére hívják fel. Az emberi erőforrás milyen szörnyű pazarlása a 
saját tehén tartása és a saját zöldségeskert gondozása, és milyen 
súllyal nehezedik a dolgozókra - de elsősorban a nőkre és 
gyermekekre - ez a középkori turkálás a trágyában!

Ami a nagy tömeget illeti, nekik természetesen sem tehenük, sem 
kiskertjük, gyakran még egy saját sarkuk sincs. A képzetlen munkás 
bére 1200-1500 rubel évenként, vagy még ennél is kevesebb, ami a 
szovjet árak mellett a szegénységet jelenti. A lakáshelyzet, amely az 
anyagi és kulturális szint legjobb mutatója, nagyon nehéz, gyakran 
kibírhatatlan. A munkások döntő többsége munkásszállásokon 
szorong, ahol a berendezés és ellátás jóval rosszabb a kaszárnyákénál. 
Amikor a termelési sikertelenségeket, lógást és selejtet kell 
megmagyarázni, maga az adminisztráció saját újságíróinak ilyen 
leírást ad a lakhatási feltételekről: „a munkások a földön alszanak, 
mert az ágyakban sok a poloska, a székek töröttek, nincs egy bögre, 
amivel vizet lehetne inni”, stb. „Egy szobában két család él. A 
mennyezet beázik. Ha az eső esik, akkor a vizet vödörszámra kell 
kivinni”. „A latrina szörnyűséges állapotban van.” A fenti 
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beszámolókat, amelyek az ország különböző részeiből származnak, 
vég nélkül lehetne folytatni. A kibírhatatlan körülmények miatt a 
„munkás elvándorlás” - írja például az olajipar vezetője – „hatalmas 
méreteket öltött... A munkáskéz hiánya miatt sok fúrótorony teljesen 
leállt”... Egyes különösen hátrányos helyzetű területen csak a más 
helyekről a munkafegyelem megsértése miatt elbocsátottak hajlandók 
dolgozni. A proletariátus mélyén így ülepedik le a kitaszítottak és 
jogtalanok rétege, a szovjet páriák, akiknek a munkáját nagy 
mértékben kényszerül használni az olyan fontos ipari ágazat, mint az 
olajipar.

A munkabérekben lévő kirívó különbségek eredményeként, amelyek 
még súlyosbodnak az önkényes kiváltságok által is, a bürokráciának 
sikerült a proletariátus soraiba éles ellentmondásokat elültetni. A 
sztahanovista mozgalomról szóló beszámolók olykor egy kis 
polgárháború képét festették le. „Balesetek és a gépek megrongálása - 
ezek a kedvelt (!) módszerek a sztahanovista mozgalom elleni 
harcnak”, írta például a szakszervezeti újság. „Az osztályharc” - 
olvassuk tovább -, „lépten-nyomon emlékeztet magára”. Ebben az 
„osztályharcban” a munkások az egyik oldalon, a szakszervezetek 
pedig a másaik oldalon állnak. Sztálin nyíltan javasolta, hogy az 
ellenállóknak „verjék ki a fogát”. A KB más tagjai nem egyszer 
fenyegették az „elszemtelenedett ellenségeket” a föld színéről való 
letörléssel. A sztahanovista mozgalom tapasztalata alapján különösen 
világosan látható a hatalom és a proletariátus közötti elidegenedés, és 
az a vad állhatatosság, amellyel erre a bürokrácia, igaz, nem az általa 
kigondolt szabállyal válaszol: „oszd meg és uralkodj!” A 
munkásoknak vigaszul pedig a kikényszerített darabbért „szocialista 
versenynek” nevezik. Minő gúny!

A biológiánkban gyökeredző versengés - megtisztulva az önzés, 
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irigység és a kiváltságok terhétől - a kommunizmusban is a kultúra 
legfontosabb hajtóereje lesz. De a jóval közelebbi, átmeneti 
időszakban a szocialista társadalom tényleges elfogadása nem a 
maradi kapitalizmus lealacsonyító intézkedései által fog végbemenni, 
amelyekhez a szovjet kormányzat menekül, hanem a felszabadult 
emberhez sokkal méltóbb módszerek által, s mindenekelőtt nem a 
bürokratikus nádpálca fenyegetésének következtében. Mivel maga ez 
a nádpálca a régi világ legvisszataszítóbb öröksége. Ezért darabokra 
kell törni, és nyilvánosan el kell égetni, s csak ezután lehet majd 
szégyenkezés nélkül szocializmusról beszélni!

A kollektivizált falu társadalmi ellentmondásai

Ha az ipari trösztökre rá is mondhatjuk, hogy „elvileg” szocialista 
vállalkozások, a kolhozokkal kapcsolatosan ezt nem tehetjük. A 
kolhozok nem az állami, hanem a csoporttulajdonon alapulnak. Ez 
hatalmas előrelépés az egyéni gazdálkodás szétforgácsoltságához 
képest. De hogy a kolhozgazdálkodás szocializmushoz vezet-e, az egy 
sor körülménytől függ, amelyeknek egy része magukban a 
kolhozokban van, más részük rajtuk kívül, a szovjet rendszer általános 
helyzetében; és végül a feltételek egy része, és nem is kis része, a 
világszínpadon folyó események függvénye.

A harc az állam és a parasztság között egyáltalán nem maradt abba. A 
mezőgazdaság jelenlegi, még meglehetősen instabil szervezete nem 
más, mint a polgárháború rettenetes robbanása utáni, a harcban álló 
táborok közötti átmeneti kompromisszum. Igaz, a parasztgazdaságok 
90%-a kollektivizált, és a kolhozok földjeiről gyűjtik be a 
mezőgazdasági termékek 94%-át. És még ha számba vesszük is a 
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fiktív kolhozokat, amelyek mögött lényegében magángazdaságok 
rejtőzködnek, akkor sem marad más hátra, minthogy elismerjük: a 
magángazdálkodás feletti győzelem 90%-os. Azonban a valós erők és 
tendenciák harca egyáltalán nem korlátozódik a magángazdaságok és 
kolhozok puszta szembenállására.

A parasztok kibékítése végett, az állam rákényszerült, hogy a falu 
tulajdonosi, individualista tendenciáinak nagyon nagy engedményt 
tegyen, és átadja az általuk megművelt földet „örök” használatra, ami 
lényegileg a föld szocializálásának felszámolása. Jogi fikció? Az 
erőviszonyoktól függően valósággá is válhat, és a közeljövőben állami 
méretekben okozhat a tervgazdaság terén nagy nehézségeket. Sokkal 
fontosabb azonban az, hogy az állam kényszerítve érezte magát a 
nadrágszíj-parcellás egyéni parasztgazdaságok felélesztésére, a vele 
együtt járó tehénkékkel, disznókkal, baromfival, stb. A szocializáció 
megsértéséért és kollektivizálás korlátozásáért cserébe a paraszt 
hajlandó békésen, bár nem nagy szorgalommal dolgozni a kolhozban, 
amely így lehetőséget ad neki az állam iránti kötelezettsége 
teljesítésére, s amiért valami ellenszolgáltatást is kap. Az új viszonyok 
oly mértékben éretlenek, hogy számokban kifejezni akkor sem lenne 
lehetséges, ha a szovjet statisztika becsületesebb volna. De lényeges 
következtetéseket enged meg az a tény, hogy a paraszt személyes 
létezéséhez a törpe háztáji nem kevésbé jelentős, mint a kolhoz. Ez azt 
is jelenti, hogy az individualista és kollektivista tendenciák harca a 
falusi élet teljes sűrűjében történik, és a végső kimenetele még nem 
dőlt el. Merre hajlik inkább a parasztság? Pontosan ezt maguk sem 
tudják. A földművelésügyi népbiztos mondta 1935 végén: „az utóbbi 
időkig a gabona begyűjtése állami tervének teljesítésével 
kapcsolatosan a kulák elemek oldaláról nagy ellenállást 
tapasztaltunk”. Ez azt jelenti, hogy a kolhoz-parasztok többsége „az 
utóbbi időkig” (és ma?) nem tartotta előnyös műveletnek az államnak 
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adni a gabonát, és a magánkereskedelem felé orientálódott. Más 
oldalról, de ugyanerről tanúskodnak a kolhoz-vagyonnak a 
kolhozparasztoktól való védelmére hozott drákói törvények. 
Tanulságos az a tény is, hogy a kolhozok tulajdona az állami 
biztosítónál 20 milliárd rubelra van biztosítva, míg a kolhozparasztok 
saját tulajdona 21 milliárdra. Míg ezek a számok nem feltétlen azt 
mutatják, hogy a kolhozparasztok külön-külön gazdagabbak a 
kolhoznál, de azt mutatja, hogy az egyéni tulajdonukat gondosabban 
biztosítják, mint a közöset.

A minket érdeklő szempontból nem kevésbé jellemző az állattartás 
fejlődésének menete. Akkor, amikor a lovak száma egészen 1935-ig 
folytonosan csökkent, s csak - egy sor kormányintézkedés hatására - a 
múlt évben mutatkozott valamilyen gyenge emelkedés, a 
szarvasmarhák számának növekménye már a megelőző évben is 4 
millió volt. A lovakkal kapcsolatos tervet a jónak mondható 1935-ben 
is csak 94%-ra teljesítették, míg a szarvasmarhát illetően jelentős 
túlteljesítés mutatkozott. Ezen adatok értelme rögtön nyilvánvaló lesz, 
ha megfontoljuk, hogy a lovak csak a kolhoz tulajdonában vannak, 
míg a legtöbb kolhozparaszt háztáji tulajdonában is van tehén. Ehhez 
még azt adhatnánk hozzá, hogy azokon a sztyeppés területeken, ahol a 
kolhozparasztok - kivételként - tarthatnak lovakat, ott a lóállomány 
növekedése az egyéni tulajdonosoknál jelentősen gyorsabb, mint a 
kolhozban, és a kolhoz a maga részéről lehagyja a szovhozokat. 
Mindezekből egyáltalán nem következik a magán kisgazdaságok 
előnye a társadalmasított nagy gazdaságokkal szemben. De az átmenet 
az elsőből a másodikba, a barbárságból a civilizációba sok nehézséget 
rejt magában, amelyeket csupán adminisztratív nyomással nem lehet 
leküzdeni. „A jog sohasem emelkedhet a gazdasági felépítmény fölé, 
amely a kulturális fejlődés alapja”... A föld bérbe adását a törvény 
tiltja, de ennek ellenére széles körben gyakorolják, mégpedig a 
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legkárosabb formájában, nevezetesen a munka-ellenszolgáltatás 
formájában. A földet az egyik kolhoz a másiknak - néha idegen 
személyeknek -, vagy saját vállalkozó szellemű tagjának adja bérbe. S 
bármilyen furcsán is hangzik, a föld bérbeadásához folyamodnak a 
szovhozok, azaz a szocialista vállalatok is - s ami még tanulságosabb - 
a GPU szovhozai is! A törvény szolgálatában álló ezen magas 
intézmény fedezetében a szovhozok igazgatói olyan egyezményeket 
kényszerítenek a bérlőkre, amelyek semmiben sem maradnak el a 
földesúri erőszakos egyezményektől. Ezekben az esetekben a 
bürokraták a parasztok kizsákmányolását már nem az állam 
szolgálatában végzik, hanem félig legális földesurakként.

Az ilyen, a statisztikai számbavétel számára nem hozzáférhető, torz 
jelenségeket semmiképpen sem eltúlozva, mégis lehetetlen nem látni 
ezek hatalmas, szimptomatikus jelentőségét. Pontosan tanúskodnak 
azon szélsőségesen elmaradott gazdasági ág burzsoá tendenciáinak 
erejéről, amelyhez a lakosság döntő többsége tartozik. A piaci 
viszonyok pedig elkerülhetetlenül erősítik az individualista 
tendenciákat, és a tulajdonlási viszonyok új szerkezete ellenére, 
elmélyítik a falu szociális differenciálódását. Az átlagos kolhozparaszt 
háztartásának pénzbeli jövedelme 1935-ben 4000 rubel körül volt. De 
a „közepes” számok a parasztokkal kapcsolatosan még 
megtévesztőbbek, mint a munkásoknál. A Kremlben például 
beszámoltak arról, hogy a kolhoz-halászok 1935-ben pontosan 1919 
rubellel kerestek többet, mint 1934-ben, s a tapsok ezen utóbbi szám 
hallatára arra mutattak, hogy ez jelentősen magasabb a kolhozok nagy 
tömegében szokásos keresetnél. Ugyanakkor léteznek kolhozok, ahol 
minden családra 30 ezer rubel jut, nem számolva sem a háztájiból 
származó nem pénzbeli jövedelmet, sem az egész kolhoz 
természetbeni jövedelmét: a lényeg az, hogy az ilyen kolhoz-
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nagygazdák jövedelme 10-15-szöröse az alacsony jövedelmű 
kolhozokban szokásos átlagkeresetnek.

A jövedelem fokozatai csak részben függenek a munkaképességtől és 
szorgalomtól. Mind a kolhozok, mind a parasztok háztájija 
szükségszerűen rendkívül különböző feltételek között vannak a 
klimatikus viszonyokat, a talajt, a termesztett kultúrát, vagy a 
városokhoz és ipari centrumokhoz mért földrajzi helyzetüket illetően. 
A falu és a város különbsége az ötéves tervek során nemhogy nem 
csökkent, de a városok és új ipari körzetek lázasan gyors 
növekedésének következtében, nagy mértékben tovább fokozódott. A 
szovjet társadalom ezen alapvető szociális szembenállása 
szükségszerűen szül újabb ellentmondásokat, főleg a bérlet 
különbözősége miatt, már a kolhozok között és a kolhozokon belül.

A társadalmi differenciálódás nem kevésbé jelentős oka a bürokrácia 
korlátlan hatalma. Kezében olyan eszközök vannak, mint a munkabér, 
az árak, az adók, a költségvetés és a hitelek. Egy sor közép-ázsiai 
gyapottermelő kolhoz teljesen mértéktelen jövedelme jóval inkább 
köszönhetőek a kormány által megállapított árak egymáshoz való 
viszonyának, mint magának a kolhoz munkájának. A lakosság egyik 
rétegének másik réteg általi kizsákmányolása nem tűnt el, de 
elkendőzött jelleget kapott. A „jómódú” kolhozok tízezrei a javaikat a 
többi kolhoz és az ipari munkások alapvető tömegei számlájára 
növelték. Az összes kolhozt a jólét szintjére emelni, ez mérhetetlenül 
nehezebb és hosszabb feladat, mint a kisebbségnek a többség 
számlájára kiváltságokat adni. Ha 1927-ben a baloldali ellenzék 
konstatálhatta, hogy a „kulákok jövedelme összehasonlíthatatlanul 
jobban nőtt, mint a munkásoké”, akkor ez a megállapítás, bár 
megváltozott alakban, de továbbra is érvényes maradt: a kolhozok 
kivételezett kisebbségének a jövedelme összehasonlíthatatlanul jobban 
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nőtt, mint a kolhoztömegeké és munkásoké. Az anyagi különbségek 
szintje mostanában valószínűleg jelentősebb, mint a kuláktalanítás 
előtt volt.

Mivel a kolhozok alapvető eszközei társadalmasítottak, a kolhozokban 
végbemenő differenciálódás részben a személyes fogyasztásban, 
részben a személyes háztáji gazdaságban nyernek kifejeződést. A 
kolhozok közötti differenciálódásnak máris megvannak a mélyebb 
következményei: a gazdag kolhoz előtt megnyílik az út több műtrágya 
és több gép alkalmazására, következőleg gyorsabban tud tovább 
gazdagodni. A sikeres kolhozok gyakran munkaerőt bérelnek a 
szegény kolhozoktól, és ilyenkor a hatalom behunyja a szemét. A 
különböző kolhozokhoz különböző értékű földeknek a rendelése 
rendkívüli módon elősegíti a köztük való differenciálódást, és ebből 
következőleg, amolyan „burzsoá” kolhozok, vagy másképpen 
milliomos kolhozok - ahogyan manapság ezeket nevezik - a 
kiválasztódását.

Természetesen, az államhatalomnak megvan a lehetősége, hogy - 
szabályozó minőségében - beavatkozzon a parasztság 
differenciálódásának folyamatába. De milyen irányban és milyen 
határok között? Csapást mérni a kulák kolhozokra és azoknak tagjaira 
azt jelentené, hogy új konfliktust kezdeményezni a parasztság 
„leghaladóbb” rétegeivel, amelyek a fájdalmas áttörések után éppen 
most kezdték érezni az „édes élet” kielégíthetetlen ízét. És azután - és 
ez lényeges - maga az államhatalom is minél távolabbi, annál kevésbé 
lesz képes a szocialista ellenőrzésre. A mezőgazdaságban is, 
hasonlóan az iparhoz, az államhatalom a sikeresek és erősek, azaz a 
mezők sztahanovistáinak és a milliomos kolhozoknak a támogatását és 
barátságát keresi. Munkáját a termelőerőkkel való foglalatossággal 
kezdi, de elkerülhetetlenül saját magára gondolva fejezi be.
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Éppen a mezőgazdaságban, ahol a fogyasztás olyan közvetlenül 
kapcsolódik a termeléshez, a kollektivizálás hatalmas lehetőségeket 
nyitott a bürokrácia számára arra, hogy saját élősdiségét kiélje és 
egyúttal a kolhozok vezetőségével összefonódjon. A tiszteletbeli 
„ajándékok”, amelyeket a vezetőknek ajándékoznak a Kremlben 
tartott ünnepélyes üléseken, csupán szimbolikus kifejezései azoknak a 
szimbolikusnak egyáltalán nem nevezhető adományoknak, amelyeket 
a helyi hatalom képviselői kapnak.

Így a földművelésben, az iparnál még sokkal nagyobb mértékben, a 
termelékenység alacsony színvonala állandó konfliktusban van nem 
csupán a szocialista, de a szövetkezeti (kolhoz) tulajdonformákkal. A 
bürokrácia, amely maga is ebből az ellentmondásból keletkezett, a 
maga részéről csak súlyosbítja a helyzetet.
 

A kormányzó réteg társadalmi arculata

A szovjet politikai irodalomban gyakran lehet találkozni a 
„bürokratizmusnak”, mint valamiféle rossz gondolkodási módnak és 
munkamódszernek a leleplezésével (amikor is a leleplezés mindig 
felülről irányul lefelé, és ez a felsőbbség önvédelmi fogását képezi). 
Amit azonban biztosan nem lehet találni, az a bürokrácia, mint 
kormányzó rétegnek a struktúrája, létszáma, összetétele, kiváltságai, 
étvágya és a nemzeti jövedelemből általa elnyelt részarány 
tanulmányozása. Pedig a bürokrácia létezik. És az a tény, hogy 
gondosan elrejti szociális arculatát, mindennél jobban tanúskodik 
arról, hogy uralkodó „osztályra” jellemző specifikus tudata van, de 
amely messzemenően nem biztos az uralomra való jogában.
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A szovjet bürokráciát pontos számokkal bemutatni teljesen lehetetlen, 
s ennek az oka kettős: először is, egy olyan országban, ahol az állam 
majdnem az egyetlen gazda, nehéz megmondani, hogy hol végződik 
az adminisztratív apparátus; másodszor, a minket érdeklő kérdésben - 
mint azt már megjegyeztük - a szovjet statisztikusok, közgazdászok és 
publicisták különlegesen összpontosított hallgatásba burkolóznak. S a 
viselkedésüket a „barátok” is követik. Csak mellékesen jegyezzük 
meg, hogy a Webb házaspár az 1200 oldalt kitevő kompilációjukban 
egyáltalán nem foglalkozik a szovjet bürokráciával, mint társadalmi 
kategóriával. Nem csoda, hiszen lényegében a bürokrácia által 
diktáltakat írták meg!

A központi állami apparátus 1933. november 1-jén, a hivatalos adatok 
szerint, 55 ezer vezetőállású személyt számolt. De ebbe a számba, 
amely az utóbbi években alaposan megnőtt, nem tartoznak bele 
egyrészről a haditengerészet és a GPU, másrészről a szövetkezeti 
központ, és egy sor más úgynevezett társadalmi szervezet, mint 
például az Oszoaviahim (egy honvédelmi társadalmi szövetség), stb. 
alkalmazottjai. Ezen kívül, mindegyik szövetségi köztársaságnak saját 
kormányzati apparátusa van. Az állami, szakszervezeti, szövetkezeti 
és más központokkal párhuzamosan, de részben összefonódva velük 
létezik a hatalmas pártközpont. Aligha túlozunk, ha a Szovjetuniót 
vezető felső réteget 400 ezer főre becsüljük. És lehetséges, hogy ez a 
szám mára már félmillióra növekedett. És ezek nem egyszerűen csak 
csinovnyikok, hanem „méltóságok”, „vezérek”, a szó igazi értelmében 
a vezetők kasztja, igaz, amely hierarchikusan - s ez nagyon fontos - 
horizontális akadályokkal elválasztott.

A félmilliós vezető rétegnek egy hatalmas adminisztratív piramis ad 
széles és sokoldalú alapot. Végrehajtó bizottságok, területi, kerületi és 
városi szovjetek, a párt, a szakszervezetek, a Komszomol párhuzamos 
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szerveivel, a közlekedés szerveivel, a hadsereg és flotta parancsnoki 
állományával és a GPU ügynöki állományával együtt a létszámnak 
meg kell közelítenie a két milliót. És ne feledkezzünk meg a 600 ezer 
falu és község szovjetjeinek elnökeiről sem!

Az iparvállalatok közvetlen irányítása 1933-ban 17 ezer igazgató és 
igazgatóhelyettes kezében összpontosult (későbbi adatok erre 
vonatkozólag nincsenek). A gyárak, üzemek és bányák teljes 
adminisztratív-technikai személyzete egészen a legalsóbb szintig, 
beleértve a brigádvezetőket is, 250 ezer személyből áll, (54 ezren 
azonban a szó szoros értelmében szakemberek adminisztratív 
funkciók nélkül). Ide kell számítani az üzemi párt- és szakszervezeti 
apparátust is, ahol a vezetés abban a bizonyos „háromszögben” 
történik. Az országos jelentőségű ipari vállalatok adminisztrációjának 
félmilliós száma jelenleg nem tűnik túlzott becslésnek. Ehhez jön még 
a köztársaságok és a helyi szovjetek vállalatainak adminisztratív 
személyzete.

A hivatalos statisztika az 1933-as évre vonatkozó egy másik 
fejezetében az egész szovjet gazdaság vonatkozásában 860 ezernél 
több adminisztrátorról és szakemberről tud a következő 
megoszlásban: az iparban 480 ezer, a szállításban 100 ezer, a 
mezőgazdaságban 93 ezer, a kereskedelemben 25 ezer. Igaz, ide 
számították az adminisztratív hatalommal nem rendelkező 
szakembereket is, viszont kihagyták a kolhozokat és a fogyasztási 
szövetkezeteket. És ezeket az adatokat is messze meghaladták az 
utóbbi két és fél évben.

A 250 ezer kolhozban, ha csak az elnököt és a pártszervezőt 
számítjuk, félmillió adminisztrátort kapunk. A valóságban a számuk 
minden bizonnyal jóval magasabb. Ha az állami gazdaságokat és 
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gépállomásokat is beszámítjuk, akkor a társadalmasított földművelés 
parancsnokainak száma messze meghaladja a milliót.

Az államnak 1935-ben 113 ezer kereskedelmi egysége volt; 
szövetkezeti bolt - 200 ezer. Mindkét esetben a vezetők nem 
kereskedelmi alkalmazottak, hanem állami csinovnyikok, s mi több, 
monopolisták. Még a szovjet sajtó is időről-időre arról panaszkodik, 
hogy „a kereskedelmi szövetkezetek megszűntek a kolhozokban a 
saját választóikat látni”. Mintha a szövetkezés mechanizmusa 
minőségileg különbözhetne a szakszervezetek, a szovjetek és magának 
a pártnak a mechanizmusától!

Az egész réteg, amely nem foglalkozik közvetlenül termelő munkával, 
hanem irányít, utasít, parancsol, megbocsát vagy büntet - a tanárokat 
és tudósokat nem ide számítjuk - 5-6 millió embert számlál. Ez a 
végösszeg, mint ahogy a komponensei sem, nem tart igényt a 
pontosságra: de mindenképpen elfogadható mint első közelítés. És 
lehetővé teszi, hogy meggyőződjünk arról: a „vezetés általános 
irányvonala” nem test nélküli kísértet.

A parancsnokló réteg különböző emeletein, alulról felfelé haladva, a 
kommunisták részaránya 20-tól 80%-ig terjed. A bürokrácia teljes 
tömegében a kommunisták a komszomolistákkal együtt 1,5-2 milliós 
részt képeznek, most, a folyamatos tisztogatások miatt, inkább 
kevesebbet, mint többet. És ez az államhatalom csontváza. Ugyanazok 
kommunista-adminisztrátorok képezik a párt és a Komszomol 
csontvázát is. A volt bolsevik párt ma már nem a proletariátus 
élcsapata, hanem a bürokrácia politikai szervezete. A párttagok és 
komszomolisták maradék tömege csak az „aktivisták” kiválasztásának 
céljára szolgálnak, azaz a bürokrácia önfeltöltésének tartaléka. 
Ugyanezt a célt szolgálják a pártonkívüli „aktívák” is.
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Hipotetikusan feltételezhetjük, hogy a kolhoz- és munkásarisztokrácia 
közelítőleg ugyanolyan számos, mint amit a bürokráciánál 
elfogadtunk, azaz 5-6 millióra (esetleg valamivel kevesebbre) tehető a 
sztahanovisták, pártonkívüli aktivisták, bizalmiak, rokonok létszáma. 
A két egymást átfedő réteg a családjaikkal együtt 20-25 millió főt 
számlál. A családok létszámát viszonylag alacsonyra értékeljük, mivel 
gyakran az apparátus tagja a férj és a feleség, s néha a fiú és a leány is. 
Azonkívül a kormányzó réteg asszonyainak sokkal könnyebb 
korlátozni a család létszámát, mint a munkásnőknek, és főleg a 
parasztasszonyoknak. A jelenlegi abortuszellenes kampányt a 
bürokrácia indította el, de saját magát a bürokráciát ez nem érinti. A 
lakosság 12-15%-a, ez az önkényuralmi felső réteg tényleges 
társadalmi bázisa.

Ahol a saját szoba, az elegendő étel, a csinos ruha csak egy kicsi 
kisebbségnek érhető el, ott az alacsony és magas beosztású bürokraták 
milliói mindenekelőtt saját jólétük érdekében törekszenek felhasználni 
hatalmukat. Innen eredeztethető ennek a rétegnek a hatalmas 
egoizmusa, erős belső varrata, a tömegek elégedetlenségétől való 
félelme, veszett állhatatossága mindenféle kritika elfojtásában, és 
végül a „vezérnek”, aki megtestesíti és védelmezi az új urak hatalmát 
és kiváltságait, képmutató-vallásos imádata.

A bürokrácia maga viszonylag kevésbé homogén, mint a munkásság 
vagy a parasztság. A falusi szovjet elnöke és a Kreml méltósága 
között szakadék tátong. A különböző kategóriájú alsóbb csinovnyikok 
létezése nagyon primitív színvonalon megy végbe, lényegében 
elmarad a nyugati kvalifikált munkás életének színvonalától. De 
minden viszonylagos: a környezetében élő lakosság életszínvonala 
jelentősen alacsonyabb. A kolhoz elnökének, a pártszervezőnek, az 
értékesítési szövetkezet tagjának a sorsa, hasonlóan a magasabb rangú 
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főnökökéhez, egyáltalán nem függ az úgynevezett „választóktól”. 
Bármelyik csinovnyikot bármely pillanatban a felsőbb főnökség 
feláldozhatja az elégedetlenség lecsillapítsa végett. Ugyanakkor 
bármelyikük adandó alkalommal a ranglétrán feljebb kapaszkodhat. 
Mindnyájan - legalábbis az első komoly megrázkódtatásig - kölcsönös 
függőségben állnak a Kremllel.

A kormányozó rétegben az életfeltételek minden fokozatát 
megtalálhatjuk, a legvidékibb kispolgárságtól a fővárosi 
nagyburzsoáziáig. Az anyagi feltételeknek felelnek meg a szokásaik, 
érdekeik, és elképzeléseik köre. A jelenlegi szovjet szakszervezeti 
vezetők pszichológiai típusukat illetően nem sokban különböznek a 
Citrine-, Jouhaux-, és Green-féle típusoktól. Más tradíciók, más 
frazeológia, de ugyanaz a lenéző-gyámkodó viszony a tömegek iránt, 
ugyanaz a lelkiismeretlen ügyesség a másodrangú manőverekben, 
ugyanaz a konzervativizmus és szűklátókörűség, ugyanaz a saját 
nyugalmukról való mindenek felett való gondoskodás, és végül, 
ugyanaz a hajbókolás a burzsoá kultúra legtriviálisabb formái előtt. A 
szovjet ezredesek és tábornokok többsége nem sokban különböznek az 
öt világrész ezredeseitől és tábornokaitól, vagy legalábbis törekszenek 
minél inkább hasonlítani rájuk. A szovjet diplomaták nemcsak a 
frakkot vették át a nyugati diplomatáktól, de a gondolkodásmódjukat 
is. A szovjet újságírók nem kevésbé hülyítik az olvasóikat, mint a 
külföldi kollégáik, még akkor is, ha ezt sajátságos modorban teszik.

Ha nehéz megszámlálni a bürokráciát, akkor még sokkal nehezebb 
meghatározni jövedelmének nagyságát. Már 1927-ben az ellenzék 
tiltakozott az ellen, hogy a „felduzzadt és kiváltságos közigazgatási 
apparátus az értéktöbblet jelentős részét zabálja fel”. Az ellenzéki 
platformban megállapították, hogy csupán a kereskedelmi apparátus 
„a népi jövedelem hatalmas részét használja fel: a bruttó termelés 
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egytizedét”. Ezután a hatalom gondoskodott róla, hogy ilyen 
elemzéseket ne lehessen csinálni. De éppen ezért, a pótlólagos 
költségek nem csökkentek, hanem növekedtek.

Más területen sem állnak jobban a dolgok, mint a kereskedelemben. 
Amint azt Rakowszkij írta 1930-ban, egy, a pártbürokraták és a 
szakszervezeti bürokraták közötti múló vitára volt szükség ahhoz, 
hogy a lakosság a sajtóból megtudja: a szakszervezetek 400 millió 
rubeles költségvetéséből 80 millió megy el a személyzet fenntartására. 
Jegyezzük meg: itt csak a legális költségvetésről volt szó. A 
szakszervezeti bürokrácia, a barátság jeleként, az ipari bürokráciától 
nagy pénzadományokat, lakást, közlekedési eszközöket, stb. kap. 
„Mennyi megy el a párt, a szövetkezeti, a kolhoz, a szovhoz 
adminisztrációk fenntartására?” - teszi fel a kérdést Rakowszkij. 
„Erről” - felel rá - „még közelítő adataink sincsenek”.

Az ellenőrzés hiánya elkerülhetetlenül vezet a visszaéléshez a 
pénzügyekben is. 1935. szeptember 29.-én a kormány megint arra 
kényszerül, hogy napirendre tűzze a szövetkezetek rossz munkájának 
kérdését, és Sztálin, valamint Molotov aláírását viselő 
dokumentumban sokadszor konstatálta „sok falusi fogyasztási 
szövetkezet veszteséges munkáját, a hatalmas költekezéseket és 
sikkasztásokat”. A CIK (Központi Végrehajtó Bizottság) 1936 
januárjában tartott ülésén a pénzügyi népbiztos panaszolta be a helyi 
végrehajtó bizottságokat, amiért lehetővé teszik az állami eszközök 
teljesen önkényes felhasználását. Ha a népbiztos a központi 
szervezetekről nem beszélt, ez csupán azért van, mert maga is ehhez a 
körhöz tartozik.

Azt leheleten kiszámítani, hogy a bürokrácia a népi jövedelem 
mekkora részarányát sajátítja el. És nem csak azért, mert gondosan 
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eltitkolja még a saját legális jövedelmét is; és még csak nem is azért, 
mert egészen a visszaélés határát megközelítve, sőt gyakran azt 
átlépve széleskörűen élvez neki nem járó jövedelmet. Hanem azért, 
mert a társadalmi élet haladása, a városi technika és komfort, kultúra 
és művészet - főleg, ha nem kizárólag - a felső, kiváltságos réteget 
szolgálja.

A bürokráciával, mint fogyasztóval kapcsolatosan a szükséges 
változtatásokkal, de ugyanazt lehet mondani, amit a maga idejében a 
burzsoáziával kapcsolatosan jegyeztek meg: nincs sem alapja, sem 
értelme eltúlozni a személyes fogyasztási tárgyak iránti étvágyának 
nagyságát. De a helyzet azon nyomban élesen megváltozik, amint 
figyelembe vesszük a civilizáció régi és új vívmányainak majdnem 
kizárólagos használatát. Formálisan ezek a javak az egész - legalábbis 
a városi - lakosságnak rendelkezésére állnak; a valóságban azonban 
csak kivételes esetekben van hozzáférésük. A bürokráciának azonban 
rendszerint rendelkezésére állnak amikor és ahogyan azt kívánják, 
hasonlóan a saját hétköznapi használati tárgyaihoz. Ha nemcsak a 
fizetést vesszük figyelembe, hanem a természetbeni szolgáltatások 
minden fajtáját, és minden félig törvényes pótlólagos forrásokat, no és 
a bürokrácia és a szovjet arisztokrácia költségeihez adjuk a 
színházakban, szanatóriumokban, kórházakban, üdülőkben, 
múzeumokban, klubokban, sportintézményekben, stb. elfoglalt 
részarányuk költségeit, akkor valószínűleg azt kellene mondanunk, 
hogy a lakosság 15, mondjuk 20 %-ára nem sokkal kevesebb jut, mint 
a maradék 80-85%-ra.

A „barátok” kételkednek adatainkban? Nos, szolgáltassanak más, 
pontosabb adatokat. Érjék el a bürokráciánál a szovjet társadalom 
bevétel-kiadás könyvelési adatainak nyilvánosságra hozatalát. Addig 
megmaradunk a véleményünk mellett. A Szovjetunióban a földi javak 
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elosztása, nem tagadjuk, összehasonlíthatatlanul demokratikusabb, 
mint a cári Oroszországban volt, sőt a Nyugat legdemokratikusabb 
országaiban manapság. De a szocializmustól, egyelőre, nagyon távol 
van.

7. Fejezet: Család, ifjúság, kultúra

Család-Thermidor

Az Októberi Forradalom becsülettel teljesítette a nőkkel szembeni 
kötelezettségét. A fiatal szovjethatalom nemcsak a férfiakkal egyenlő 
jogokat biztosított minden területen a nőknek, de ami ennél fontosabb, 
mindent megtett - de legalábbis mérhetetlenül többet tett, mint 
akármilyen más hatalom -, hogy a nők előtt ténylegesen megnyissa 
minden gazdasági és kulturális munka előtt az utat. De még a 
legbátrabb forradalom, hasonlóan a „mindenható” brit parlamenthez, 
sem tudja a nőket férfiakká változtatni. Vagy másképpen kifejezve: 
nem tudja a férfiak és a nők között igazságosan elosztani a terhesség 
kihordását, a szülést, a gyerekek táplálását és nevelését. A forradalom 
hősies erőfeszítést tett az úgynevezett „családi tűzhely” - vagyis azon 
archaikus, áporodott és stagnáló intézmény, amelyben a dolgozó 
osztályok asszonyai gyerekkoruktól halálukig kényszermunkával 
töltik életüket -, lerombolásáért. A családnak, mint zárt 
kisvállalkozásnak helyét, az elképzelés szerint a társadalmi gondozás 
és szolgáltatás kiépített rendszerének kellene elfoglalni: szülészeti 
klinikák, bölcsődék, óvodák, menzák, ambulanciák, kórházak, 
szanatóriumok, sportegyesületek, mozi, színház, stb. A család 
gazdálkodási feladatainak teljes átvállalása a nemzedékek 
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szolidaritásával és kölcsönös gondoskodásával átitatott szocialista 
társadalom intézményei által - ennek kellett volna elhoznia az 
ezeréves bilincsektől való tényleges megszabadulást a nőknek, és 
ezáltal a szerető párjuknak is. Amíg ez a feladat nincs megoldva, 
addig 40 millió szovjet család döntő többsége a középkor fészkei 
maradnak a női szolgasággal és hisztériával, a gyermekek 
mindennapos megalázásával, a női és gyermeki babonákkal együtt. 
Ezzel kapcsolatosan semmiféle illúzió nem lehet. Pontosan ezért, a 
szovjet család kérdésének a következetes felvetésével lehet jellemzi a 
legjobban a szovjet társadalom természetét, és az uralkodó réteg 
evolúcióját.

Rohammal eltörölni a régi családot nem sikerült. Nem azért, mert nem 
volt elég jóakarat. És nem azért, mert a család oly erősen élt a 
szívekben. Fordítva, az állammal, bölcsődéivel, óvodáival és hasonló 
intézményeivel szembeni bizalmatlanság rövid periódusa után, a 
munkásasszonyok, majd utánuk az élenjáró parasztasszonyok is 
értékelni kezdték a gyerekek kollektív gondozásának mérhetetlen 
előnyeit, csakúgy, mint a családi gazdálkodás társadalmasítását. 
Sajnos a társadalom túlságosan szegénynek és kulturálatlannak 
bizonyult. A kommunista párt szándékainak és terveinek 
végrehajtásához nem voltak elegendőek az állam valós erőforrásai. A 
családot nem lehet „megszüntetni”, a családot meg kell változtatni. A 
nők valós felszabadítása nem lehetséges az „általánosított szegénység” 
alapján. A tapasztalat hamar megmutatta ezt a kemény igazságot, 
amelyet Marx már 80 évvel korábban kimondott.

Az ínséges években a munkások mindenütt, ahol erre lehetőségük volt 
- sőt, részben a családjaik is -, a gyári vagy más közösségi menzákon 
étkeztek, és ezt a tényt hivatalosan úgy értékelték, mint áttérést a 
szocialista életformára. Nincs arra szükség, hogy újra visszatérjünk a 
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különböző szakaszok, a hadikommunizmus, a NEP, és az első ötéves 
tervek sajátosságaihoz. A tény azonban az, hogy a jegyrendszernek 
1935-ben való megszüntetése óta, az összes jobb helyzetben lévő 
munkás elkezdett visszatérni az otthoni asztalhoz. Helytelen lenne ezt 
a szocialista módszer elítéléseként értelmezni, mivel azt egyáltalán 
nem próbálták ki. De annál inkább igaz az, hogy a munkások és 
feleségeik a bürokrácia által szervezett „közétkeztetésnek” pusztító 
értékelést adtak. Ezt az értékelést ki lehet terjeszteni a közösségi 
mosodákra is, ahol mosás helyett inkább ellopják vagy tönkreteszik a 
fehérneműt. Vissza a családi tűzhelyhez!

De a házi koszt és az otthoni mosás, amelyet most félig szégyenkezve 
reklámoznak a szónokok és újságírók, a munkásasszonyoknak a 
fazekakhoz és a teknőhöz, azaz a régi rabságba való visszaküldését 
jelenti. Aligha hangzik meggyőzően a külváros asszonyai számára a 
Komintern határozata a szocializmusnak a Szovjetunióbeli 
visszafordíthatatlan győzelméről.

A falusi család, amelyet nemcsak a háztartás, de a mezőgazdaság is 
gúzsba köt, a városinál összehasonlíthatatlanul stabilabb és 
konzervatívabb. Kezdetben csak a kisszámú, és az általános szabály 
szerint, leromlott kommunák vezették be a közétkeztetést és az 
óvodát. A kollektivizálásnak, ahogyan azt kezdetben meghirdették, 
határozott fordulatot kellett volna végrehajtania a család 
vonatkozásában: nem véletlenül vették el a parasztoktól nemcsak a 
tehenet, de a baromfit is. A falubeli közétkeztetés győzelmes 
haladásáról szóló közleményeknek mindenesetre nem volt híja. De 
amikor elkezdődött a visszavonulás, a valóság mindjárt előtűnt a 
dicsekvés füstköde mögül. A kolhoztól a tag, rendszerint csak 
kenyeret kap maga számára és takarmányt a marha számára. A hús, a 
tejtermékek, a zöldség majdnem kizárólagosan a háztájiból jön. S ha a 
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legfontosabb élelmiszereket az elkülönült családok termelik meg, 
akkor szó sem lehet a közétkeztetésről. S a törpebirtokok, amelyek új 
alapot teremtettek a „családi tűzhely” számára, így rónak kettős terhet 
a nőkre.

A óvodai állandó helyek száma 1932-ben összesen csak 600 ezer volt; 
a szezonális - csak a mezei munka idejére létesült - helyek száma 4 
millió körüli. 1935-ben 5-6 millió óvodai férőhelyet számoltak össze, 
de az állandó óvodai helyek továbbra is ennek csak a töredék része 
volt. S ehhez jön, hogy rendszerint még Moszkvában, Leningrádban 
és más nagy centrumokban sem elégítik ki az alacsony 
követelményeket sem. „Az az óvoda, amelyben a gyerek rosszabbul 
érzi magát, mint otthon, az nem óvoda, hanem egy rossz menhely” - 
panaszkodik a vezető szovjet újság. Nem csoda, ha jobb helyzetű 
munkáscsaládok elkerülik a gyerek óvodába adását. A dolgozók nagy 
tömegeihez mérten ezeknek a rossz menhelyeknek a száma is 
elhanyagolható. A legutóbbi időkben a CIK határozatot hozott arról, 
hogy a lelenceket és árvákat családokhoz adják ki nevelésre: a 
bürokratikus állam legmagasabb szerve által ilyen módon elismerte 
alkalmatlanságát legfontosabb szocialista funkciója tekintetében. Az 
óvodába járó gyerekek száma 1930-35 között 370 ezerről 1 millió 181 
ezerre emelkedett. Megdöbbentő az 1930-as alacsony szám! De az 
1935-ös szám is csak cseppnek tűnik a szovjet családok tengerében. A 
további vizsgálatok kétségtelenül kiderítenék, hogy ezeknek a 
helyeknek a legnagyobb része, vagy legalábbis a jobbik része, az 
adminisztráció, a technikai személyzet és a sztahanovisták stb. 
családjainak jut.

Nem is oly régen ugyanez a CIK kénytelen volt nyíltan tanúsítani, 
hogy „a gyerekek hajléktalanságának és felügyelet nélküliségének 
felszámolásáról szóló határozatot gyengén hajtották végre”. Hogy mi 
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rejtőzik eme szenvtelen beismerés mögött? Csak véletlenül tudhatjuk 
meg az újságok apró-betűs megjegyzéséiből, hogy Moszkvában több 
ezer gyerek van „rendkívül nehéz családi körülmények között”; hogy 
a főváros úgynevezett gyermekházaiban 1500 olyan serdülő van, 
akinek az utcán kívül nincs hová mennie; hogy „1935 két őszi 
hónapjában Moszkvában és Leningrádban 7500 szülőt vontak 
felelősségre azért, mert gyereküket felügyelet nélkül hagyták”. Milyen 
hasznuk volt ezeknek a bírósági eljárásoknak? Mennyi szülő kerülte el 
az eljárást? Mennyi gyerek, aki „rendkívül nehéz feltételek között” él, 
nem lett megszámolva? Egy sor kérdés, amire nincs válasz. A nyíltan 
vagy rejtetten elhanyagolt gyermekek hatalmas száma annak a 
szociális válságnak egyenes következménye, amelynek során a régi 
család jóval gyorsabban hullik szét, mint amilyen gyorsan az új 
szervezetek képesek lennének helyettesíteni azt.

Ugyanezekből a véletlenszerű újságcikkekben előforduló 
megjegyzésekből, a bűnügyi krónika eseteiből tudhatja meg az olvasó, 
hogy a Szovjetunióban létezik prostitúció, azaz a nőnek a fizetőképes 
férfi érdekében való végletes degradációja. A múlt év őszén az 
Izvesztyija váratlanul közölte például, hogy letartoztattak Moszkvában 
1000 nőt, akik titokban testükkel kereskedtek a proletár főváros 
utcáin. A letartóztatottak között 177 munkásnő, 92 alkalmazott, 5 
diáklány stb. volt. Mi hajtotta őket a járdára? Az elégtelen fizetés, a 
szükség, vagy az, hogy a „cipőre és ruhára kellett kiegészítés”. Hiába 
is próbálnánk e társadalmi baj mértékét akár közelítőleg is 
megbecsülni. Az erkölcsös bürokrácia a statisztikának hallgatást 
parancsol. De éppen a kényszerű hallgatás tanúsítja a szovjet 
prostituáltak „osztályának” számosságát. Itt a dolog természeténél 
fogva nem lehet a „múlt maradványairól” beszélni: a prostituáltak a 
fiatal nemzedékből toborzódnak. Egyetlen racionális gondolkozású 
ember sem szándékozik ezt a kelevényt, a civilizációval egyidős 
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foglalkozást a szovjet rendszer bűnéül felróni. De megbocsáthatatlan, 
hogy a prostitúció létezése mellett a szocializmus győzelméről 
beszélnek. Az újságok azt állítják - már amennyire ezt a sikamlós 
témát egyáltalán érinthetik -, hogy a „prostitúció csökkenőben van”; 
lehetséges, hogy ez tényleg így van, az éhség és szétesés éveihez 
(1931-33) viszonyítva. De pénzen alapuló viszonyok helyreállításával 
együtt járt a természetbeni étkeztetés minden formájának eltörlése, 
ami elkerülhetetlenül vezet a prostitúció újabb növekedéséhez, 
hasonlóan a felügyelet nélkül maradt gyerekek esetéhez. Ahol 
kiváltságosak vannak, ott páriák is vannak.

Az utcagyerekek tömeges létezése, kétségtelenül, az anya nehéz 
helyzetének legtragikusabb és legbiztosabb jele. Ezzel kapcsolatosan a 
mindig optimista Pravda is keserűen ismeri el: „A gyermek szülése 
sok nő számára helyzetének komoly romlásával fenyeget”. A 
forradalmi hatalom éppen ezért adta meg a nőknek az abortusz jogát, 
amely a szegénység, a családon belüli elnyomás körülményei között 
az egyik legfontosabb állampolgári, politikai és kulturális jog, bármit 
is mondjanak a mindkét nembeli eunuchok és aggszüzek. De még ez 
az önmagában szomorú női jog is - a tényleges társadalmi 
egyenlőtlenségek miatt - kiváltsággá válik. Néhány a sajtóba szivárgó 
és az abortuszokra vonatkozó információ valóban megrendítő 
jelleggel bír. Például az Ural egyik körzetének falusi kórházában 
1935-ben 195, a bábák által megcsonkított nő volt, többek között 33 
munkásnő, 28 alkalmazott, 65 parasztasszony, 58 háztartásbeli, stb. 
Az uráli körzet a többi körzettől csak egy dologban különbözik, hogy 
tudniillik az információ róluk a sajtóba jutott. Mennyi nőt csonkítanak 
meg évente az egész Szovjetunióban?

Az állam felfedezve az abortuszra kényszerülő nők megfelelő orvosi 
segítség melletti és higiénikus körülmények közötti kiszolgálására 
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való képtelenségét, élesen megváltoztatja az irányvonalát, és a tiltás 
útjára lép. Mint más esetekben is, a bürokrácia a szükségből erényt 
kovácsol. A legfelsőbb szovjet bíróság egyik tagja, Szolc, a 
házasságokkal kapcsolatos kérdések szakértője, az abortuszok 
napirenden lévő betiltását azzal indokolja, hogy a szocialista 
társadalomban, ahol nincsen munkanélküliség stb., stb., a nőnek nincs 
joga elvetni az „anyaság örömeit”. Egy pap filozófiája, aki ráadásul 
egy zsandár lehetőségeivel is rendelkezik. Még nem is oly rég 
hallottuk a kormányozó párt központi lapjától, hogy sok nő, 
pontosabban szólva a nők döntő többsége, számára a gyermek szülése 
helyzete romlásának fenyegetését jelenti. Még nem is oly rég hallottuk 
egy legfelsőbb szovjet intézménytől, hogy a gyermekek felügyeletével 
kapcsolatos intézkedéseket gyengén hajtják végre, ami feltétlenül az 
utcagyerekek számának növekedésére vezet. De tessék, a magas 
szovjet bírói pulpitusról kijelentik nekünk, hogy az országban, ahol 
„vidáman élnek”, az abortuszt börtönnel kell büntetni - pontosan úgy, 
ahogyan a kapitalista országokban, ahol élni szomorú. Teljesen 
világos, hogy a Szovjetunióban éppúgy, mint Nyugaton, a fegyőrök 
mancsai közé főleg a munkásnők, cselédek, parasztasszonyok 
kerülnek, akiknek nincs módjuk a csontvázat a szekrénybe rejteni. 
Ami a „mi asszonyaink”-at illeti, azokat, akiknek a szükségletét a jó 
parfümökkel kell kielégíteni, azok továbbra is azt fogják tenni az 
erkölcsös jusztícia orra előtt, amit szükségesnek tartanak. „Nekünk 
emberek kellenek” - folytatja Szolc, miközben behunyja szemét az 
ellátatlan utcagyerekek látványára. „Akkor szüljetek magatok”, 
mondhatnák a magas bírónak a dolgozó nők milliói, ha a bürokrácia 
nem ütötte volna a szájukra a hallgatás pecsétjét. Ezek az urak, úgy 
látszik, teljesen elfelejtették, hogy a szocializmusnak azokat az okokat 
kell megszüntetni, amelyek a nőket a vetélés felé taszítják, és nem a 
legintimebb szférájukba való aljas rendőri beavatkozással rájuk 
kényszeríteni az „anyai örömöket”.
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Az abortusz betiltását megfogalmazó törvénytervezetet úgynevezett 
össznépi vitára bocsátották. Még a szovjet sajtó lapjain is felszínre tört 
nem kevés keserű panasz és elfojtott tiltakozás. A vitát éppen olyan 
hirtelen berekesztették, mint amilyen hirtelen hirdették meg. A CIK a 
szégyenletes törvénytervezetet háromszor szégyenletesebb törvénnyé 
változtatta. Még a bürokrácia ügyvédjei sorából is valaki 
panaszkodott. Louis Fischer a törvény beiktatását sajnálatos 
félreértésnek nyilvánította. Az új, nőellenes törvény - a „hölgyek” 
számára bizonyos mentességgel - a valóságban a thermidori reakció 
törvényszerű gyümölcse!

A család ünnepélyes rehabilitálása - milyen gondviselésszerű 
egybeesés! - a rubel rehabilitálásával egyidejűleg történt. S ezeknek 
oka az állam anyagi és kulturális képtelensége arra, hogy az adott 
problémákat megoldja. Ahelyett, hogy nyíltan megmondanák: mi még 
nagyon szegények és tudatlanok vagyunk az emberek közötti 
szocialista viszonyok megalkotásához, és ezért ezt a feladatot 
gyermekeink és unokáink fogják megvalósítani - a rendszer vezetői a 
szétzúzott család fazekainak és koponyájának összeragasztgatásán túl 
arra kényszerítenek mindenkit a tűz és víz megvonásának fenyegetése 
mellett, hogy ezt a családot a győztes szocializmus szent egységének 
tekintse. Nehéz felmérni e visszavonulás mélységét!

Mindenkit és mindent belekevertek az új irányvonal megvalósításába: 
törvényhozó és szépíró, bíróság és rendőrség, újság és tanári katedra 
részese a kampánynak. Amikor a naiv és becsületes komszomolista 
meg meri írni újságjának: „Jobb lenne, ha azon feladatok 
megoldásával foglalkoznának, hogy hogyan szabadulhat meg a nő a 
család szorító satujából”, akkor kap egy pár körmöst és elhallgat. A 
kommunizmus ábécéjét „baloldali elhajlásnak” nyilvánították. A 
kulturálatlan nyárspolgár buta és áporodott előítéleteit új erkölcsként 
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élesztik fel. És mi megy végbe a hatalmas ország minden szögletének 
és sarkának mindennapi életében? A sajtó alig tükrözi a család 
kérdésének területén a thermidori reakció mélységét.

Mivel az igehirdetés nemes szenvedélye a bűnökkel egyenes arányban 
nő, a hetedik parancsolat a kormányzó réteg soraiban nagy 
népszerűségre tesz szert. A szovjet moralistáknak csak a frazeológiát 
kell kissé átalakítani. S megkezdődhet a kampány a gyakori és könnyű 
válások ellen. A törvényhozók alkotó gondolata már felfedezte a 
megfelelő „szocialista” intézkedést: pénz fizetéséhez köti a válás 
regisztrálását, és az összeg ismételt válások esetén növekszik. Nem 
véletlenül jegyeztük meg korábban, hogy a család újjászületése kéz a 
kézben jár a rubel nevelő szerepének a növekedésével. Az adó 
kétségtelenül megnehezíti a regisztrációt azoknak, akiknek nehéz azt 
kifizetni. A felső körökben a pénz, nem hisszük, hogy akadályt fog 
jelenteni. S azon kívül azok, akiknek jó lakásuk, kocsijuk és más földi 
javaik vannak, életüket felesleges cécó nélkül rendezik, 
következésképp regisztráció nélkül. Hiszen csupán a társadalom alján 
van a prostitúciónak nehéz és megalázó jellege, a szovjet társadalom 
felső rétegeiben, ahol a hatalom összefonódik a komforttal, ott a 
prostitúció a kölcsönös kis szolgálatok elegáns formáját ölti, sőt a 
„szocialista család” megtestesülésének adja ki magát. Már 
Szosznovszkijtól hallhattunk a vezető réteg elfajzásában az 
„automobil-hárem” tényező fontosságáról.

A Szovjetunió lírikus, akadémikus és egyéb barátainak a szemük nem 
azért van, hogy lássanak. A maga idejében az Októberi Forradalom 
házassági-családi törvényhozása a jogos büszkeség forrása volt - most 
átalakítják és rokkanttá teszik a burzsoá országok jogi tárházából való 
kiterjedt kölcsönzés által. S hogy az árulást még megalázással is 
tetézzék, ugyanazon érvekkel - „a nők felszabadítása”, „a személyiség 
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jogainak védelme”, „az anyaság védelme” -, amelyekkel a válást és az 
abortuszt szabaddá tették, vezetik be ezek részleges vagy teljes 
tilalmát.

A visszavonulás nemcsak a visszataszító vakbuzgóság formáját ölti, 
de ténylegesen sokkal messzebb megy el, mint azt a gazdaság 
vasszükségszerűsége megköveteli. Az objektív helyzet által 
megkövetelt olyan burzsoá normákhoz való visszatérés mellé, mint a 
tartásdíj fizetése, csatlakozik a kormányzó rétegnek a burzsoá jog 
visszatéréshez kapcsolódó szociális érdeke. A család mostani 
kultuszának legparancsolóbb indítéka kétségtelenül az, hogy a 
bürokráciának szüksége van a kapcsolatok szilárd hierarchiájára, 
valamint a tekintély és a hatalom támaszpontjaként szolgáló 40 millió 
családi otthon által kordában tartott ifjúságra.
 
Amikor élt még a remény, hogy a fiatal nemzedék nevelését az állam 
kezében lehet összpontosítani, a hatalom nemcsak hogy nem 
gondoskodott általában az „idősek”, konkrétan pedig a szülők 
tekintélyéről, éppen ellenkezőleg, igyekezett minél jobban 
elkülöníteni a gyerekeket a családtól, hogy megvédje őket egy 
stagnáló életforma tradíciójától. Még nem is olyan régen, az első 
ötéves terv folyamán, az iskola és Komszomol széleskörűen 
foglalkoztak a gyerekekkel az apjuk részegességének vagy anyjuk 
vallásosságának leleplezésével, elítélésével és „átnevelésével” 
kapcsolatosan; hogy milyen sikerrel, ez más kérdés. Mindenesetre, ez 
a szülői tekintély alapjainak az aláásása volt. Manapság ezen a nem 
kevésbé fontos területen is éles fordulat következett be: a hetedik 
parancsolat után, az ötödik is visszatért a jogaiba, igaz, hogy egyelőre 
az istenre való hivatkozás nélkül; de hát a francia iskola is megvan 
enélkül az attribútum nélkül, ami a konzervativizmusnak és rutinnak a 
gyermekekbe ültetését egyáltalán nem zavarja.
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Az idősek tekintélyéről való gondoskodás, egyébként, a vallással 
kapcsolatos politika változásához is vezetett. Az isten létezésének, az 
ő szolgálóinak és csodáinak tagadása volt az összes közül a legélesebb 
ék, amelyet a forradalmi hatalom vert az apák és gyermekek közé. Az 
egyház elleni harc, a Jaroszlávszkij típusú emberek vezetése alatt - 
akik tekintet nélkül voltak a kultúra növekedése, a komoly 
propaganda, és tudományos nevelés lemaradására - gyakran 
kérkedéssé és megszégyenítéssé fajult. Ma mind a mennyország, mind 
a család elleni rohamot leállították. A bürokrácia a saját szolid 
reputációjáról gondoskodván, a harci páncéljuk leadására utasította a 
fiatal istentagadókat, és a könyvek mögé parancsolta őket. A vallással 
kapcsolatosan fokozatosan egyfajta ironikus semlegesség alakul ki. De 
ez csak az első szakasz. Nem lenne nehéz megjósolni egy második és 
harmadik szakaszt is, ha az események csak a hatalmat jelenleg 
elfoglalóktól függene.

Az uralkodó nézetrendszer képmutatása mindig és mindenütt 
társadalmi ellentmondások négyzetével vagy köbével arányos: 
közelítőleg ez az ideológia történelmi törvénye matematikai alakba 
öntve. A szocializmus, ha az egyáltalán rá kíván szolgálni nevére, 
akkor kapzsiság nélküli viszonyokat jelent, barátságot irigység és 
intrika nélkül, szeretetet lealacsonyító számítások nélkül. A hivatalos 
doktrína annál parancsolóbban nyilvánítja ezen ideális normákat már 
megvalósítottnak, minél hangosabban tiltakozik a valóság ezen 
állításokkal ellen. „A nők és férfiak tényleges egyenlőségén” - mondja 
az 1936-ban elfogadott új Komszomol program - „alapul az új család, 
amelynek virágzásáról a szovjetállam gondoskodik”. A hivatalos 
kommentár azzal egészíti ki a programot: „Ifjúságunk az élettárs 
választása során csak egy motívumot ismer - a szerelmet. A 
számításon, a pénzen alapuló burzsoá házasság a felnövekvő 
generációnk számára nem létezik” (Pravda, 1936. április 4.). Amikor 
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az átlagos munkásról és munkásnőről beszélünk, akkor ez többé-
kevésbé igaz. De az érdekházasság viszonylagosan kevésbé jellemző a 
munkásokra a kapitalista országokban is.

Egészen másképpen áll a dolog a közép és felsőbb rétegekben. Az új 
társadalmi csoportosulások automatikusan ellenőrzésük alá veszik a 
személyes viszonyokat. A pénz és hatalom által a nemi viszonyokban 
kiváltott ferdülések olyan mértékben virágzanak a szovjet bürokrácia 
soraiban, mintha ezzel kapcsolatban tűzték volna ki a burzsoá Nyugat 
utolérését. A Pravda éppen idézett állításával teljes ellentmondásban, 
az érdekházasság, ahogyan maga a szovjet sajtó a kikényszerített és 
esetleges nyíltság állapotában beismeri, manapság teljes mértékben 
újjászületett. Végzettség, fizetés, beosztás, a tiszti egyenruha 
rangjelzése, ezek egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, mert ezzel 
kapcsolatos a cipő, a bunda, a fürdőszobás lakás, és minden álmok 
álma, az autó kérdése. Már egy moszkvai szobáért folytatott harc is 
egyesít vagy szétválaszt nem kevés párt. Kizárólagos jelentőségre tett 
szert a rokonok kérdése: hasznos a katonatiszt vagy befolyásos 
kommunista após, vagy az anyós, aki valamely méltóság nővére. 
Lehet-e ezen csodálkozni? Lehetne-e ez másképpen?

A nagy szovjet könyv nagyon drámai fejezete azon szovjet családok 
bajairól, széteséséről szól, ahol a párttag, a szakember, a katonatiszt 
vagy az adminisztrátor férj fejlődött, az élet új ízére tett szert, míg a 
család által elnyomott feleség megmaradt a régi szintjén. A szovjet 
bürokrácia két nemzedékének útja elhagyott és elűzött feleségek 
tragédiájával van teleszórva. És ez a jelenség ma megfigyelhető az új 
nemzedék soraiban is. A legtöbb durvaság és kegyetlenség, bizonyára 
a bürokrácia felső rétegeiben található, amelynek nagyon nagy 
százaléka kulturálatlan „újgazdag”, aki úgy gondolja, hogy számára 
minden megengedhető. Az archívumok és memoárok egykoron majd 
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feltárják a feleségek, s általában a nők kárára elkövetett büntető 
törvénykönyvbeli eseteket, amelyeket a bírói hatalom számára 
elérhetetlen olyan személyek követtek el, akik a családi morál és az 
„anyai örömök” hirdetői voltak.

Nem, a szovjet nő még nem szabad. A teljes egyenjogúság mostanáig 
összehasonlíthatatlanul több előnyt adott a felsőbb rétegek 
asszonyainak, akik a bürokratikus, technikai, pedagógiai, általában 
értelmiségi munkával foglalkoznak, mint a munkásnőknek vagy 
különösen a parasztasszonyoknak. Amíg a társadalom nem képes 
magára vállalni a családról való gondoskodás anyagi terheit, az anya 
csak akkor lesz képes sikerrel betölteni társadalmi funkciót, ha fehér 
rabszolganők állanak a rendelkezésére: dada, szobalány, szakácsnő. A 
Szovjetunió 40 millió családjából 5%, de lehet, hogy 10% direkte 
vagy közvetve „családi tűzhelyét” ilyen házi rabszolganők vagy 
rabszolgák munkájára építi. A szovjet cselédek számáról nincs pontos 
adat, pedig ez nem lenne kisebb jelentőségű a Szovjetunióban a nők 
helyzetének szocialista értékelése szempontjából, mint az egész 
szovjet törvényhozás, bármilyen haladó legyen is az. Nyilván a 
statisztika ezért rejti a cselédet a munkásnő vagy „egyéb” kategória 
mögé. Egy olyan anya helyzetének, aki tiszteletben álló kommunista, s 
akinek szakácsnő, az áruk megrendelésére telefon, a közlekedésre 
autó, stb. áll a rendelkezésére, semmi köze sincs azon munkásnő 
helyzetéhez, aki kénytelen boltról boltra szaladni, maga ebédet főzni, s 
gyalog elhozni a gyereket az óvodából, ha egyáltalán van óvoda. 
Semmiféle szocialista címke nem rejtheti el azt a társadalmi 
kontrasztot, amely nem kisebb, mint a Nyugat bármely országában a 
burzsoá dáma és a proletár nő közötti.
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S valóban, a szocialista családnak, amelyről a társadalom leveszi a 
tűrhetetlen és megalázó gondok mindennapi terheit, nem lesz 
szüksége semmiféle rendeletekre, és maga az abortusz vagy a válás 
törvényhozás általi szabályozásának fogalma nem fog sokkal jobban 
hangzani, mint a bordélyházak vagy az emberáldozatok szokásának 
felemlegetése. Az Októberi Forradalom törvényhozása bátor lépéseket 
tett az ilyen család irányába. A gazdasági és kulturális elmaradottság 
éles reakciót váltott ki. A thermidori törvényhozás a burzsoá példák 
felé hátrál, s ezt az „új” család szentségéről szóló hamis beszédekkel 
leplezi. A szocialista követelményeknek való meg nem felelés ebben a 
kérdésben is prűd tiszteletreméltósággal takarózik.

Vannak igaz megfigyelők, akiket, főleg a gyerekek kérdésében, 
megrázzák azok az ellentmondások, amelyek a magas elvek és a 
csúnya valóság között feszülnek. Egy ilyen tény, az utcagyerekek 
ellen hozott kegyetlen büntetőjogi szankciók, amely azt a gondolatot 
ébreszti, hogy a nők és gyermekek védelmére hozott szocialista 
törvények nem mások, mint töménytelen képmutatás. A 
megfigyelőknek van egy ellenkező előjelű fajtája is, akiket a 
törvények és adminisztratív szervek alakjában megtestesülő 
elgondolás terjedelme és nagylelkűsége nyer meg; a szükségben 
vergődő anyák, prostituáltak, utcagyerekek látványára ezek az 
optimisták azt mondják maguknak, hogy az anyagi jólét további 
növekedésével ezek a szocialista törvények fokozatosan testet öltenek 
majd. Nehéz eldönteni a két megközelítés közül melyik a hibásabb és 
károsabb. Nem látni a szociális terv szélességét és bátorságát, az első 
megvalósult lépések jelentőségét, valamint a megnyíló hatalmas 
lehetőségeket - csak történelmi vaksággal megáldott emberek képesek. 
De lehetetlen, másrészről, nem felháborodni azoknak a passzív, 
indifferens optimizmusán, akik behunyják szemüket a társadalmi 
ellentétek növekedésének látványára, és a jövő képével nyugtatgatják 
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magukat, azon jövőével, amelyhez a kulcsot a bürokrácia kezében 
javasolják hagyni. Mintha a férfiak és a nők egyenjogúsága mára nem 
változott volna a bürokrácia előtti jogtalanságuk egyenjogúságává! És 
mintha valamilyen könyvben meg lenne az írva, hogy a szovjet 
bürokrácia nem hozhat új elnyomást a felszabadítás helyébe!

Ahogy a férfi rabságban tartotta a nőt, ugyanúgy gyűrte maga alá 
mindkettőjüket a kizsákmányoló; hogy a dolgozók hogyan próbáltak 
vérük hullatásával megszabadulni a rabságból, és csak az egyik láncot 
a másikra cserélték, erről a történelem sokat tudna mesélni; 
lényegében másról nem is mesél. Hogy hogyan lehet ténylegesen 
felszabadítani a gyereket, a nőt, az embert, erre nézvést kész, pozitív 
példák még nincsenek. Az egész múltbeli tapasztalat teljesen negatív, 
és ez a dolgozókat mindenekelőtt az előjogokkal rendelkező és az 
ellenőrzésen felül álló gyámokkal szembeni bizalmatlanságra inti.

Harc az ifjúsággal

Minden forradalmi párt először a felemelkedő osztály ifjúságában talál 
támaszra. A politikai elaggás az ifjúság megnyerésének a 
képtelenségében fejeződik ki. A burzsoá demokrácia pártjainak 
tömeges leépülésével, ezek kénytelenek átengedni az ifjúságot vagy a 
forradalomnak, vagy a fasizmusnak. A földalatti bolsevizmus mindig 
is a fiatal munkások pártja volt. A mensevikek a munkásosztály 
szolidabb és kvalifikáltabb felső rétegeire támaszkodtak, rendkívül 
nagyra voltak is ezzel, és lenézték a bolsevikokat. A későbbi 
események könyörtelenül emlékeztették őket hibájukra: a döntő 
pillanatokban az ifjúság magával ragadta az érettebb rétegeket, sőt az 
idősebbeket is.
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A forradalmi fordulat grandiózus történelmi lökést adott az új szovjet 
nemzedéknek, egyetlen csapással elválasztva őket a létezés 
konzervatív formáitól, s ezáltal felfedezve előttük azt a hatalmas titkot 
- a dialektika legfőbb titkát - , hogy a földön nincs semmi 
megváltozhatatlan, és hogy a társadalom nagyon plasztikus 
anyagokból épül fel. Milyen buta a változatlan faji típusok 
feltételezése korszakunk eseményeinek fényében! A Szovjetunió egy 
hatalmas olvasztótégely, amelyben népek tucatjainak jelleme olvad 
eggyé. A „szláv lélek” misztikája salakként válik ki.

Az a lökés, amelyet a fiatal nemzedék kapott, még nem talált magának 
utat megfelelő történelmi tevékenységhez. Az igaz, hogy az ifjúság 
nagyon tevékeny a gazdaság területén. A Szovjetunióban 7 millió 
munkásnak a kora nem haladja meg a 23 évet: 3 millió 140 ezer az 
iparban, 700 ezer a vasútnál, 700 ezer az építkezéséken dolgozik. Az 
új, gigantikus üzemekben a fiatal munkások alkotják a dolgozók felét. 
A kolhozokban 1 millió 200 ezer csak a komszomolisták száma. A 
Komszomol tagjainak százezreit mozgósították az utóbbi években 
fakitermelési munkákra, szén- és aranybányákba, az Arktiszon, 
Szahalinon vagy éppen az Amurnál épülő Komszomolszk városban 
végzendő munkára. Az új nemzedék adja az élmunkásokat, a 
kitüntetetteket, a sztahanovistákat, a mestereket és az alacsonyabb 
rangú adminisztrátorokat. A fiatalság tanul, és jelentős részük 
szorgalmasan teszi. Nem kevésbé, hanem még nagyobb lendülettel 
sportol a sport olyan legmerészebb válfajaiban, mint az ejtőernyőzés, 
vagy a hadi sportokban, mint a lövészet. A vállalkozó szelleműek és 
bátrak veszélyes expedíciókban vesznek részt.

„Fiataljaink legjobbjai” - mondta a napokban az ismert sarkkutató 
Schmidt - „törekszik ott dolgozni, ahol nehézségeket kell leküzdeni”. 
Kétségtelenül így is van. De minden területen a forradalmi ifjúság 
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még gyámkodás alatt marad. Mit és hogyan kell csinálni, ezt felülről 
mondják meg nekik. Politika, mint a parancsnoklás legmagasabb 
formája, teljesen az úgynevezett „régi gárda” kezében marad. És 
minden, az ifjúsághoz szóló tüzes, gyakran hízelgő szónoklatok 
ellenére, az öregek éberen őrködnek monopóliumuk felett.

A szocialista társadalmat nem tudván elképzelni az állam elhalása 
nélkül, azaz mindenféle rendőrállamnak a kulturált termelők és 
fogyasztók önkormányzatával való helyettesítése nélkül, Engels ezen 
feladat megvalósítását a fiatal nemzedékre testálta, „akik már új, 
szabad társadalmi feltételek között fognak felnőni, és képesek lesznek 
kihajítani az államiság szemetét”. Lenin a maga részéről ehhez még 
hozzáteszi: „minden államiságot, beleértve a ’demokratikus-
köztársaságit’ is”. Nagyjából így alakult Engels és Lenin tudatában a 
szocialista társadalom felépítésének perspektívája: a hatalmat 
megragadó nemzedék, a „régi gárda”, elkezdi az állam 
felszámolásának munkáját; a következő nemzedék befejezi azt.

Mi van a valóságban? A Szovjetunió lakósságának 43%-a az Októberi 
Forradalom után született. Ha korhatárnak a 23. évet vesszük, akkor a 
szovjet lakosság 50%-nál nagyobb része ennél fiatalabb. Az ország 
lakosságának nagyobb fele egyéni tapasztalataiban nem ismer más 
rendszert, csak a szovjetet. De éppen ezek az új nemzedékek azok, 
amelyek nem a „szabad társadalmi viszonyok” között alakulnak ki, 
ahogyan arról Engels gondolkozott, hanem a kormányzó réteg egyre 
növekvő és kibírhatatlan elnyomása alatt, annak a bizonyos rétegnek, 
amely a hivatalos fikció szerint végrehajtotta a nagy forradalmat. Az 
üzemekben, a kolhozokban, a kaszárnyákban, az egyetemeken, az 
iskolákban, még az óvodákban, ha nem a bölcsődékben is, az ember fő 
erényének a vezérhez való személyes hűséget és feltétlen 
engedelmességet nyilvánítják. Az utóbbi idők pedagógiai aforizmáit 
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Göbbelstől is másolhatták volna, ha maga Göbbels jelentős mértékben 
nem Sztálin munkatársaitól kölcsönözte volna sajátjait.

Az iskola és a tanulók társadalmi életét teljesen átitatja a formalizmus 
és képmutatás. A gyerekeket megtanították a végtelenül sok, lélekölő 
és unalmas gyűlés tartására, az elkerülhetetlen tiszteletbeli 
elnökséggel, hálaadó szavakkal a drága vezetőknek és az előre kijelölt 
téma megvitatásával, amelyekben - ugyanúgy, mint a felnőtteknél - 
egy dolog, amit mondanak és más az, amit gondolnak. Az iskolákban 
a legártalmatlanabb szakkörök - amelyekben a kincstári pusztaságban 
próbálnak oázist teremteni - is elvadult repressziót váltanak ki. A GPU 
saját iskolai agentúráján keresztül, az úgynevezett „szocialista” iskola 
falai közé beviszi a besúgás szörnyűséges ferde hajlamát. A 
mélyebben gondolkodó pedagógusok és ifjúsági irodalmat művelők - 
az erőltetett optimizmus ellenére - olykor nem tudják elrejteni 
rettenetüket a kényszerítés, képmutatás és unalom eme halott iskolai 
közege miatt.

A múltjukban nem lévén osztályharc és forradalom, az új nemzedékek 
csak a szovjet demokrácia körülményei között, csak a múlt és jelen 
tanulságainak tudatos feldolgozása árán lennének képesek megérni az 
ország társadalmi életében való önálló részvételre. Az önálló jellem, 
mint az önálló gondolat is képtelen kifejlődni kritika nélkül. A szovjet 
ifjúságtól megtagadják a véleménycsere elemi lehetőségét, a hibázás, 
a saját és mások hibái ellenőrzésének és kijavításának lehetőségét. 
Minden kérdést - a rájuk vonatkozókat is - nélkülük döntenek el. 
Nekik csak a teljesítés és a hozsanna marad. A bürokrácia minden 
kritikus szóért a kritikus nyakának kitörésével válaszol. A fiatalság 
körében minden, ami kiváló és engedetlen, szisztematikusan 
elnyomásra, megsemmisítésre kerül, vagy fizikailag kiirtják. Ezzel is 
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magyarázható az, hogy a sokmilliós Komszomolból nem került ki 
egyetlen nagy személyiség sem.

A fiatalság belevetvén magát a technikába, tudományba, irodalomba, 
sportba, a sakkozásba, mintegy a jövő nagy tetteinek spóráit szórja 
szét. Mindezen területeken a rosszul felkészült, idős generációval 
versenyez, s valahol utoléri, máshol pedig le is hagyja azt. De a 
politika bármely érintése alkalmából megégeti magát. Így aztán három 
lehetősége marad: csatlakozni a bürokráciához és karriert csinálni; 
tudomásul véve az elnyomást, befogni a száját és a gazdaságba, 
tudományba vagy saját kis személyes dolgainak körébe visszavonulni; 
s végül, hogy megtanuljon harcolni és megedződjön a jövő számára, 
illegalitásba vonulni. A bürokratikus karrier csak kevesek számára 
adott. A spektrum másik oldalán, az ellenzék soraiba is csak kevesek 
állnak. A középső csoport, a „döntő többség” viszont rendkívül 
heterogén. A nyers nyomás alatt ebben a csoportban, bár rejtett, de 
nagyon fontos folyamatok mennek végbe, amelyek a Szovjetunió 
sorsát sok mindenben fogják meghatározni.

A polgárháború aszketikus tendenciái a NEP korszakban ínyencebb, 
hogy ne mondjuk, kapzsibb hangulatoknak adtak helyet. Az első 
ötéves terv ideje újra a nem önkéntes aszketizmus ideje volt, de ekkor 
már csak a tömegek és a fiatalság számára: a kormányzó rétegnek 
sikerült magát tartósan beásnia a személyes jólét helyzetébe. A 
második ötéves terv az aszketizmus elleni éles reakcióval színezett. A 
személyes siker gondja magával ragadja a lakosság széles rétegeit, s 
főleg az ifjúságot. A tény mégis az, hogy az új szovjet nemzedékben is 
a jólét csak azon szűk réteg számára hozzáférhető, amelynek sikerül a 
tömegek fölé emelkednie, és így vagy úgy a kormányzó réteghez 
kapcsolódnia. A bürokrácia a maga részéről tudatosan neveli és 
választja ki az apparatcsikokat és karrieristákat.
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„A szovjet ifjúságnak” - amint azt 1936 áprilisában a Komszomol 
kongresszusán biztosította a hallgatóságot a vezérszónok - „nem 
sajátja a nyereségvágy, a nyárspolgári korlátoltság, a hitvány 
egoizmus”. Ezek a szavak - a manapság dívó „virágzó és szép élet” 
jelszavának, a darabbér módszerének, s a különböző prémiumok és 
érdemrendek korában - nyilvánvalóan disszonánsak. A szocializmus 
nem aszketikus; pont fordítva, mélységesen szemben áll a keresztény 
és minden más vallás aszketizmusával, ehhez a világhoz és csak ehhez 
kötődik. De a szocializmus számára a földi értékeknek fokozatai 
vannak. Az emberi személyiség nem a virágzó életről való 
gondoskodással, ellenkezőleg, az ilyen gondok megszüntetésével 
kezdődik. Azonban egyetlen nemzedék sem képes átugrani saját feje 
felett. Az egész sztahanovista mozgalom a „hitvány egoizmusra” épül. 
Maga a siker mércéje, a megkeresett nadrágok és nyakkendők száma, 
tanúskodik a „nyárspolgári korlátoltságról”. Lehetséges, hogy ez a 
szakasz történelmileg elkerülhetetlen, de akkor is, olyannak kell látni, 
amilyen. A piaci viszonyok visszaállítása kétségtelenül megnyitja a 
személyes jólét jelentős emelésének a lehetőségét. A szovjet fiatalok 
általános törekvése, hogy mérnökökké váljanak, nemcsak a szocialista 
építkezések vonzásával magyarázható, hanem azzal is, hogy a 
mérnökök jelentős mértékben jobban keresnek, mint a tanítók vagy az 
orvosok. Amikor a fenti tendenciák a lelki alávetettség és az 
ideológiai reakció körülményei között jelentkeznek, amikor felülről 
tudatosan ébresztgetik a karrierista ösztönöket, akkor a „szocialista 
kultúra” fejlesztése nem jelent mást, mint a szélsőségesen 
társadalomellenes egoizmusra nevelést.

Azonban durva rágalom lenne, ha úgy ábrázolnánk a fiatalságot, 
mintha kizárólagosan - vagy akár főleg - a személyes érdek 
megszállottja lenne. Nem, a többségük nagylelkű, harcra kész, 
vállalkozó szellemű. A karrierizmus csak külső máz. A lelkük mélyén 
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- a hősiességgel a háttérben, amely még alkalmazásra vár - különböző, 
még messze nem kialakult tendenciák élnek. Ezekre a hangulatokra 
épít egyébként az új szovjet hazafiasság. S ez, kétségtelenül, nagyon 
mély, valódi és dinamikus. De a hazafiasság kérdésében is van egy 
törésvonal, amelyik elválasztja a fiatalokat és az idősebbeket.

A fiatal és egészséges tüdő számára kibírhatatlan a Thermidortól - 
azaz az olyan reakciótól, amely a forradalom ruhájában kénytelen 
tetszelegni - elválaszthatatlan képmutatás atmoszférája. A szocialista 
plakátok és a valós élet közötti kirívó ellentét aláássa a hivatalos 
kánonok hitelét. A fiatalok jelentős része a politika mellőzésével, 
mulatozással, durvasággal hivalkodik. A közöny és cinizmus sok 
esetben, valószínűleg az esetek többségében, csak az elégedetlenség 
kifejezésének és a saját lábra állás rejtett törekvésének primitív 
formája. Kizárások a Komszomolból és pártból, egyrészről fiatal 
„fehérgárdisták” és opportunisták, másrészről fiatal „bolsevik-
leninisták” százezreinek letartóztatása és száműzése arról tanúskodik, 
hogy a tudatos politikai ellenzék forrásai, jobboldali és baloldali 
egyaránt, nem merültek ki, ellenkezőleg, az utóbbi két-három évben 
újabb lendülettel buzognak. És végül a leginkább türelmetlenek, 
forrófejűek, kiegyensúlyozatlanok, érzéseikben és érdekeikben 
leginkább megsértettek a terrorisztikus bosszú irányába fordulhatnak. 
Ez a szovjet ifjúság politikai hangulatának közelítőleges spektruma.

Az individuális terror szovjet története az ország fejlődésének 
szakaszait tükrözik élesen. A szovjethatalom hajnalán a terrorista 
merényleteket - a még be nem fejezett polgárháború légkörében - a 
fehérek és az eszerek szervezték. Amikor az egykori uralkodó 
osztályok elvesztették a restauráció reményét, a terrorizmus is 
megszűnt. A kulák terror, amelynek visszhangja a legutóbbi időkig 
megfigyelhető volt, mindig helyi jelleggel bírt, és a szovjet rendszer 
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elleni partizán háborút egészítette ki. Ami a legújabb terrorizmust 
illeti, ez sem a régi uralkodó osztályokra, sem a kulákokra nem 
támaszkodik. A terrorizmus legutóbbi hulláma kizárólagosan a szovjet 
ifjúság soraiból táplálkozik, a Komszomol és a párt soraiból, nem 
ritkán a kormányzó réteg gyermekeinek soraiból. Az egyéni terror 
egyáltalán nem képes megoldani azokat a feladatokat, amelyeket maga 
elé tűz, de nagyon fontos szimptomatikus jelentése van, miután jelzi a 
bürokrácia és a nép széles rétegei, s különösen az ifjúság közötti 
ellentmondás kiélezettségét.

Mindezek így együtt: gazdasági szenvedély, ejtőernyős sport, sarki 
expedíciók, demonstratív közöny, „huligán romantika”, terrorista 
hangulatok és egyéni terrorcselekmények készítik elő a fiatal 
nemzedék robbanását az öregek elviselhetetlen gyámkodása ellen. Egy 
háború, kétségtelenül, a felgyülemlett elégedetlenség gőzének 
levezetésére szolgálhatna. De nem hosszú időre. Az ifjúság gyorsan 
megszerezné a szükséges harci edzettséget, és a ma annyira hiányzó 
tekintélyt. Addigra az „öregek” többségének reputációján 
kijavíthatatlan csorba esne. A legjobb esetben is a háború a 
bürokráciának csak egy kis moratóriumot adna, s a politikai konfliktus 
a háború befejezése után annál élesebben jelentkezne.

Persze, rendkívül egyoldalú lenne a Szovjetunió alapvető politikai 
problémáit generációs problémának beállítani. Az idősebbek között 
nem kevés a bürokrácia nyílt vagy rejtőzködő ellenfele, mint ahogy a 
fiatalok között is százezer számra vannak a tipikus apparatcsikok. De 
mégis, akármilyen oldalról is történjen a kormányzó réteg elleni 
támadás, jobbról vagy balról, a támadók fő erőiket az elnyomott, 
politikailag jogtalan és elégedetlen ifjúság soraiból fogják verbuválni. 
A bürokrácia nagyon jól tudja ezt. A bürokrácia általában is 
kifinomult érzékkel bír mindenre, ami a hatalmi helyzetét 
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fenyegetheti. Természetes, hogy még időben törekszik konszolidálni 
helyzetét. Épp ezért fő erődjeit és betonbunkereit a fiatal nemzedékkel 
szemben létesíti.

1936 áprilisában, mint azt már korábban is említettük, a Kremlben 
gyűlt össze a Komszomol X. kongresszusa. Azt persze senki sem 
próbálta megmagyarázni, hogy - a szervezeti szabályzat megsértésével 
- miért nem hívták össze a kongresszust 5 teljes évig. De az nagyon 
gyorsan kiderült, hogy a gondosan összeválogatott és átvilágított 
kongresszust most az ifjúság politikai kisajátításának feladatával 
hívták össze: a Komszomol új alapszabályzata szerint a szervezet még 
jogilag is megfosztatott az ország társadalmi életében való 
részvételtől. A Komszomol egyetlen tevékenységi köre ettől a 
pillanattól: az oktatás és kulturális nevelés. A Komszomol főtitkára, a 
felülről kapott megbízás szerint eljárva, beszámolójában kijelentette: 
„be kell fejeznünk a locsogást az ipari- és pénzügyi tervről, az 
önköltség csökkentéséről, gazdasági elszámolásról, a vetésről és más 
fontos kormányfeladatokról, mintha mi dönthetnénk e kérdésekben”. 
Az egész ország ismételhette volna az utolsó szavakat: „mintha mi 
dönthetnénk ezekben a kérdésekben”. A pimasz ráripakodás - „be kell 
fejeznünk a locsogást” - ami még a szuper engedelmes 
kongresszusban sem váltott ki lelkesedést, annál megdöbbentőbb, 
mivel a szovjet törvények szerint a politikai felnőttséget 18 éves kortól 
számítják, amikor is a fiatalok megkapják az összes választásokkal 
kapcsolatos jogokat, és a Komszomol tagság felső határa 23 éves kor, 
de a tagság egyharmada ennél idősebb. A kongresszus két reformot 
hajtott végre: legalizálta az idősebb tagok tagságát, s ezáltal 
megnövelte a komszomolista-választók számát, másrészről 
megfosztotta a szervezetet nemcsak az általános politikában való 
részvételtől (erről aztán egyáltalán nem lehet szó), de a gazdaság folyó 
ügyeitől is eltiltotta. A felső korhatár eltörlésének oka az, hogy a 
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Komszomolból a pártba való átigazolás, ami korábban majdnem 
automatikusan történt, manapság rendkívül nehéz. Az a törekvés 
váltotta ki az utolsó politika jogok, sőt még e jogok látszatának 
elvonását is, hogy a párt által megtisztogatott Komszomolt teljesen és 
véglegesen hűbéres viszonyba hozzák. A két egymásnak is 
ellentmondó intézkedés azonban egy tőről fakad: a bürokráciának az 
ifjú nemzedéktől való félelméből.

A kongresszusi szónokok, saját szavaik szerint, Sztálin megbízását 
teljesítve - és az ilyen figyelmeztetés arra szolgált, hogy a vitának még 
a lehetőségét is kizárja - a reformok célját megdöbbentő nyíltsággal 
magyarázták: „nekünk nem kell semmiféle második párt”. Ez az érv 
leleplezte, hogy a kormányzó felsőbbség szerint a Komszomol, ha 
még idejében nem fojtják meg véglegesen, azzal fenyeget, hogy 
második párttá válik. És ennek a lehetséges tendenciának mintegy a 
megelőzésre, a szónok figyelmeztetett: „A maga idejében nem más, 
mint Trockij próbálta - az ifjúsággal demagóg módon kacérkodva - az 
ifjúságba oltani a második párt szükségességének anti-leninista, anti-
bolsevik gondolatát”, stb. A szónok történelmi hivatkozása 
anakronizmus: a valóságban Trockij csak arra figyelmeztetett „a maga 
idejében”, hogy a rendszer további bürokratizálódása elkerülhetetlenül 
vezet az ifjúsággal való szakításhoz, és egy második párt veszélyét 
rejti magában. Mindegy: az események menete a figyelmeztetést 
igazolta, és ezáltal programmá változtatta. Az elfajzott párt csak a 
karrieristák számára maradt vonzó. Becsületes és gondolkodó fiúk és 
lányok számára gyomorforgató a bizánci rabság, a kiváltságokat és az 
önkényt elfedő hamis retorika, a középszerű bürokraták kölcsönösen 
egymás és önmagasztalása, ezek a marsallok, akiknek az ég csillagai 
sem elegendőek, s ezért ezeket a különböző testrészeikre tűzik. Ma 
már nem egy második párt veszélyéről van szó, mint 12-13 évvel 
ezelőtt, hanem ennek történelmi szükségszerűségéről, mint egyetlen 
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lehetséges erőről, amely az Októberi Forradalom ügyét képes 
továbbvinni. A Komszomol szervezeti szabályzatnak megváltoztatása 
- bár azt új rendőrségi fenyegetésekkel egészítették ki - természetesen 
az ifjúság érését megállítani nem tudja, és nem tudja megelőzni az 
ifjúságnak a bürokráciával való összeütközését sem.

Milyen irányba fordul az ifjúság egy nagy politikai megrázkódtatás 
esetében? Milyen zászló alá fog gyülekezni? Most még senki sem tud 
erre magabiztos választ adni, legkevésbé maga az ifjúság. 
Ellentmondásos tendenciák befolyásolják tudatukat. Végül is az 
ifjúság fő tömegeinek önmeghatározását globális jelentőségű 
történelmi események fogják alakítani: a háború, a fasizmus újabb 
sikerei vagy a proletárforradalom nyugati győzelme. A bürokrácia 
mindenképpen meggyőződhet arról, hogy ez a jogtalan ifjúság 
elsőrendű hatóanyaggal bíró társadalmi-történelmi bomba.

1894-ben az orosz önkényuralom, a fiatal II. Miklós cár híres 
szavaival válaszolt a zemsztvo képviselőinek, akik félénken arról 
álmodoztak, hogy bekapcsolódhatnak a politikai életbe: „értelmetlen 
vágyálmok!” 1936-ban a szovjet bürokrácia a fiatal nemzedék 
egyelőre homályos igényeire még durvább hangon válaszolt: „fejezzék 
be a locsogást”. Ezek a szavak is bevonulnak a történelembe. Sztálin 
rendszere nem kevésbé súlyosan fizethet meg érte, mint az a rezsim, 
amelynek II. Miklós volt a feje.

Nemzet és kultúra

A bolsevizmus nemzetiségi politikája, tette lehetővé az Októberi 
Forradalom győzelmét és a továbbiakban a belső centrifugális erők és 
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az ellenséges környezet ellenére segített a Szovjetuniónak helyt állnia. 
Az állam bürokratikus elfajzása nehéz súlyként nyomasztja a 
nemzetiségi politikát is. Lenin a párt XII. kongresszusán éppen a 
nemzetiségi kérdésben kívánta az első csatát megvívni a 
bürokráciával, és mindenekelőtt Sztálinnal, 1923 tavaszán. De a 
kongresszus megnyitása előtt Lenin munkaképtelenné vált. Azok a 
dokumentumok, amelyeket akkor készített, ma is cenzúra által 
tiltottak.

A nemzeteknek a forradalom által felkeltett kulturális igényei a szó 
legszélesebb értelmében vett autonómiát követelnek. Ugyanakkor a 
gazdaság csak akkor fejlődhet sikeresen, ha az Unió minden része 
aláveti magát egy közös központi tervnek. De a gazdaság és a kultúra 
nincsenek áthatolhatatlan falakkal elválasztva egymástól. A kulturális 
autonómia és a gazdasági központosítás tendenciái időről-időre 
természetszerűleg kerülnek konfliktusba. De az ellentmondás közöttük 
egyáltalán nem kibékíthetetlen. Ha az ellentmondás feloldozásra nincs 
és nem is lehet egy egyszer és mindenkorra kész receptünk, mégis 
létezik maguknak az érintett tömegeknek a rugalmas akarata. Így 
minden új szakaszban csak a saját sorsuk irányításában való részvétel 
vezethet el a gazdasági centralizálás törvényes követelményei és a 
nemzeti kultúra életbe vágó igényei között lévő, szükséges 
választóvonal meghatározásához. A baj azonban az, hogy a 
Szovjetunió lakosságának akaratát, a nemzetiségek esetében is, 
teljesen behelyettesítették a bürokrácia akaratával, amely az irányítás 
kényelme és a kormányzó réteg specifikus érdekei szempontjából 
közelít mind a gazdasághoz, mind a kultúrához.

Az igaz, hogy a nemzetiségi politikában, hasonlóan a gazdasághoz, a 
szovjet bürokrácia továbbra is elvégzi a haladás érdekében végzett 
munka bizonyos részét - bár mértéktelen pótlólagos költséggel teszi 
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ezt. Ez elsősorban a Szovjetunió elmaradott nemzetiségeire 
vonatkozik, amelyeknek szükségképpen át kell haladniuk a készen 
kapott kölcsönzésének, utánozásának és asszimilálásának többé-
kevésbé hosszú időszakán. A bürokrácia hidat ver számukra a 
burzsoá, részben a burzsoázia előtti kulturális javakhoz. A szovjet 
hatalom egy sor vidéken és jelentős nemzetiséggel szemben nagyjából 
azt a történelmi munkát végzi el, amelyet I. Péter és környezete 
végzett el a régi Moszkoviával kapcsolatban, csak sokkal nagyobb 
méretekben és sokkal rövidebb idő alatt.

A Szovjetunió iskoláiban most nem kevesebb, mint 80 nyelven 
történik az oktatás. A legtöbb esetben új ábécét kellet alkotni vagy a 
szélsőségesen arisztokratikus ázsiait új, demokratikusabb latinnal 
helyettesíteni. És ennyi nyelven nyomtatják az újságokat, amelyek 
először hozzák érintkezésbe az emberi kultúra elemi fogalmaival a 
parasztokat és a nomád pásztorokat. A cári birodalom elhanyagolt 
perifériáin saját ipar létesül. A régi, félig nemzetségi életmódot 
széttöri a traktor. Az írásbeliséggel a saját agronómia és medicina is 
létrejön. Lehetetlen túlértékelni ezen munka jelentőségét, az új emberi 
kapacitások megteremtését. Marx nem hiába mondta, hogy a 
forradalom a történelem mozdonya.

De a legerősebb mozdony sem képes csodákat tenni: csupán a mozgás 
sebességét növeli meg, de nem képes a tér törvényeit megváltoztatni. 
Az a szükséglet, hogy felnőtt emberek tízmillióit kell megismertetni 
az ábécével és újsággal vagy a higiénia legegyszerűbb szabályaival, 
megmutatja, hogy milyen hatalmas utat kell megtenni azelőtt, amikor 
majd tényleg felvethetjük az új, szocialista kultúra kérdését. A sajtó 
például megírta, hogy Nyugat-Szibériában az ojrotoknak, akik 
korábban nem tudták, hogy mit jelent mosakodni, „manapság sok 
faluban gőzfürdőt létesítettek, ahová néha 30 kilométerről járnak 



166

mosakodni”. Ez a kultúra alacsony fokáról származó szélsőséges 
példa azonban jól megvilágítja sok más eredmény szintjét, és nemcsak 
az elmaradott körzetekben. Amikor a kormányfő, a kultúra 
emelkedésének illusztrálására, arra hivatkozik, hogy a kolhozokban 
növekszik a kereslet a vaságyakra, faliórákra, csipkés fehérneműre, 
szvetterekre, biciklikre stb., akkor ez csupán azt jelenti, hogy a szovjet 
falu jobb módú felsőbb rétege azokat az iparcikkeket kezdi használni, 
amelyek a nyugati országok paraszttömegei réges-régen használnak. 
Napról-napra ismételgetik a beszédekben is, a sajtóban is a „kulturált 
szocialista kereskedelem” témáját. A lényeget illetően arról van szó, 
hogy az állami boltoknak tiszta, vonzó külsőt adjanak, hogy ellássák 
őket a szükséges technikai felszereléssel és az áruk kellő 
választékával, ne rohasszák meg az almát, a harisnya mellé adjanak a 
stoppolásához cérnát, és végül, tanuljanak meg az eladók a 
vásárlókkal figyelmesen és udvariasan viselkedni, szóval megtanulni a 
kapitalista kereskedelem közönséges módszereit. E nagyon fontos 
feladat megoldásától, amelyben azonban egy gramm szocializmus 
sincs, még messze vagyunk.

Tegyük félre egy percre a törvényeket és intézményeket, és vegyük a 
lakosság alapvető tömegeinek mindennapi életét; és ha nem akarjuk 
magunkat vagy másokat félrevezetni, akkor meg kell állapítanunk, 
hogy a szovjetek országában a szokásokban és erkölcsökben a cári és 
burzsoá Oroszország még messzi túlsúlyban van a szocializmus 
csíráival szemben. Erről maga a lakosság adja a legmeggyőzőbb 
bizonyítékot akkor, amikor az életszínvonal legkisebb emelkedésekor 
oly kapzsian veti magát a kész nyugati mintákra. Fiatal szovjet 
alkalmazottak, gyakran munkások is törik magukat, hogy 
öltözködésben és modorban utánozzák azokat az amerikai mérnököket 
és technikusokat, akikkel módjuk volt az üzemben közelebbi 
érintkezésbe kerülni. Az ipari vagy irodai dolgozó nők szemükkel 
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majd felfalják a külföldi turistanőket, s igyekszenek átvenni a 
divatjukat és modorukat. Azok a szerencsések, akiknek ez sikerül, a 
tömeges utánzás tárgyává lesznek. A régi frizura helyett a jobban 
fizetett nők „tartós-dauert” csináltatnak maguknak. A fiatalság 
készségesen iratkozik be a „nyugati táncok iskolájába”. Bizonyos 
értelemben mindez haladás. De ebben egyelőre nem a 
szocializmusnak a kapitalizmussal szembeni fölénye, hanem a 
kispolgári kultúrának a patriarchálissal, a városinak a falusival, a 
központnak a perifériával, a Nyugatnak a Kelettel szembeni fölénye 
fejeződik ki.

A kiváltságos szovjet rétegek ugyanekkor a magasabb kapitalista 
köröket utánozzák, és ebben a példaképek a diplomaták, a trösztök 
igazgatói, mérnökök, akiknek gyakran adatik meg, hogy Európába és 
Amerikába utazzanak. A szovjet szatíra ezzel kapcsolatosan hallgat, 
mivel a „felső tízezer” kritizálását egyenesen megtiltották neki. És 
nem lehet fájdalom nélkül megemlíteni, hogy a Szovjetunió magas 
képviselői nem tudnak a kapitalista civilizáció előtt sem saját stílust, 
sem valamiféle önálló vonást megjeleníteni. Nincs bennük elegendő 
belső tartás a külső csillogás hanyagolására, a távolság megtartására. 
A fő ambíciójuk általában az, hogy minél kevésbé különbözzenek a 
kifejezett burzsoá sznoboktól. Szóval, többségük nem érzi magát az új 
világ képviselőjének, hanem inkább az uborkafára felkapaszkodott 
újgazdagoknak, és ennek megfelelően viselkednek. 

Ha azt mondjuk, hogy a Szovjetunió most alapjában azt a kulturális 
munkát végzi el, amelyet a fejlett országok a kapitalizmus bázisán már 
régen elvégeztek, ez csak féligazság. Az új társadalmi formák 
egyáltalán nem lényegtelenek: ezek nemcsak megnyitják egy 
elmaradott országban annak lehetőségét, hogy a társadalom a fejlett 
országok szintjére emelkedjen, de teszik ezt jóval gyorsabban, mint a 
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maga idejében ez a Nyugaton történt. E gyorsaság titka könnyen 
megfejthető: a burzsoá úttörőknek ki kellett fejleszteni a megfelelő 
technikát és meg kellett tanulni a gazdaságban és a kultúrában való 
alkalmazásukat. A Szovjetunió már a készet veszi át, és nem 
részlegesen és fokozatosan alkalmazza, hanem rögtön és gigantikus 
méretekben.

A múlt katonai tekintélyei gyakran dicsőítették a hadsereg szerepét a 
kultúra terjesztésében, különösen a parasztság vonatkozásában. Nem 
táplálván semmiféle illúziót azon specifikus „kultúrát” illetően, 
amelyet a burzsoá militarizmus ültet el, mégsem lehet vitatni, hogy 
sok haladó szokást a hadseregen keresztül vitt be a népi tömegekbe: 
nem lehet véletlen, hogy a forradalmi, különösen a paraszti forradalmi 
mozgalmakban a volt katonák és altisztek kerültek általában a felkelés 
vezető pozícióiba. A szovjet rendszernek lehetősége van arra, hogy a 
nép életére ne csak a hadseregen keresztül hasson, hanem az egész 
állami apparátuson, és a vele összefonódott párt, szakszervezet és 
Komszomol útján is. A technika, a higiénia, a művészet és sport kész 
mintáinak felhasználása, művelése és elsajátítása - jóval rövidebb idő 
alatt, mint azoknak a szülőhelyükön való kifejlesztésére volt szükség - 
az állami tulajdonlás, a politikai diktatúra és a vezetés terv-módszerei 
által válik lehetségessé.

Ha az Októberi Forradalom nem adott volna semmi mást, csak ezt a 
felgyorsult fejlődést, már akkor is történelmileg igazolt lenne, mert a 
megbukó burzsoá rezsim az utolsó negyed évszázadban a világ 
egyetlen elmaradott országban sem volt képes komoly előrelépést 
produkálni. Azonban az orosz proletariátus a fordulatot jóval 
messzebb menő feladatok nevében tette. És pillanatnyilag 
bármennyire is elnyomott politikailag, de legjobb része nem mondott 
le a kommunista programról és a hozzá kapcsolódó nagy 
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reménységekről. A bürokrácia kénytelen alkalmazkodni a 
proletariátushoz, részben a politikája iránya tekintetében, de főleg 
politikája magyarázatában. És ezért bármely lépést rögtön, függetlenül 
annak tényleges történelmi tartalmától vagy a tömegek életére reálisan 
ható jelentőségétől, a „szocialista kultúra” korábban sohasem látott 
vívmányának kiáltanak ki. Szó sincs róla, a pipereszappant és a 
fogkefét azon milliók szükségletévé tenni, akik a tegnapig nem 
ismerték a tisztaság alapvető követelményeit, hatalmas munka. De 
sem a szappan, sem a fogkefe, de még a „mi asszonyaink” által 
követelt parfüm sem jelent szocialista kultúrát, annál is inkább, mert a 
civilizáció eme szánalmas attribútumai is csak a lakosság úgy 15%-a 
számára hozzáférhető.

„Az ember átalakítása”, amelyről oly sokat beszélnek a szovjet 
sajtóban, tényleg teljes tempóval halad. Csak a kérdés az, hogy 
mennyire szocialista ez? Az orosz nép múltja nem ismeri sem a 
németek nagy vallásos reformációját, sem a franciák nagy burzsoá 
forradalmát. Ebből a két nagy vonulatból, ha eltekintünk a XVII. 
századi reformációtól, forradalomtól, a brit szigetlakók számára a 
burzsoá individualizmus keletkezett, amely nagyon fontos lépés az 
emberi személyiség fejlődésében általában is. Az 1905-ös és 1917-es 
évek orosz forradalmai szükségszerűen jelentették az 
individualizmusnak a tömegekben való felkeltését, és ezáltal az első 
lökéséket az ősi közegből való kiválásához; azaz rövidített és 
gyorsított formában hajtották végre azt a nevelő funkciót, amit a 
Nyugaton a burzsoá forradalom és reformáció jelentett. De jóval 
azelőtt, hogy ez a feladat akárcsak közelítőleg is be lett volna fejezve, 
a kapitalizmus leáldozása során kitörő orosz forradalom az osztályharc 
alakulása által szocialista vágányokra irányíttatott. A szovjet kultúra 
ellentmondásai csupán tükrözik az ebből az ugrásból kinőtt gazdasági 
és társadalmi ellentmondásokat. A személyiség ébredése eme 
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feltételek mellett szükségszerűen ölt többé-kevésbé kispolgári jelleget, 
és nem csak a gazdaságban, de a családi életben és a lírában is. A 
szélsőséges, olykor féktelen burzsoá individualizmus hordozójává 
maga a bürokrácia vált. És miközben megengedi és ösztönzi a 
gazdasági individualizmust (teljesítménybér, háztáji gazdaság, 
prémiumok, kitüntetések), aközben kegyetlenül elnyomja az 
individualizmusnak a szellemi kultúrában jelentkező, haladó oldalait 
(kritikus szem, a saját vélemény kialakítása, a személyes méltóság 
nevelése).

Minél fejlettebb egy adott nemzetiség, vagy a kulturális alkotás egy 
területe, annál jobban ragadja meg a társadalom és a személyiség 
problémáját, és annál nehezebben elviselhető számukra a 
bürokratizmus. De nem lehet szó eredeti nemzeti kultúráról ott, ahol 
egy és ugyanaz a karmesteri pálca, pontosabban szólva egy és ugyanaz 
a rendőrségi gumibot irányítja az Unió összes népeinek minden 
mentális indíttatását. Az ukrán, belorusz, grúz és türk nyelveken 
megjelenő újságok és könyvek csak a megfelelő nemzetiségek 
nyelvén megjelenő bürokratikus imperativusok. A moszkvai sajtó a 
népi művészet címszó alatt naponta publikálja a premizált nemzeti 
költőknek a vezér dicsőítésére írt szánalmas bikkfaverseit orosz 
fordításban, amelyek egymástól csak a tehetségtelenség és 
szervilizmus fokozataiban különböznek.

A börtönrezsimtől szenvedő nagyorosz kultúra főleg az idősebb, még 
a forradalom előtt szocializálódott nemzedékből él. A fiatalság mintha 
egy óriási prés alatt lenne. Itt nem arról van szó, hogy az egyik 
nemzetiség elnyomja a másikat, hanem a centralizált rendőrapparátus 
elnyomásáról, amely minden nemzetiség kulturális fejlődését sújtja, 
kezdve a nagyorosszal. Nem lehet azonban eltekinteni attól, hogy a 
Szovjetunióban a kiadványok 90%-a orosz nyelven jelenik meg. Igaz, 
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ez kirívó ellentétben van a nagyorosz népesség arányával, ám jobban 
megfelel viszont az orosz kultúra általános, önálló befolyásának, és a 
Nyugat és az elmaradott nemzetiségek közötti kulturális közvetítő 
szerepének. Mindezek mellett, nem kell-e arra gondolnunk, hogy a 
nagyoroszoknak a kiadókban (és másutt) mértéktelenül nagy aránya a 
többi szovjet nemzetiséggel szemben de facto előjog, a nagy 
nemzetnek a más nemzetekkel szemben biztosított nagyhatalmi 
kiváltság? Könnyen lehetséges. De erre a nagyon fontos kérdésre nem 
szabad - az egyébként szükséges - kategorikussággal válaszolni, mert 
a valóságban ez a kérdés nem annyira a kultúrák együttműködésével, 
versengésével és kölcsönös megtermékenyítésével oldódik meg, 
hanem a bürokrácia fellebbezést nem tűrő döntőbíráskodásával. S 
mivel a hatalom rezidenciája a Kreml, és a perifériának a központhoz 
kell igazodnia, ezért a bürokratizmus elkerülhetetlenül nagyhatalmi és 
oroszosító árnyalatot kap, míg a többi nemzetiségnek az a vitathatatlan 
kulturális joga marad, hogy a döntőbírót a saját nyelvén dicsőítse.

*

A hivatalos kulturális doktrína a gazdasági cikcakkok és 
adminisztratív megfontolások függvényében változik, de minden 
fordulat ellenére megőrzi abszolút kategorikus jellegét. Egyidejűleg a 
„szocializmus egy országban” elmélettel, az addig elhanyagolt 
„proletár kultúra” is hivatalos elismerést kapott. Ezen elmélet 
ellenfelei arra hivatkoztak, hogy a proletárdiktatúra rendszere 
szigorúan átmeneti jellegű; hogy a burzsoáziától eltérően a 
proletariátus nem szándékozik történelmi korszakokon át uralkodni; 
hogy a jelenlegi nemzedék és az új kormányzó osztály feladata a 
burzsoá kultúrából minden érték asszimilációja; hogy minél hosszabb 
ideig marad a proletariátus proletariátusnak, azaz amikor magán viseli 
a tegnapi kizsákmányolás nyomait, annál kevésbé képes a történelmi 
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múlt öröksége fölé emelkedni; hogy az új alkotás lehetősége igazán 
akkor nyílik meg, amikor a proletariátus feloldódik a szocialista 
társadalomban. Mindez, más szavakkal azt jelenti, hogy a burzsoá 
kultúra felváltására a szocialista kultúrának és nem a proletár 
kultúrának kell jönnie.

A laboratóriumi „proletár művészet” elleni vitában e sorok szerzője 
ezt írta: „A kultúra a gazdaság nedveivel táplálkozik, és ahhoz anyagi 
bőség kell, hogy a kultúra nőjön, bonyolódjon, finomodjon”. A 
gazdaság elemi kérdéseinek még a legsikeresebb megoldása „sem 
jelentené semmiképpen az új történelmi elv, a szocializmus teljes 
győzelmét”. A tudományos gondolkodás és az új művészet össznépi 
alapon való haladása csak azt jelentené, hogy a történelmi mag szárba 
szökkent és végül virágot hozott. Ebben az értelemben „a művészetek 
fejlődése a végső próbája minden korszak életképességének és 
jelentőségének”.6 Ezt a tegnap még uralkodó álláspontot hirtelen, 
hivatalos deklarációban „kapitulánsnak”, a proletariátus alkotó erejét 
kétségbe vonó álláspontnak nyilvánították. És elkezdődik a Sztálin-
Buharin korszak, ahol a kettő közül a második már régen a „proletár 
kultúra” hírnöke volt, míg az első soha el sem gondolkodott ezekről a 
kérdésekről. De mindketten úgy gondolták, hogy a szocializmus felé 
való haladás „teknősbéka tempóval” fog történni, és a proletariátus 
rendelkezésére évtizedek állnak saját kultúrája kifejlesztéséhez. Ami 
az elmélet ötleteinek jellegét illeti: éppen annyira zavarosak, mint 
amennyire igénytelenek.

Az első ötéves terv viharos évei felforgatták a teknősbéka-
perspektívát. Az ország már 1931-ben, a legkegyetlenebb éhínség 
előestéjén, a „szocializmusba lépett”. És így, még mielőtt a 

6 Az idézetek Trockij: Irodalom és Forradalom című, 1924-ben, Moszkvában 
megjelent művéből valók.
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hivatalosan elismert és támogatott írók, színészek és művészek 
megalkották volna a proletár a művészetet, vagy legalább az első 
jelentősebb példányait, a proletariátus feloldódott az osztálynélküli 
társadalomban. Meg kellett békülni azzal, hogy a proletár kultúra 
létrehozására a proletariátusnak a legfontosabb előfeltétel, az idő 
hiányzott. A tegnapi koncepció azon nyomban a feledés homályába 
veszett: a napirendre az azonnali „szocialista kultúra” került. 
Korábban már részben megismerkedhettünk ennek tartalmával.

A szellemi alkotás szabadságot követel. A kommunizmus 
leglényegibb elképzelése: a természet megrendszabályozása a 
technika által, a technika ellenőrzése a terv által, s a nyersanyagot arra 
kényszeríteni, hogy mindazt adja, amire az embernek szüksége van, 
sőt. többet. A legfőbb cél: egyszer és mindenkorra megszabadítani az 
ember alkotó erőit bármely megszorítástól, korlátozástól és megalázó 
függőségtől. A személyes viszonyok, a tudomány, a művészetek nem 
ismernek majd semmiféle rájuk oktrojált „tervet”, a kényszerítésnek 
még az árnyékát sem fogják ismerni. Hogy a szellemi alkotás milyen 
mértékben lesz individuális és milyen mértékben lesz kollektív, ez 
teljesen maguktól az alkotóktól fog függeni.

Egészen más eset az átmeneti rendszer. A diktatúra a múlt 
barbarizmusát tükrözi, és nem a jövő kultúráját. Szükség esetén 
kemény korlátokat állít mindenfajta tevékenység, így a szellemi 
tevékenység elé is. A forradalom programja a kezdetektől fogva 
ezekben a korlátokban ideiglenes és szükséges rosszat látott és 
kötelezte magát, hogy az új rendszer megszilárdulásának 
függvényében, egymás után a szabadság minden korlátozását el fogja 
távolítani. Legalábbis a polgárháború legforróbb napjaiban is a 
forradalom vezetőinek világos volt, hogy a kormány, politikai 
megfontolásoktól vezettetve, korlátozhatja az alkotás szabadságát, de 
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semmiképpen sem követelhet vezető szerepet a tudomány, irodalom 
és a művészetek területén. Lenin, akinek személyes ízlése a 
művészetekkel kapcsolatban elég „konzervatív” volt, politikailag a 
legnagyobb mértékben óvatos volt a művészetek kérdésében, s 
készségesen hivatkozott a kompetencia hiányára. A közművelődési és 
művészetügyi népbiztosnak, Lunacsarszkijnak a védnöksége 
mindenféle modernizmus felett, gyakran zavarta Lenint, de Lenin 
magánbeszélgetésekben tett ironikus megjegyzésekre korlátozta 
magát, és távol állt tőle a gondolat, hogy saját irodalmi ízlését 
törvénnyé tegye. 1924-ben, már az új korszak küszöbén, ezen sorok 
írója így fogalmazta meg az államnak a különböző művészeti 
csoportokhoz és áramlatokhoz való viszonyát: „mindegyik elé azt a 
kategorikus kritériumot állítani: a forradalommal van vagy ellene - a 
művészeti önmeghatározás kérdésében a teljes szabadság biztosítása”.

Amikor a diktatúra élvezte a tömegek támogatását és a 
világforradalom perspektívája állt előtte, akkor nem félt a 
kísérletektől, a kereséstől, az iskolák harcától, mivel megértette, hogy 
csak ezen az úton lehet létrehozni az új kulturális korszakot. A 
néptömegeknek minden idegszáluk pattanásig feszült és ezer év óta 
először gondolkodtak hangosan. Az élet átjárta a művészet legjobb 
fiatal erőit. Azok a reménységekkel és merészséggel gazdag első évek 
nemcsak a szocialista törvénykezés legcélratörőbb példáit alkották 
meg, de a forradalmi irodalom legjobb műveit is. Ezekben az években 
készültek azok a kiváló szovjet filmek, amelyek - a technikai 
eszközök szegényessége ellenére - az egész világot meglepték 
frissességükkel és a valóságnak feszültséget keltő megközelítésével.

A pártellenzékkel való harc során az irodalmi iskolákat, egyiket a 
másik után, megfojtották. Az ügy azonban nem csak az irodalmat 
érintette. Az ideológia minden területén pusztítás ment végbe, és annál 
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inkább döntően, mert jórészben öntudatlanul. A jelenlegi kormányzó 
réteg hivatottnak érzi magát nemcsak a szellemi alkotás politikai 
ellenőrzésére, hanem fejlődési iránya előírására is. A 
megfellebbezhetetlen parancsnoklás egyként terjed ki a koncentrációs 
táborokra, az agronómiára és a zenére. A párt központi lapja névtelen, 
katonai parancsokra emlékeztető direktívákat tartalmazó cikkeket 
nyomtat ki az építészettel, az irodalommal, a dramaturgiával, a balettel 
kapcsolatosan. A filozófiáról, a természet- és történelemtudományról 
már ne is beszéljünk.

A bürokrácia babonásan fél mindentől, ami nem neki szolgál, és amit 
nem ért. Amikor a természettudományok és a termelés kapcsolatát 
kéri számon, akkor - tág értelemben - igaza van; de amikor azt 
parancsolja, hogy a kutatók csak közvetlenül praktikus célokat 
tűzzenek maguk elé, akkor ez azzal fenyeget, hogy eldugaszolja az 
alkotás legértékesebb forrásait, beleértve azokat a gyakorlati 
felfedezéséket, amelyeket - nagyon gyakran - előre nem látott úton 
találnak meg. Keserű tapasztalataikból tanulva, a 
természettudományok művelői, matematikusok, filológusok, a 
hadtudományok művelői, a nagyobb általánosításoktól attól való 
félelmükben tartózkodnak, hogy az egyik „vörös professzor”, a 
leggyakrabban tudatlan karrierista, vészjóslóan megtámadja az újítót 
valamelyik, a hajánál fogva előrángatott Lenin, sőt Sztálin idézettel. 
Ilyen helyzetekben tovább védelmezni gondolataikat, tudományos 
méltóságukat egyet jelent a biztos represszió magukra vonásával.

De a helyzet mérhetetlenül rosszabb a társadalomtudományokban. 
Közgazdászok, történészek, még a statisztikusok is, az újságírókról 
már nem is beszélve, mindnyájan azon aggodnak, hogy valahogy, akár 
közvetve is, nehogy ellentmondásba kerüljenek a hivatalos irányvonal 
aznapi cikcakkjaival. A szovjet gazdaságról, a bel- és külpolitikáról 
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csak úgy lehet írni, hogy a „vezér” beszédeiből vett banalitásokkal 
biztosítsad a hátadat, és annak bizonyítását tűzd magad elé, hogy 
minden úgy megy, ahogyan kell, sőt még jobban. S bár a 
százszázalékos konformizmus megment a mindennapi gondoktól, de a 
legsúlyosabb büntetést vonja maga után: a terméketlenséget.

Annak ellenére, hogy a marxizmus a Szovjetunió állami doktrínája, az 
utóbbi 12 évben nem jött létre egyetlen marxista tanulmány - sem a 
közgazdaságban, sem a szociológiában, sem a 
történelemtudományban, sem a filozófiában -, amely figyelmet 
érdemelne vagy idegen nyelvre érdemes lenne lefordítani. A marxista 
termés nem megy túl a skolasztikus kompilációk határain, amelyek 
újra előadják ugyanazokat a már jóváhagyott gondolatokat, és az 
adminisztratív konjunktúra igényei szerint újrarendezik a régi 
idézeteket. Példányok millióit terjesztik állami csatornákon keresztül a 
senkinek sem kellő könyvekből és brosúrákból, amelyeket 
ragasztószerekkel, hízelgéssel és más ragacsos anyaggal készítettek. 
Marxistákat, akik valami értékeset és önállót tudnának mondani, vagy 
becsukták, vagy hallgatásra kényszerítették. És teszik ezt akkor, 
amikor a társadalmi formák fejlődése minden lépésnél hatalmas 
tudományos problémákat vet fel!

Kigúnyolják és megtapossák azt, ami nélkül nincs elméleti munka: a 
tisztességet. Minden új kiadásban még Lenin magyarázó lábjegyzeteit 
is a kormányzó stáb személyes érdekeinek szempontjai szerint 
radikálisan átdolgozzák - ezek: a „vezérek” felmagasztalása, 
ellenfeleik befeketítése és a nyomok eltüntetése. Ugyanez vonatkozik 
a párt és forradalom történetét taglaló tankönyvekre. A tényeket 
elferdítik, dokumentumokat eltüntetnek, vagy éppen hamisítanak, 
reputációkat törnek össze vagy hoznak létre. Ugyanazon könyv utóbbi 
12 év alatt kiadott példányainak puszta összehasonlítása lehetővé 
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teszi, hogy pontosan nyomon követhessük a kormányzó réteg 
gondolatainak és lelkiismeretének az elfajzását.

A „totalitárius” rezsim nem kevésbé pusztítóan hat a szépirodalomra. 
Mindegyik irodalmi csoportosulás számára közös kényszerszervezetet 
alakítottak, amolyan a művészi szó számára létrehozott koncentrációs 
tábort. Klasszikusokká emeltek olyan jó szándékú, de közepes 
narrátorokat, mint Szerfimovics vagy Gladkov. Tehetséges íróknak, 
akik nem képesek eléggé megerőszakolni magukat, egy csapat pimasz 
és idézetek tucatjával felfegyverzett nevelő ered a nyomába. Kiváló 
művészek vagy öngyilkosok lesznek, vagy anyagukat a múltban 
keresik, vagy elhallgatnak. Becsületes és tehetséges könyvek 
véletlenszerűen tűnnek fel, és művészeti csempészáru-jelleget öltenek 
magukra.

A szovjet művészet élete - sajátságos mártíromság. A Pravdának a 
„formalizmus” elleni irányelveket deklaráló cikke után az írók, 
művészek, rendezők, sőt még operaénekesek megalázó gyónásának 
járványa következik. Mindnyájan egymással versengve határolódnak 
el saját múltbeli bűneiktől, de minden eshetőségre tartózkodnak a 
formalizmus pontosabb meghatározásától, nehogy később zavarba 
jöjjenek. Végül is a hatalom újabb utasítással kénytelen leállítani a 
túlságosan bőségesen áradó gyónást. Néhány hét alatt átalakulnak az 
irodalmi kritikák, megváltoznak a tankönyvek, megváltoznak az 
utcanevek, és emlékművek emelkednek Sztálin Majakovszkijt 
elismerő megjegyzése következtében. A magas látogatók benyomása 
egy új operával kapcsolatban azon nyomban zenei irányelv lesz a 
zeneszerzők számára. A Komszomol titkára mondja az írók 
tanácskozásán: „Sztálin elvtárs útmutatása mindnyájunk számára 
törvény”. És mindnyájan tapsolnak, bár némelyeknek valószínűleg ég 
az arcán a bőr a szégyentől. S mintha vérig akarnák sérteni az 
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irodalmat, a stílus egyik klasszikusának nyilvánítják azt a Sztálint, aki 
képtelen leírni egy helyes orosz mondatot. Az egyes 
megnyilvánulások akaratlan komikussága ellenére, van valami mélyen 
tragikus ebben a bizánci rendőrállamiságban!

A hivatalos formula így hangzik: a kultúrának szocialistának kell 
lennie tartalmilag és nemzetinek formailag. Ami azonban a szocialista 
kultúra tartalmát illeti, csak többé-kevésbé boldog hipotézisek 
lehetségesek. Senkinek sem adatott meg, hogy az elégtelen gazdasági 
alapba oltsa ezt a kultúrát. A művészet a tudománynál jóval kevésbé 
képes a jövő előrejelzésére. Bármint is legyen, az ilyen és ehhez 
hasonló receptek, mint „a jövő építésének ábrázolása”, „megmutatni 
az utat a szocializmusba”, „az ember átnevelése”, az alkotó 
képzeletnek nem képes többet adni, mint a fűrész piaci ára vagy egy 
vasúti pózna.

A művészet nemzeti formáját az általános érthetőséggel azonosítják. 
„Ami nem kell a népnek” - diktálja a művészeknek a Pravda - „annak 
nem is lehet esztétikai jelentősége”. Ez a régi narodnyik formula, 
amely kiiktatja a tömegek művészeti nevelésének feladatát, annál is 
inkább reakciós jellegű, mert azt, hogy milyen művészet is kell a 
népnek, azt a bürokrácia joga meghatározni: a bürokrácia saját 
belátása szerint nyomtat könyvet, a bürokrácia nem ad semmiféle 
választási lehetőséget az olvasónak és kikényszeríti e könyvek 
megvásárlását. Végül is a bürokrácia számára a kérdés abban 
összpontosul, hogy a művészet elfogadja a bürokrácia érdekeit, és 
olyan formában jelenítse meg a bürokráciát, amely a néptömegek 
számára vonzó lehet.

Hiába! Semmilyen irodalom nem oldja meg ezt a feladatot. Maguk a 
vezetők is kényszeredetten ugyan, de elismerik, hogy „mostanáig sem 
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az első, sem a második ötéves terv nem hozott magával olyan új 
irodalmi hullámot, amely Október által keltett első hullámot elmosná”. 
És ezt nagyon finoman mondták. A Thermidor korszaka, néhány 
egyéni kivételt nem számítva, úgy kerül be a művészeti alkotás 
történetébe, mint a tehetségtelenség, a díjak és a törtetés korszaka!
 

8. Fejezet: Külpolitika és a hadsereg

A világforradalomtól a status quo-ig

A külpolitika mindig és mindenütt a belpolitika folytatása, mivel 
ugyanaz az uralkodó osztály folytatja, és ugyanazt a történelmi 
feladatokat oldja meg. A Szovjetunió kormányzó rétegének elfajzása 
együtt járt a szovjet diplomácia céljainak és módszereinek ennek 
megfelelő változásával. A szocializmus egy országban „elmélete”, 
amit először 1924 őszén hirdettek meg, a szovjetek külpolitikájának 
abbéli törekvését jelezte, hogy a nemzetközi forradalom programjának 
kötelezettségei alól felszabaduljanak. A bürokrácia nem kívánta a 
Kominternes kapcsolatait felszámolni, mivel ez utóbbit 
elkerülhetetlenül  egy nemzetközi ellenzéki szervezetté változtatta 
volna, a Szovjetunión belüli erőviszonyok az előbbi számára 
kellemetlen következményekkel járó változásával. Fordítva, a Kreml 
politikája minél kevésbé őrizte meg a korábbi internacionalizmusát, 
annál erősebben ragadta saját kezébe a Komintern kormányát. A régi 
név alatt most már új célokat kellett szolgálnia. Az új célokhoz 
azonban új emberek kellettek. 1923 őszétől a Komintern története nem 
más, mint a moszkovita vezérkarnak és a nemzetközi szekciók 
vezérkarainak palotaforradalmak, felülről végzett tisztogatások, 
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kizárások, kivégzések stb., útján való teljes kicserélésének a története. 
Ma a Komintern a szovjet külpolitika szolgálatának, minden cikcakkja 
követésére mindig kész, engedelmes apparátus.

A bürokrácia nemcsak szakított a múlttal, de elvesztette képességét, 
hogy a múlt tanulságait megértse. Ezek közül a legfontosabb, hogy a 
szovjet hatalom még 12 hónapig sem lett volna képes létezni a világ és 
elsősorban az európai proletariátus, valamint a gyarmati népek 
forradalmi mozgalmainak segítsége nélkül. Az osztrák-német katonai 
körök a Szovjet-Oroszország elleni terveiket csak azért nem tudták 
teljesen végrehajtani, mert már maguk mögött érezték a forradalom 
izzó leheletét. Alig háromnegyed év kellett hozzá, hogy a felkelések 
Németországban és Ausztria-Magyarországon végett vessenek a 
breszt-litovszki békeszerződést. A francia matrózok felkelése a 
Fekete-tengeren 1919 áprilisában a Harmadik Köztársaság kormányát 
arra kényszerítette, hogy felhagyjon a szovjet délen a katonai 
hadműveletek kiterjesztéséről. Nagy-Britannia kormánya az ország 
munkásainak nyomása következtében 1919 szeptemberében kénytelen 
volt visszavonni expedíciós csapatait a szovjet északról. A Vörös 
Hadsereg Varsó alóli visszavonulása után 1920-ban csak a forradalmi 
tiltakozások hatalmas hulláma akadályozta meg, hogy az Antant 
Lengyelország segítségére siessen a szovjetek szétzúzásában. Lord 
Curzon kezét, aki 1923-ban Moszkvában átnyújtotta a fenyegető 
ultimátumot, a döntő pillanatban megkötötték a brit 
munkásszervezetek ellenállása. Ezek a fényes epizódok nem 
egyedülállóak; ezek teljesen jellemzik a szovjetek létezésének első és 
legnehezebb időszakát. Habár a forradalom Oroszország határain 
kívül nem győzött sehol, de a hozzáfűzött remény nem bizonyult 
hiábavalónak.

A szovjet kormány már azokban az időkben is egy sor megállapodást
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kötött burzsoá kormányokkal: 1918 márciusában a breszt-litovszki 
békeszerződés; 1920 februárjában megegyezés Észtországgal; a rigai 
békeszerződés Lengyelországgal 1920 októberében; a rappalói 
egyezmény Németországgal 1922 áprilisában, és más, kevésbé fontos 
diplomáciai egyezmények. Sem a szovjet kormánynak általában, sem 
valamely konkrét tagjának nem jutott volna eszébe, hogy burzsoá 
tárgyaló feleiket a „béke barátainak” ábrázolja, és még kevésbé 
felhívni Németország, Lengyelország vagy Észtország kommunista 
pártjait arra, hogy a választásokon azokat a kormányokat támogassák, 
amelyek ezeket az egyezményeket aláírták. Egyébként éppen e 
kérdésnek van döntő jelentősége a tömegek forradalmi nevelésében. A 
szovjeteknek nem volt más lehetőségük, mint aláírni a breszt-litovszki 
szerződést, hasonlóan a végsőkig kifáradt sztrájkolókhoz, akik aláírni 
kényszerülnek a kapitalisták legkegyetlenebb feltételeit. De amikor a 
német szociáldemokrácia a szavazattól való tartózkodás képmutató 
formájában jóváhagyta ezt a szerződést, a bolsevikok megbélyegezték 
ezt a magatartást, mint a kalózok s agressziójuk támogatását. És bár a 
rapallói egyezmény a demokratikus Németországgal a formális 
„egyenjogúság” alapján kötettett, ha a Németország Kommunista 
Pártja ezen okból kifejezte volna bizalmát saját országa 
diplomáciájának, azon nyomban kizárták volna az Internacionáléból.

A szovjetek külpolitikájának alapvető vonala azon nyugodott, hogy a 
szovjet államnak az ilyen vagy olyan az imperialistákkal kötött 
kereskedelmi, diplomáciai vagy katonai egyezményei, magukban 
lehetnek bármilyen elkerülhetetlenek is, semmilyen módon sem 
korlátozhatja vagy enyhítheti az adott kapitalista ország proletariátusa 
harcát, mivel a munkásállam végső megmentése csak a 
világforradalom fejlődésével alapozható meg. Amikor Csicserin a 
génuai konferencián azt javasolta, hogy az „amerikai közvélemény” 
kedvéért tegyenek „demokratikus” változtatásokat a szovjet 
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alkotmányba, Lenin az 1922. január 23.-án kelt levelében állhatatosan 
javasolta Csicserin azon nyombani szanatóriumba küldését. Ha 
azokban a napokban valaki elég bátor lett volna a „demokratikus” 
imperializmus jóakaratának megvásárlása végett, és mondjuk az üres 
és hamis Kellog-paktumhoz való csatlakozást, vagy a Komintern 
politikájának enyhítését javasolta volna, akkor a javaslattevő újítónak 
Lenin azon nyomban javasolta volna a bolondok házába vonulást, és a 
Politbüró soraiban aligha talált volna ez ellenkezésre. 

Különösen kibékíthetetlenül viszonyultak e korszak vezetői 
mindenféle pacifista illúziókhoz - a Népszövetség, a kollektív 
biztonság, a döntőbíróságok, a leszerelés, stb. -, amelyekben a 
munkástömegek éberségének az elaltatását látták azért, hogy minél 
tehetetlenebbek legyenek az új háború kitörésének pillanatában. A 
Lenin által kidolgozott és 1919-ben a kongresszus által elfogadott 
pártprogram ezzel kapcsolatban a következő sorokat találjuk: „a 
proletariátus növekvő nyomása, és különösen győzelme egyes 
országokban a kizsákmányolók ellenállását felerősíti, és a kapitalisták 
nemzetközi egyesüléseinek új formái megalkotását váltja ki az ő 
oldalukról (Népszövetség stb.), amelyek világméretekben szervezik 
meg a Föld népeinek rendszeres kizsákmányolását, s amik a világ 
proletariátusának forradalmi mozgalmának közvetlen eltiprására 
irányítják erőfeszítéseiket. Mindez elkerülhetetlenül az egyes 
országokban polgárháború, valamint a munkásállamoknál védekező és 
az elnyomott népeknél az imperialista hatalmak elleni forradalmi 
háború kombinációjához vezet. Ilyen feltételek között a pacifista 
jelszavak, a nemzetközi leszerelés a kapitalista viszonyok között, a 
választott döntőbíróságok, stb., nemcsak reakciós utópiák, de a 
dolgozók egyenes becsapása, amely a proletariátus leszerelésére, és 
figyelmének a kizsákmányolók lefegyverzésének feladatáról való 
elvonására irányul”. A program eme sorai szinte látnoki módon
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ostorozza mind a jelenlegi szovjet külpolitikát a világ minden zugában 
lévő pacifista barátaival együtt, mind a Komintern politikáját.

Igaz, az intervenciók után a kapitalista világnak a Szovjetunióra 
gyakorolt katonai nyomása és gazdasági blokádja jelentősen gyengébb 
volt, mint amitől tartani lehetett. Európa még az előző és nem az 
elkövetkező háború jegyében élt. Azután lecsapott a korábban 
sohasem volt gazdasági válság, amely a világ kormányzó osztályait 
depressziós állapotba taszította. Csak ezért volt képes a Szovjetunió az 
első ötéves terv megpróbáltatásain, amikor is az ország újra a 
polgárháború, az éhség és járványok arénájává vált, következmények 
nélkül átmenni. A második ötéves terv első évei a Szovjetunióban a 
belső állapotok egyértelmű javulását hozták, ami egybe esett a 
kapitalista világban jelentkező élénküléssel, az új, remények, vágyak, 
türelmetlenségek és fegyverkezés dagályával. És a kapitalista 
országok együttes támadása a Szovjetunió ellen csupán azért ölt 
érzékelhető alakot, mert a szovjetek országa még mindig elszigetelt; 
mert a Föld egyhatodának jelentős részén primitív elmaradottság 
uralkodik; mert a termelési eszközök államosítása ellenére a munka 
termelékenysége jóval alacsonyabb, mint a kapitalista országokban; és 
végül - és ez a legfontosabb - a világ proletariátusa fő csapatai szét 
vannak verve, nem bíznak magukban, és nincs megbízható vezetésük. 
Tehát, az Októberi Forradalom, amelyben a vezetők csupán a 
világforradalom bevezető szakaszát látták, de amely a történelem 
fejleménye folytán önálló jelentőségre tesz szert, felfedezi az új 
történelmi szakaszban a mély függését a világban történő 
fejleményektől. Újra világossá válik, hogy a történelmi kérdés: ki kit 
győz le? nem oldható meg nemzeti keretek között, és a belső sikerek 
vagy kudarcok csak a többé-kevésbé alkalmas feltételeket teremtik 
meg a nemzetközi arénában való megoldásra.
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A szovjet bürokrácia, el kell ismerni, hatalmas gyakorlatra tett szert a 
tömegek manipulálásában, a hitegetés, a megosztás és elerőtlenítés, az 
egyenes félrevezetés révén a felettük való korlátlan uralkodás céljából. 
De éppen ezen okból vesztette el még nyomait is a tömegek 
forradalmi nevelésének képességét illetően. A népi tömegek 
kezdeményezését és önállóságát elfojtva otthon, természetesen a 
nemzetközi színtéren sem tudja ösztönözni a kritikus gondolkodást és 
a forradalmi merészséget. Ehhez jön még, hogy mint kormányzó, 
kiváltságos réteg, mérhetetlenül jobban értékeli Nyugaton a vele 
szociálisan rokon burzsoá radikálisok, reformista parlamenti 
képviselők és szakszervezeti bürokraták barátságát és segítségét, mint 
a tőlük társadalmi szakadékkal elválasztott átlagos munkásokét. Itt 
nincs hely a III. Internacionálé hanyatlása és elfajzása történetének a 
kifejtésére, amely kérdésnek a szerző egy sor önálló, a civilizált világ 
majd minden nyelvén megjelent tanulmányt szentelt. A tény az, hogy 
a szovjet bürokrácia, mint a Komintern nemzetileg korlátolt, 
konzervatív, tudatlan és felelőtlen oktatója a világ 
munkásmozgalmának mást, mint katasztrófát nem hozott. A 
Szovjetunió jelenlegi nemzetközi helyzete mintha a történelem 
büntetése lenne azáltal, hogy azt sokkal nagyobb mértékben a világ 
proletariátusának veresége határozza meg, mint az elszigetelt 
szocialista építés. Elég, ha megemlítjük, hogy a kínai forradalom 
eltaposása 1925-27-ben, amely szabaddá tette a japán militarizmus 
kezét Keleten, és a német proletariátus veresége, amely Hitler 
győzelméhez és a német militarizmus veszett növekedéséhez vezetett, 
egyként a Komintern politikájának eredménye.

A thermidori burzsoázia, amely elárulta a világforradalmat, magát érzi 
elárultnak a világforradalom által, és a burzsoázia „semlegesítésére” 
irányítja erőfeszítéseit. Ehhez mérsékeltnek, szolidnak, a rend igazi 
támaszának kell kinézni. De ahhoz, hogy hosszú ideig és sikerrel 
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tűnjünk valaminek, azzá is kell válnunk. És erről gondoskodott a 
kormányzó réteg szerves fejlődése. Így a bürokrácia saját hibáinak 
következményei előtt fokozatosan hátrálva arra a következtetésre 
jutott, hogy a Szovjetunió érinthetetlenségét az eurázsiai status quo 
körülményei közé való beintegrálódásával biztosítsa. Mi lehet jobb a 
szocializmus és kapitalizmus közötti kölcsönös, örök időkre szóló 
megnemtámadási egyezménynél? A külpolitika jelenlegi hivatalos 
formulája, amelyet nem csak a szovjet diplomácia - amelynek még 
megbocsátható, hogy a saját feltételes nyelvén beszéljen -, reklámoz 
széles körben, de a Komintern is, amelynek a forradalom nyelvén 
kellene beszélni, így hangzik: „Egy talpalatnyi idegen földet sem 
akarunk, de egy hüvelyknyi saját földet sem adunk a sajátunkból”. 
Mintha pusztán egy darab föld feletti ütközetről, és nem két 
kibékíthetetlen társadalmi rendnek az egész világra kiterjedő harcáról 
lenne szó!

Amikor a Szovjetunió célszerűnek találta átengedni Japánnak a kelet-
kínai vasutat, a kínai forradalom eltaposása által előkészített 
gyengeségnek ezen a jelét úgy dicsőítették, mint a saját erejében 
biztos békeszerető politikát. A valóságban az ellenségnek átadván egy 
nagyon fontos, stratégia útvonalat, a szovjet kormány megkönnyítette 
Japánnak a további hódításait Kína északi részén, és ezáltal a jelenlegi 
merényletet Mongólia ellen. A kikényszerített áldozat nem 
„semlegesítette” a veszélyt, hanem a legjobb esetben is csak rövid 
halasztást nyertek azon az áron, hogy rendkívüli módon fokozták a 
kormányzó katonai klikk étvágyát Tokióban.

Mongólia kérdése Japán legközelebbi stratégiai pozíciójának kérdése 
egy Szovjetunió elleni háborúban. A szovjet kormány kényszerítve 
érezte magát nyíltan kijelenteni, hogy a japán csapatok Mongóliába 
való behatolására háborúval válaszol. Egyébként itt nincs szó 
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közvetlenül a „saját földünk” védelméről: Mongólia független állam. 
A szovjet határok passzív védelme akkor elegendő, amikor senki sem 
fenyegeti azt. A Szovjetunió védelmének tényleges módszere abban 
áll, hogy gyengítsük az imperializmus pozícióit, és erősítsük a 
proletariátus és a gyarmati népek pozícióit az egész világon. Az 
előnytelen erőviszonyok rákényszeríthetnek, hogy sok „hüvelyknyi” 
földet adjunk át, mint ahogyan az a breszt-litovszki, a rigai 
békeszerződések vagy a kelet-kínai vasút esetében történt. A világban 
az erőviszonyok előnyös megváltoztatása érdekében azonban a 
munkásállam állandó kötelezettsége az, hogy a többi ország 
felszabadító mozgalmának a segítségére siessen. És éppen ez az 
alapvető feladat van kibékíthetetlen ellentmondásban a status quo 
konzervatív politikájával.

A Népszövetség és a Komintern

A német nemzetiszocializmus győzelme által kiváltott közeledés, 
majd katonai egyezmény Franciaországgal, a status quo fő 
védnökével, a franciáknak mérhetetlenül több előnyt adott mint a 
szovjeteknek. A szerződés szerint a Szovjetunió kötelezettsége feltétel 
nélküli jelleggel bír; míg a francia kötelezettség feltételes: Anglia és 
Olaszország előzetes hozzájárulásától függ, amely határtalan teret 
enged a Szovjetunióval szembeni ellenséges machinációk számára. A 
rajnai zóna körüli események megmutatták, hogy Moszkva nagyobb 
kitartás esetén komolyabb garanciákat eszközölhetett volna ki a 
franciáktól, már amennyiben a szerződések egyáltalán „garanciáknak” 
tekinthetők a helyzet éles változása, az állandó diplomáciai válságok, 
a közeledések és szakítások korszakában. De már nem először 
tapasztalhatjuk, hogy a szovjet bürokrácia sokkal nagyobb 
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határozottságot mutat saját országa élenjáró munkásaival folytatott 
harcában, mint a burzsoá diplomatákkal szemben.

Nem lehet komolynak elfogadni az állítást, mintha a szovjet oldalról 
jövő segítség kevésbé hatékony, mert nincs Németországgal közös 
határ. Németországnak a Szovjetunióra való támadása esetén a 
szükséges közös határt a támadó fél nyilván meg fogja találni. Ha 
Németország megtámadja Ausztriát, Csehszlovákiát vagy 
Franciaországot, akkor Lengyelország egy napra sem maradhat 
semleges: elismerve Franciaország iránti szövetségesi kötelezettségeit, 
elkerülhetetlenül megnyitja az utat a Vörös Hadsereg számára; 
ellenkező esetben, felmondva a szövetségi szerződést, azon nyomban 
Németország segítőjévé válik: ebben az utóbbi esetben a Szovjetunió 
minden nehézség nélkül talál „közös határt”. Ezen felül a jövő 
háborújában a tengeri és légi határok nem kevésbé fontos szerepet 
fognak játszani, mint a szárazföldiek.

A Szovjetuniónak a Népszövetséghez való csatlakozását Göbbelshez 
méltó rendezéssel, mint a szocializmus győzelmét ábrázolták a szovjet 
lakosság számára, s amelyet a világ proletariátusának nyomása tett 
lehetővé; a valóságban a burzsoázia számára a forradalmi veszély 
szélsőséges csökkenése tett elfogadhatóvá. És a Szovjetunió számára 
ez nem győzelem volt, hanem a thermidori bürokráciának a teljesen 
kompromittált genfi intézmény előtti kapitulációja, amely az ismert 
bolsevik program szavai szerint „a világ proletariátusának forradalmi 
mozgalmának közvetlen eltiprására irányítja erőfeszítéseit”. Mi 
változott meg olyan alapvetően a bolsevik program elfogadásának 
napja óta? A Népszövetség természete? A kapitalista társadalomban a 
pacifizmus feladata? Vagy a szovjetek politikája? Ezen kérdések 
feltevése már választ is adnak.
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A tapasztalat gyorsan megmutatta, hogy a Népszövetségben való 
tagság semmilyen olyan előnnyel nem jár, amit nem lehetett volna 
elérni a burzsoá országokkal kötött kétoldalú egyezményekkel, de 
egyoldalú kötelezettségeket és korlátozásokat jelent, amelyeket éppen 
a Szovjetunió tart be a legpedánsabb módon a frissen szerzett 
konzervatív presztízse védelmében. A Népszövetségben nemcsak 
Franciaországhoz, hanem annak szövetségesihez való alkalmazkodása 
a szovjet diplomáciát meglehetősen kétértelmű állásfoglalásokra 
késztette az olasz-abesszin konfliktusban. Amikor Litvinov Genfben 
csupán Laval árnyéka volt, köszönetet mondott Franciaország és 
Anglia diplomatáinak a „béke érdekében” kifejtett erőfeszítéseikért, 
amely oly szerencsésen Abesszínia szétzúzásával végződött, és a 
kaukázusi olaj tovább működtette az olasz flottát. Azt még meg is 
érthetjük, hogy a moszkvai kormány a kereskedelmi egyezményt nem 
akarta nyíltan megszegni, de a szakszervezetek semmiképen nem 
voltak arra kötelezve, hogy a külkereskedelmi népbiztosság 
kötelezettségeivel számoljanak. A szovjet szakszervezetek határozata 
által gyakorlatilag leállított export Olaszországba világméretű bojkott-
mozgalmat váltott volna ki, amely mérhetetlenül hatékonyabb lett 
volna, mint a hitszegő „szankciók”, amelyeket a Mussolinivel kötött 
megegyezés alapján mértek ki. De a szovjet szakszervezetek, eltérően 
az 1926-os brit bányász sztrájktól, amikor is nyíltan millió rubeleket 
gyűjtöttek a bányászok számára, most a kisujjukat sem mozdították 
azért, mert az ilyen kezdeményezést a kormányzó bürokrácia 
megtiltotta, főleg Franciaország kedvéért. Persze az eljövendő 
világháborúban semmilyen katonai szövetségek sem térítik meg a 
Szovjetuniónak azt a veszteséget, amely a gyarmati népek és általában 
a dolgozó tömegek bizalmának elvesztése jelent.

Lehetséges-e, hogy ezt e Kremlben nem értik? „A német fasizmus fő 
célja” - mondja nekünk egy hivatalos szovjet személyiség - „a 
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Szovjetunió elszigetelése. No és? A Szovjetuniónak ma több barátja 
van a világban, mint bármikor korábban”. (Izvesztyija, 1935. 
szeptember 17.). Az olasz proletariátus a fasizmus béklyójában; a 
kínai forradalom szétverve és Japán uralkodik Kínában; a német 
proletariátust annyira eltaposták, hogy Hitler népszavazásai nem 
találnak semmiféle ellenállásra; az osztrák proletariátus keze-lába meg 
van kötözve; a Balkánon a forradalmi pártokat eltaposták; 
Franciaországban és Spanyolországban a munkások a radikális 
burzsoázia nyomdokait követik. De ez mind nem érdekes, mert mióta 
a szovjet kormány belépett a Népszövetségbe „több barátja van a 
világban, mint korábban bármikor”. Ez az első látásra fantasztikus 
kérkedés teljesen valós értelmet kap, ha ezt nem a munkásállamnak 
tulajdonítjuk, hanem a kormányzó rétegnek. Hiszen a világ 
proletariátusának kegyetlen veresége tette lehetővé a szovjet 
bürokráciának a hatalom bitorlását, és a kapitalista országokban többé 
vagy kevésbé a „közvélemény” kegyeinek elnyerését. A Komintern 
minél kevésbé alkalmas a tőke pozíciójának fenyegetésére, annál 
hitelképesebb a kremli kormány a francia, csehszlovák és egyéb 
burzsoázia szemében. Így a bürokrácia belső és külső ereje fordítottan 
arányos a Szovjetuniónak, mint szocialista államnak, mint a 
proletárforradalom támaszának erejével. De ez az éremnek csak az 
egyik oldala; van másik is.

Lloyd George, akinek a változásaiból és szenzációs 
megnyilatkozásaiból nem hiányzik az éleselméjűség, 1934 
novemberében figyelmeztette az Alsóházat a fasiszta Németország 
elítélésének veszélyeire, amely - szavai szerint - arra hivatott, hogy 
Európában a legmegbízhatóbb kommunistaellenes bástya legyen. 
„Egy nap még mint barátainkat fogjuk őket üdvözölni”. Jelentős 
szavak! A világ burzsoáziája részéről a Kremlnek címzett félig 
pártfogó, félig ironikus dicséretek a legkevésbé sem jelentenek 
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békegaranciát vagy akárcsak a háborús veszély csökkenését. A szovjet 
bürokrácia evolúciója a világ burzsoáziáját végső soron a 
tulajdonformák lehetséges változásai szempontjából érdekli. I. 
Napóleon hiába végzett radikálisan a jakobinizmus hagyományával, 
tette fejére a koronát és állította helyre a katolikus kultuszt, mégis az 
egész félfeudális Európa gyűlöletének tárgya maradt, mert továbbra is 
őrizte a forradalom által teremtett új tulajdont. Addig, amíg nem 
számolják fel a külkereskedelem állami monopóliumát, és nem állítják 
helyre a tőke jogait, a Szovjetunió, a kormányzó réteg minden 
szolgálatainak ellenére, az egész világ burzsoáziájának szemében 
engesztelhetetlen ellenség marad, a német nemzetiszocializmus pedig 
ha nem is mai, akkor a holnapi barát. Már Barthou és Laval 
Moszkvával folytatott tárgyalása idején is, a francia nagyburzsoázia 
makacsul nem kívánta tétjét a szovjet kártyára helyezni. Tette ezt 
annak ellenére, hogy Hitler oldaláról komoly veszély jelentkezett, és a 
Francia Kommunista Párt a patriotizmus irányába éles fordulatot tett. 
A Szovjetunióval szerződést aláíró Lavalt balról azért kritizálták, hogy 
Berlint és Rómát Moszkvával ijesztgetve tulajdonképpen Berlinnel és 
Rómával való közeledésre törekszik Moszkva ellen. Ez az értékelés 
egy kissé megelőzi az eseményeket, de nincsen semmiképpen sem 
ellentétben az események természetes fejlődésével.

De akárhogyan is értékeljük a francia-szovjet szerződés előnyeit és 
hátrányait, egyetlen komoly forradalmár politikus sem fogja tagadnia 
a szovjet állam jogát, hogy ezzel vagy azzal az imperialistával kötött 
időleges egyezményekkel pótlólagos támaszokat keressen saját 
biztonsága végett. Csak hát nyíltan és világosan meg kell mondani a 
tömegeknek ezeknek az esetleges, taktikai egyezményeknek a 
történelmi erők általános rendszerében elfoglalt helyét. Ahhoz, hogy 
kihasználjuk Franciaország és Németország antagonizmusát, a 
legkisebb szükség sincs arra, hogy idealizáljuk a burzsoá szövetségest 
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vagy az imperialisták azon kombinációját, amelyek időlegesen a 
Népszövetség ernyője alá húzódtak. Egyébként nem csak a szovjet 
diplomácia, de annak nyomdokán a Komintern is rendszeresen festi át 
Moszkva epizodikus szövetségeseit a „béke barátaivá”, s csapja be a 
munkásságot a „kollektív biztonság” és „leszerelés” jelszavaival, és 
ezzel objektíve az imperialisták politikai ügynökévé válnak a 
munkástömegek előtt.

Roy W. Howardnak a Scripps-Howard Newspapers elnökének 1936 
március 1.-én Sztálinnal készített hírhedett interjúja felbecsülhetetlen 
dokumentum a világpolitika nagy kérdéseiben mutatott bürokratikus 
vakság jellemzésére, valamint a Szovjetunió vezetőinek a világ 
nemzetközi munkásmozgalmával való csalárd viszonyának a 
bemutatására. Arra a kérdésre, hogy „A háború elkerülhetetlen-e?”, 
Sztálin válasza: „azt gondolom, hogy a béke barátainak pozíciója 
erősödik; a béke barátai nyíltan munkálkodhatnak, támaszkodhatnak a 
közvélemény hatalmára, és rendelkezésükre állnak olyan eszközök is, 
mint például a Népszövetség”. Ebben a szavakban egy gramm 
realizmus sincsen. A burzsoá államok egyáltalán nem oszthatók fel 
békeszeretőkre és a béke ellenségeire, annál is inkább, mert a béke, 
mint olyan nem is létezik. Mindegyik imperialista hatalom érdekelt 
saját békéjének a megőrzésében, és annál inkább érdekelt ebben, 
minél inkább kibírhatatlan ez a béke az ellenfelek számára. A Sztálin, 
Baldwin, Leon Blum és mások számára közös formula: „a világban 
ténylegesen elhárítható lenne a háború, ha az összes állam egyesülne a 
Népszövetségben a béke védelmére”, pusztán azt jelenti, hogy a béke 
biztosítva lenne, ha nem lenne ok a békétlenségre. A gondolat helyes, 
de nem túlságosan tartalmas. Azok a nagyhatalmak, amelyek mint 
például az Egyesült Államok, nem csatlakoztak a Népszövetséghez, 
jobban értékelik a szabad kezet, mint a „béke” absztrakcióját. Hogy 
mire kell nekik a szabad kéz, azt a maga idejében meg fogják mutatni. 
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Azok az államok, amelyek elhagyják a Népszövetséget, mint 
Németország és Japán, vagy időlegesen távoznak, mint Olaszország, 
szintén elegendő anyagi okkal teszik ezt. A Népszövetséggel való 
szakításuk a szembenállásnak csak a diplomáciai formáját és nem a 
természetét változtatja meg, mint ahogyan nem változtatja meg a 
Népszövetség természetét sem. Azok a szentéletűek, akik 
változhatatlan hűséget esküsznek a Népszövetségnek, azt a feladatot 
állítják maguk elé, hogy még határozottabban használják fel saját 
békéjük biztosítására. De ezek között sincs egyetértés. Anglia például 
abszolút kész a békés időszak meghosszabbítására Franciaország 
európai és afrikai érdekeinek a kárára. Franciaország viszont 
készségesen feláldozná a brit tengeri utak biztonságát Olaszország 
támogatásáért cserébe. De saját érdekeik biztosítása kedvéért 
mindahány kész háborúhoz folyamodni, és ezek természetesen minden 
háborúk közül a legigazságosabbak lesznek. Azután itt vannak a kis 
államok, amelyek nincs más választásuk, minthogy védelmet 
keressenek a Népszövetség árnyékában, de végül is nem a „béke”, 
hanem egy erősebb háborús csoport oldalán találják magukat.

A Népszövetség, mint a status quo őrzője nem a „béke” szervezete, 
hanem az imperialista kisebbségnek erőszakszerve az emberiség döntő 
többsége felett. Ez a „rend” csak állandó kis és nagy háborúkkal 
tartható fenn, ma a gyarmatokon, holnap a gyarmattartók között. A 
status quo fenntartása iránti imperialista hűség mindig feltételes, 
ideiglenes és korlátolt jellegű. Olaszország tegnap a status quo mellett 
volt Európában, de nem Afrikában; hogy holnap milyen lesz politikája 
Európában, azt senki sem tudja. De már a határoknak Afrikában való 
megváltozása is rögtön tükröződött Európában. Hitler csak azért 
merészkedett csapatainak a rajnai zónába küldésére, mert Mussolini 
behatolt Abesszíniába. Nehéz lenne Olaszországot a „béke” barátai 
közé sorolni. Azonban Franciaország számára az Olaszországhoz 
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fűződő barátság sokkal fontosabb, mint a barátság a Szovjetunióval. 
Anglia a maga részéről Németország barátságát keresi. A 
csoportosulások változnak, de az étvágy marad. Az úgynevezett status 
quo támogatónak feladata az, hogy a Népszövetség keretei között a 
legkellemesebb erőkombinációt találják meg - a lehető legjobb álcázás 
mellett - a jövő háborújának előkészítésére. Hogy ki és hogyan kezdi 
el, ez másodrendű kérdés, és a körülményektől függ. De valakinek el 
kell kezdenie, mivel a status quo egy lőporos hordó.

A „leszerelés” programja, amíg az imperialista antagonizmusok 
léteznek, a legkárosabb fikció. Még ha megvalósítható is lenne egy 
általános megegyezés által - ami azonban meglehetősen fantasztikus 
feltételezés! - ez semmilyen módon nem tudná megelőzni az új 
háborút. Az imperialisták nem azért háborúznak, mert van fegyverük; 
ellenkezőleg, fegyvert kovácsolnak, amikor háborúzniuk kell. Az új és 
nagyon gyors fegyverkezés lehetősége a modern technika 
tulajdonsága. Bármilyen egyezmény, korlátozás és „leszerelés” esetén 
is az arzenálok, hadiüzemek, laboratóriumok, a kapitalista ipar egésze 
megőrzik képességeiket. Így, a győztesek gondos ellenőrzése mellett 
lefegyverzett Németország (apropó, ez az egyetlen valós „leszerelési” 
forma!), fejlett iparának köszönhetően újra az európai militarizmus 
citadellájává válik. S maga szándékozik némely szomszédját 
lefegyverezni. Az úgynevezett „progresszív leszerelés” ötlete csupán a 
béke körülményei között kibírhatatlan katonai költségek 
csökkentésére tett kísérlet: ez a kassza és nem a békeszeretet kérdése. 
De még ez a feladat is megvalósíthatatlan. A különböző földrajzi 
elhelyezkedés, gazdasági teljesítmény, gyarmatokkal való telítettség 
miatt bármely leszerelési előírás egyesek számára előnyösen, 
másoknak meg hátrányosan változtatja meg az erőviszonyokat. Ezért 
eredménytelenek a genfi megegyezési kísérletek. A húszéves 
tárgyalások és megbeszélések maga mögé utasít mindent, ami ezen a 
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területen eddig tapasztalható volt. A proletariátus forradalmi 
politikáját a leszerelés programjára építeni azt jelenti, hogy még csak 
nem is homokra, de a militarizmus füstfüggönyére építeni e politikát.

Az osztályharc elfojtása az imperialista mészárlás akadálytalan 
folytatása érdekében csak a munkás tömegszervezetek vezetőinek a 
segítségével érhető el. A jelszavakat, amelyek segítségével 1914-ben 
ez a feladat megoldásra került: „az utolsó háború”, „a porosz 
militarizmus elleni háború”, „a demokráciáért folytatott háború” az 
utóbbi két évtized története meglehetősen kompromittálta. A korábbi 
jelszavakat a „kollektív biztonság” és „az általános leszerelés” 
jelszavai váltották fel. A Népszövetség támogatása leple alatt Európa 
munkásszervezeteinek vezetői a „szent szövetség” új kiadását készítik 
elő, amely nem kevésbé szükséges egy új háborúhoz, mint a tankok, 
légierő és a mérges gázok „betiltása”.

A III. Internacionálé a szociálpatriotizmus elleni tiltakozásból 
született. De az a forradalmi töltetet, amely az Októberi 
Forradalommal keletkezett, már régen elhasználták. A Komintern 
manapság, hasonlóan a II. Internacionáléhoz, csak sokkal frissebb 
cinizmus-készlettel, a Népszövetség jegyében áll. Amikor a brit 
szocialista, Sir Stefford Cripps, a Népszövetséget nemzetközi 
gengszterek egyesületének nevezi, ami lehet udvariatlan, de nem áll 
távol a valóságtól, a „Times” ironikusan megkérdezi: „hogyan lehet 
akkor megmagyarázni a Szovjetunió csatlakozását a 
Népszövetséghez?” Nem könnyű erre válaszolni. A moszkvai 
bürokrácia hatalmas támogatást ad annak a szociálpatriotizmusnak, 
amelyre annak idején az Októberi Forradalom megsemmisítő csapást 
mért.

Roy W. Howard a következőkre próbált választ kapni. „Hogyan áll az 
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ügy” - kérdezte Sztálint - „a világforradalom tervével?” – „Ilyen 
szándékaink sohasem voltak.” – „De hiszen...” – „Ez valami félreértés 
eredménye”. Howard: „Tragikus félreértés?” Sztálin: „Nem, komikus, 
vagy tragikomikus”. Szó szerinti idézet. „Milyen veszélyt láthatnak” - 
folytatta Sztálin - „a szovjet emberek ideáiban a környező államok, ha 
ezek az államok tényleg biztosan ülnek a nyeregben?” Na, és ha nem 
ülnek biztosan? - kérdezhette volna az újságíró. Sztálin előadott egy 
másik megnyugtató érvet is. „A forradalom exportja, ez ostobaság. 
Minden ország, ha forradalmat akar, akkor maga megcsinálja, ha nem 
akar, akkor forradalom nem lesz. Például a mi országunk forradalmat 
akart, és meg is csinálta”. Szó szerint idézünk. A szocializmus egy 
országban elméletétől teljesen természetes az átmenet a forradalom 
egy országban elméletéhez. Ebben az esetben minek kell az 
Internacionálé? - kérdezhetné az interjú készítője. De, nyilván ismerte 
a törvényes kíváncsiság határait. Azonban Sztálin megnyugtató 
válaszai, amelyeket a kapitalistákon kívül a munkások is olvasnak, 
tátong a fogyatékosságoktól. Mielőtt országunk forradalmat akart 
volna csinálni, más országokból importáltuk a marxizmust, és 
felhasználtuk más országok forradalmi tapasztalatait. Évtizedekig az 
Oroszországban folyó harcot az emigráció irányította. Anyagi és 
erkölcsi segítséget kaptunk Európa és Amerika munkásszervezeteitől. 
Győzelmünk után 1919-ben megszerveztük a Kommunista 
Internacionálét. Nem egyszer kinyilatkoztattuk a győztes proletariátus 
országának kötelezettségét arra, hogy az elnyomottak és felkeltek 
segítségére siessen, és nem csupán ötletekkel, de - ha ez lehetséges - 
fegyverrel is. Mi nem korlátoztuk magunkat nyilatkozatokra. Mi 
katonai segítséget nyújtottunk a maga idejében Finnország, 
Lettország, Észtország, Grúzia munkásságának. Megpróbáltunk a 
lengyel munkások felkelésének segítséget nyújtani a Vörös Hadsereg 
Varsó irányába való menetelésével. Szervezőket és parancsnokokat 
küldtünk a felkelt kínaiak segítségére. 1926-ban rubel milliókat 
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gyűjtöttünk a brit sztrájkolók számára. Most mindez félreértésnek 
számít. Tragikus? Nem, komikus. Sztálin nem hiába jelentette ki, 
hogy az élet a Szovjetunióban „vidámmá” vált: még a Kommunista 
Internacionálé is komolyból komikussá válik.

Sztálin meggyőzőbb hatást gyakorolt volna a beszélőpartnerére, ha a 
múlt megrágalmazása helyett, nyíltan szembeállította volna Thermidor 
politikáját Október politikájával. „Lenin szemében” - mondhatta volna 
- „a Népszövetség az új imperialista háború előkészítésének gépezete 
volt. Mi azonban a béke eszközét látjuk benne. Lenin a forradalmi 
háborúk elkerülhetetlenségéről beszélt. Mi azonban a forradalom 
exportját ostobaságnak tartjuk. Lenin árulásként bélyegezte meg a 
proletariátusnak az imperialista burzsoáziával való szövetkezését. Mi 
pedig minden erővel erre az útra tereljük a nemzetközi proletariátust. 
Lenin a munkások becsapásaként ostorozta a kapitalizmus 
körülményei közötti leszerelést jelszavát. Mi pedig erre a jelszóra 
építjük politikánkat. Az Ön tragikus tévedése az” - fejezhette volna be 
Sztálin -, „hogy Ön minket a bolsevizmus folytatóinak tart, akkor, 
amikor mi a sírásói vagyunk.”

A Vörös Hadsereg és doktrínája

A falusi „világ” patriarchális feltételei által nevelt régi orosz katona fő 
jellemzője a vak csordaszellem. Szuvorov, II. Katalin cárnő és Pál cár 
generalisszimusza vitathatatlanul mestere volt a feudális rabokból álló 
hadseregnek. A Nagy Francia Forradalom mindörökre likvidálta a régi 
Európa és a cári Oroszország hadművészetét. A birodalom még 
gigantikus területi hódításokat írhatott a történelmébe, de civilizált 
népek hadseregei feletti győzelmet többet nem tudott felmutatni. Egy 
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sor külső vereségre és belső megrázkódtatásra volt szükség ahhoz, 
hogy ezek tüzében a nemzeti jellem átformálódjon. Csak ezen az új 
társadalmi és pszichológiai alapon jöhetett létre a Vörös Hadsereg. 
Passzivitás, csordaszellem, a természet imádata, ezt a fiatal 
nemzedékekben felváltotta a merész szellem és a technika kultusza. A 
személyiség felébredésével megnyílt az út a kulturális szint gyors 
emelkedéséhez. Egyre kevesebb az írástudatlan újonc; a Vörös 
Hadsereg nem szerel le senkit úgy, hogy ne tudna írni és olvasni. A 
hadseregben és körülötte viharosan fejlődnek a sportok összes fajtái. 
A munkások, alkalmazottak és tanulók között népszerű volt a „kiváló 
lövész” jelvény. A síelés télen a csapatoknak korábban elérhetetlen 
gyors mozgást biztosítanak. Az ejtőernyős sportban, a vitorlázó 
repülésben és általában a repülésben elért nagy sikerek közismertek. 
Mindenki tud az arktikus és a sztratoszféra-repülésekről. Ezek a 
sikerek csupán a lavinaszerű sikerek jellemzésére szolgálnak.

Nincs szükség arra, hogy idealizáljuk a Vörös Hadsereg szervezeti és 
operatív szintjét a polgárháború éveiben. A fiatal parancsnoki 
állomány számára a nagy tűzkeresztség ideje volt. A cári hadsereg 
sorkatonái, altisztek, karpaszományosok fedezték fel magukban 
szervezési és hadvezetési tehetséget, és akaraterejüket nagyívű 
harcokban edzették meg. Ezeknek az őstehetségeknek nem egyszer 
volt a sorsuk a vereség, de végül is sikerült győzni. A legjobbak 
közülük azután szorgalmasan tanultak. A mostani, a polgárháború 
iskoláját teljesen elvégző parancsnokok döntő többsége elvégezte az 
akadémiát vagy a továbbképző speciális tanfolyamokat. Az idősebb 
parancsnoki állomány fele magasabb, a maradék középfokú képesítést 
kapott. A haditechnika a gondolkodás szükséges fegyelmét adta nekik, 
de nem ölte ki belőlük a polgárháború dramatikus hadműveletei során 
felkeltett merészséget. Ez a generáció most 40-50 éves - a fizikai és 
lelkierő egyensúlyának kora, amikor a merész kezdeményezés 
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tapasztalatra támaszkodik, de a tapasztalat még nem nyomja el a 
kezdeményezést.

A párt, a Komszomol, a szakszervezetek - függetlenül attól, hogyan 
látják el szocialista missziójukat -, az állami ipar adminisztrációja, 
szövetkezetek, kolhozok, szovhozok - függetlenül attól, hogy 
megbirkóznak-e gazdálkodási feladataikkal - számtalan fiatal kádert 
nevelnek az adminisztráció számára, akik megszokták, hogy emberek 
és áruk tömegeivel operáljanak, és magukat az állammal azonosítsák: 
ők a parancsnoki állomány természetes tartaléka. A tanuló ifjúság 
behívás előtti felsőfokú felkészítése képezi a másik önálló tartalékot. 
A diákságot különleges diákzászlóaljakba osztják be, amelyek 
mozgósítás esetén gyorsítottan a parancsnoki állomány iskoláivá 
fejlődhetnek fel. Hogy ennek a forrásnak méreteit értékelni tudjuk, 
elég arra rámutatni, hogy a felsőoktatást évente 80 ezren fejezik be, a 
diákok száma meghaladja a félmilliót, és az ország összes 
tanintézetében tanulók száma megközelíti a 28 milliót.

A gazdálkodás területén, különösen az iparban, a társadalmi fordulat a 
honvédelem ügyét olyan előnyökkel látta el, amelyekről a cári 
Oroszországban még álmodni sem tudtak. A tervgazdálkodás, 
lényegében, a kormány kezében lévő ipar állandó mozgósítását jelenti, 
és lehetővé teszi, hogy a honvédelem szempontjait már az új gyár 
építésekor és felszerelésekor figyelembe vegyék.

A Vörös Hadsereg élő és gépesített ereje közötti arány egészében a 
Nyugat élenjáró hadseregeinek szintjén van. A tüzérség új 
fegyverekkel való ellátása már az első ötéves tervben sikeresen végbe 
ment. Hatalmas összegeket költenek teher- és páncélozott autók, 
tankok és repülőgépek gyártására. Az országban ma félmillió traktor 
van; 1936-ban 160 ezer gyártása volt tervbe véve, 8,5 millió lóerő 
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összteljesítménnyel. A tankok gyártása a traktorok gyártásával 
párhuzamosan történik. A Vörös Hadsereg mozgósítási terve az aktív 
front minden kilométerére 30-45 tankkal számol.

A nagy háború következtében a tengeri flotta az 1917-es 548 ezer 
tonna vízkiszorításról lecsökkent az 1928-as 82 ezerre. Itt csaknem 
nulláról kellett kezdeni. 1936 januárjában Tuhacsevszkij a CIK 
ülésszakán ezt nyilatkozta: „Hatalmas tengeri flottát alkotunk; 
erőfeszítéseinket elsősorban a tengeralattjáró flottára irányítjuk” Azt 
kell gondolnunk, hogy a japán haditengerészet parancsnoksága 
kellően tájékozott az ezen irányban elért sikerekről. Nem kevesebb 
figyelmet szentelnek manapság a Baltikumnak. Ennek ellenére a 
közeljövőben a haditengerészeti flotta a tengeri határok védelmében 
csak kisegítő szerepre tarthat igényt.

A légi flotta azonban messze előre tört. Több mint két évvel ezelőtt a 
francia repülőgép technikusok küldöttsége, a sajtó szavai szerint, „el 
volt kápráztatva és csodálattal adózott” az ezen a területen elért 
sikereket illetően. Meggyőződhettek arról, hogy a Vörös Hadsereg 
egyre növekvő számban gyárt 1200- 1500 km hatótávolságú 
nehézbombázókat; a Távol-Keleten folytatott háborúban Japán 
politikai és katonai centrumai a szovjet Tengermellékből kiinduló 
csapások rádiuszában lennének. A sajtóba kiszivárgott információk 
szerint 1935-re a Vörös Hadsereg ötéves terve 62 légi ezreddel 
számol, amelyek 5000 repülőgépet képesek a frontvonalra irányítani. 
Nincs kétség arról, hogy a tervet inkább túlteljesítik.

A repülés elszakíthatatlanul kapcsolódik egy olyan iparhoz, ami a cári 
Oroszországban alig létezett, de az utóbbi időkben hatalmas sikereket 
ért el: a vegyipar. Nem titok, hogy a szovjet kormány, hasonlóan a 
többi kormányhoz, egy percig sem hitt a mérges gáz használatának 
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ismételt „betiltásában”. Az olasz civilizátorok Abesszíniában végzett 
munkája szemléltetően megmutatta, hogy mennyit ér a nemzetközi 
banditizmus humanitárius korlátozása. Feltételezhetjük, hogy a 
vegyészet vagy bakteriológia háborús alkalmazásának (ezek a 
legtitkosabb és baljóslatúbb területek) oldaláról fenyegető 
katasztrofális meglepetések ellen a Vörös Hadsereg felkészültsége 
nem rosszabb a nyugati hadseregekénél.

Jogos kétségeknek ébredhetnek a hadiipar termékeinek minőségét 
illetően. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Szovjetunióban a 
termelési eszközök termékei jobb minőségűek, mint a fogyasztási 
cikkek. Amikor a megrendelők a kormányzó bürokrácia befolyásos 
csoportjai, akkor ott a termékek minősége jelentősen magasabb a 
közepesnél, amely közepes szint még nagyon alacsony szintű. A 
legbefolyásosabb megrendelő a hadügy. Nem csoda, ha a pusztítás 
gépeinek minősége jobb nemcsak a fogyasztási termékek, de a termelő 
eszközök minőségénél is. De ennek ellenére a hadiipar az ipar része, 
és bár kisebb mértékben, de megmutatkozik rajta is annak minden 
hiányossága. Vorosilov és Tuhacsevszkij nem hagynak ki egyetlen 
lehetőséget, hogy erre emlékeztessék a gazdálkodókat: „Mi nem 
mindig vagyunk elégedettek teljesen azon termékek minőségével, 
amelyeket önök adnak a Vörös Hadseregnek”. A zárt üléseken, fel kell 
tételezni, a hadügy vezetői sokkal kategorikusabban fejezik ki 
magukat. A Gazdasági Hivatal ellátási tárgyai, az általános szabály 
szerint, alacsonyabb minőségűek mint a harci eszközök. A csizma 
rosszabb, mint a géppuska. De a repülőgép-hajtómű, a vitathatatlan 
eredmények ellenére, még jelentősen elmarad a legjobb nyugati 
típusoktól. A haditechnikával kapcsolatosan megmaradt a régi feladat: 
lehetőség szerint meg kell közelíteni a lehetséges ellenségek 
színvonalát.
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Rosszabbul áll az ügy a mezőgazdasággal. Moszkvában gyakran 
ismételgetik: az iparban a jövedelem magasabb, mint a 
mezőgazdaságban, ezáltal a Szovjetunió agrár-ipari országból ipari-
agrár országgá vált. A valóságban ezt a jövedelmi arányt nem annyira 
az ipari jövedelmek növekedése, akármilyen jelentős is legyen az, 
hanem a földművelés rendkívüli alacsony szintje határozza meg. A 
szovjet diplomáciának Japánnal szembeni, hosszú éveken át tartó 
rendkívüli engedékenységét, más okok mellett, a súlyos 
élelmiszerellátási problémák okozták. Az utóbbi három év jelentős 
enyhülést hozott, és ez lehetővé tette, hogy a Távol-Keleten jelentős 
hadi élelmiszerbázist hozzanak létre.

A hadsereg leggyengébb pontja, bármennyire paradox is, a ló. A teljes 
kollektivizálás dühöngése során a lovak 55 százaléka pusztult el. 
Egyébként, a motorizáció ellenére, a jelenlegi hadseregnek ugyanúgy, 
mint Napóleon idejében, három emberenként egy lóra van szüksége. 
A múlt évben azonban ezen a területen is áttörés ment végbe: a lovak 
száma újra növekedni kezdett. Ha a háború a közeli hónapokban törne 
ki, a 170 milliós állam mindig képes lesz a front számára szükséges 
erőforrások és így lovak mozgósítására, persze a hátország 
lakosságának a kárára. De minden ország néptömegei háború esetén 
nem nagyon számíthatnak másra, mint éhségre, mérges gázokra és 
járványokra.

*

A Nagy Francia Forradalom hadserege új egységek és a királyi 
lineáris zászlóaljak amalgámja volt. Az Októberi Forradalom azonban 
maradéktalanul eltávolította a cári hadsereget. A Vörös Hadsereg a 
legkisebb alkotóelemeivel kezdve teljesen új volt. Lévén a szovjet 
rendszer kortársa, kicsiben és nagyban osztozott a sorsán. A cári 
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hadsereg feletti mérhetetlen fölénye teljesen a nagy társadalmi 
fordulatnak köszönhető. De a hadsereg sem maradhatott ki a szovjet 
rendszer elfajzásából; sőt ez a hadseregben találta meg a 
legbefejezettebb alakját.

Mielőtt a Vörös Hadsereg a jövő háborús kataklizmájában játszott 
szerepét próbálnánk meghatározni, szükséges áttekinteni a vezérelveit 
és szerkezetének evolúcióját.

A Népbiztosok Tanácsának 1918 január 12.én kelt dekrétuma, amely a 
reguláris haderő alapjait fektette le, a következő szavakkal jelölte ki a 
feladatát: „A hatalomnak a munkások és a kizsákmányolt osztályok 
kezébe való átmenete miatt felmerült egy új hadsereg megalkotásának 
szükségessége, amely hadsereg a szovjethatalom erődje lesz... és 
Európában a közeledő szocialista forradalom támogatására szolgál 
majd”. Amikor május elsején az 1918-ból ránk maradt „szocialista 
esküt” ismétlik meg, a Vörös Hadsereg fiatal katonái kötelezik 
magukat „Oroszország és az egész világ dolgozó osztályainak színe 
előtt”, hogy a „szocializmus és a népek barátsága ügyéért folytatott 
harcban nem fogják kímélni erejüket, s ha kell életüket sem”. Amikor 
Sztálin a forradalom nemzetközi jellegét „komikus félreértésnek” és 
badarságnak nevezi, akkor, többek között, nem adja meg a tiszteletet a 
szovjethatalom azon dekrétumainak, amelyeket máig sem 
hatálytalanítottak.

A hadsereget is azok az eszmék táplálják, mint a pártot és az államot. 
Törvényhozás, publicisztika, szóbeli agitáció, mindezek egyként a 
nemzetközi forradalom eszméje, mint gyakorlati feladat által 
lelkesítettek. A honvédelmi népbiztosság kereteiben a forradalmi 
internacionalizmus programja nem egyszer eltúlzott jelleget öltött. A 
megboldogult Sz. Guszev, egykoron a hadsereg politikai 
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igazgatásának vezetője, a későbbiekben Sztálin legközelebbi 
szövetségese, 1921-ben így írt egy hivatalos katonai lapban: „mi a 
proletariátus osztályhadseregét készítjük fel, és nem csak a burzsoá-
földesúri ellenforradalom, de (védekező és támadó) forradalmi 
háborúkra az imperialista hatalmak ellen”. És emellett Guszev 
megvádolta a hadügyi népbiztosság akkori vezetőjét [Trockijt] azzal, 
hogy nem kellően készíti fel a Vörös Hadsereget a nemzetközi 
feladatainak ellátására. Ezen sorok szerzője kénytelen volt 
megmagyarázni Guszevnek, hogy „a külföldi katonai erő nem 
alapvető, hanem segítő erő szerepét játszhatja: csak kedvező feltételek 
mellett segítheti a kibontakozást és könnyítheti meg a győzelmet. A 
katonai beavatkozás olyan, mint a szülész eszközei: kellő időben 
alkalmazva csökkenthetik a szülési fájdalmakat; rosszul használva 
azonban elvetéléshez vezethet” (1921. december 5). Itt sajnos nincs 
módunk arra, hogy ezt a fontos problémát a szükséges részletességgel 
megtárgyaljuk. Csak azt jegyezzük meg, hogy a jelenlegi 
Tuhacsevszkij marsall 1921-ben a Kominternhez fordult azzal a 
javaslattal, hogy elnökségén belül alkossanak „nemzetközi 
főparancsnokságot”; ezt az érdekes levelet még akkoriban 
Tuhacsevszkij publikálta az „Osztályok háborúja” kifejező címmel 
szereplő gyűjteményes kötetben. A tehetséges, de időnként felesleges 
hevületű hadvezérnek a nyomtatott magyarázatokból kellett 
megtudnia, hogy egy nemzetközi parancsnokságot csak a különböző 
proletárállamok nemzeti parancsnokságai hozhatnák létre. Amíg 
ilyenek nem léteznek, a nemzetközi parancsnokság szükségszerűen 
karikatúrává válna. Maga Sztálin általában elkerülte a határozott 
állásfoglalást az elvi kérdésekben, különösen az újakban, de a 
jövőbeni közeli harcostársai „balra” álltak a párt és a hadsereg 
vezetésétől. Nézeteikben sok naiv túlzás, s ha úgy tetszik „komikus 
félreértés” volt: de lehetséges-e ezek nélkül a nagy fordulat? Az 
internacionalizmus baloldali „karikatúrája” ellen harcot folytattunk 
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jóval az előtt, hogy fegyvereinket a nem kevésbé karikatúraszerű 
elmélet ellen, „a szocializmus egyetlen országban elmélete” ellen nem 
fordítottuk.

A későbbi retrospektív elképzelések ellenére, a bolsevik eszmei élet 
pontosan a polgárháború legnehezebb idejében folyt teljes lendülettel. 
A párt és az állami apparátus - és ez alatt a hadsereg is értendő - 
minden szintjén mindent átfogó vita folyt minden, de főleg a katonai 
kérdésekről; a vezetés politikáját szabad, gyakran nagyon heves 
kritikával illették. Az időnkénti felesleges katonai cenzúrát illetően a 
hadügy akkori főnöke a vezető katonai lapban ezt írta: „Készségesen 
elismerem, hogy a cenzúra rengeteg baklövést követett el, és nagyon 
szükségesnek tartom, hogy e tiszteletre méltó személyiséget nagyobb 
szerénységre intsük. A cenzúrának a katonai titkokat kell őriznie... de 
semmi máshoz nem lehet köze” (1919. február 23.).

A nemzetközi főparancsnokság ötlete csak egy kis epizód volt azon 
eszmei harcban, amely a cselekvés fegyelmének keretei között ugyan, 
de a hadseregen belüli valamiféle ellenzéki frakcióhoz vezetett, 
legalábbis a felső vezetésében. A „proletár katonai doktrína” iskolája, 
amelyhez tartozott vagy csatlakozott Frunze, Tuhacsevszkij, Guszev, 
Vorosilov és mások, abból a priori meggyőződésből indultak ki, hogy 
a Vörös Hadseregnek nemcsak a politikai céljai, de struktúrája, 
stratégiája és taktikája sem hasonlíthat semmiben sem a kapitalista 
államok nemzeti hadseregeire. Az új uralkodó osztálynak minden 
vonatkozásban eltérő katonai rendszert kell birtokolnia. Most már 
csak felépíteni kellene. A polgárháború folyamán az ügy megmaradt a 
cári hadsereg tisztjeinek („generálisoknak”) szolgálata elleni elvi 
tiltakozásoknál, a legfelső parancsnoksággal szembeni 
ellenzékiségnél, amikor is az a helyi improvizációkkal és a gyakori 
fegyelmezetlenségekkel vette fel a harcot. Az új réteg korai hírnökei a 
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„manőverezési képesség” és a „támadó jelleg” stratégiai elvei 
nevében, amelyeket abszolutizáltak, elutasították a hadseregnek még a 
központosított szervezetét is, amely a jövő nemzetközi harcterein a 
forradalmi kezdeményezést akadályozza. Lényegében ez kísérlet volt 
arra, hogy a polgárháború első időszakának partizán módszereit 
állandó és univerzális jellegűvé tegyék. Némely forradalmi hadvezér 
annál is szívesebben lépett fel az új doktrína védelmében, mert nem 
akarta tanulmányozni a régit. Ezen hangulatok tűzfészke Cáricin 
(később Sztálingrád) volt, ahol katonai munkájukat Bugyonnij, 
Vorosilov, később Sztálin kezdték.

Csak a békeidőkre való áttérés után került arra sor, hogy az újító 
tendenciákat befejezett doktrínába foglalják. Kezdeményezőként, 
Vorosilov - és részben Tuhacsevszkij - támogatásával, a polgárháború 
egyik kiváló parancsnoka, a cár alatt politikai okokból 
kényszermunkára ítélt, mára megboldogult Frunze lépett fel. A 
proletár katonai doktrína vázlatosságát és metafizikai tartalmát illetően 
analóg volt a „proletár kultúra” doktrínájához. Eme irányzat 
megmaradt néhány támogatójának munkáiban található receptek 
egyáltalában nem újak, s ezeket deduktív úton vezették le a 
proletariátusnak, mint internacionalista és felemelkedő osztálynak 
standard jellemzéséből. Azaz mozdulatlan pszichológiai 
absztrakciókból, és nem az idő és hely reális feltételeiből. A 
marxizmust, amelyre minden sorban hivatkoznak, a legtisztább 
idealizmussal helyettesítik. Ezen tévelygő gondolatokban, minden 
őszinteségük ellenére, nem nehéz megtalálni a bürokrácia gyorsan 
növekvő önhittségének embrióját, amely azt szerette volna gondolni, 
és másokat is erre rávenni, hogy a bürokrácia minden területen, 
különös felkészülés nélkül is, sőt az anyagi előfeltételek nélkül is 
képes történelmi csodákat művelni.
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A hadügy akkori vezetője a sajtóban Frunzénak ezt válaszolta: „Én 
sem kételkedek abban, ha az ország fejlett szocialista gazdasággal 
rendelkezvén kényszerülne háborúzni egy burzsoá országgal, akkor a 
szocialista ország stratégiájának képe egészen más volna. De ez nem 
ad semmi alapot, hogy ma ujjunkból szopjunk ki 'proletár stratégiát'. 
A szocialista gazdaságot fejlesztve a tömegek kulturális szintjét 
emelve, kétségtelenül a hadtudományt is új módszerekkel fogjuk 
gazdagítani”. De ehhez szorgalmasan tanulni kell a fejlett kapitalista 
országoktól, és „nem a proletariátus forradalmi természetéből kell 
spekulatív módon levezetni az új stratégiát” (1922. április 11.). 
Archimédesz megígérte, hogy kifordítja a Földet sarkából, ha egy 
szilárd pontot adnak neki. Ezt jól mondta. Bár ha a szilárd pontot 
biztosították volna neki, kiderült volna, hogy hiányzik az emelőkar, 
meg az azt mozgásba hozó erő is. A győztes forradalom új támpontot 
adott. De ahhoz, hogy megforgassuk a világot, még erőkart kell 
készíteni.

A „proletár katonai doktrínát” a párt elvetette, hasonlóan idősebb 
nővéréhez, a „proletár kultúra” doktrínájához. De a további sorsuk, 
legalábbis a látszat szerint, elváltak egymástól. A „proletkult” 
zászlaját Sztálin és Buharin felemelték, igaz, minden érzékelhető 
eredmény nélkül, a „szocializmus egy országban” kikiáltása és 
„minden osztály felszámolása” közötti időszakban (1924- 1931). A 
„proletár katonai doktrína” már nem született újjá többé annak 
ellenére, hogy korábbi hívei a kormányrúdnál találtattak. A két 
ennyire hasonló rokon tanítás külső sorsának ennyire különbözősége 
mélységesen szignifikáns a szovjet társadalom evolúcióját illetően. A 
„proletár kultúra” súlytalan matériára vonatkozott, és a bürokrácia 
ezért annál nagylelkűbben adta meg a proletariátusnak ezt az erkölcsi 
kompenzációt, minél durvábban lökte el a hatalom közeléből. A 
katonai doktrína azonban nemcsak a honvédelem, de a kormányzó 
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réteg érdekeit húsba vágóan érintette. Itt ideológiai téveszméknek 
helye nem lehetett. A „generálisok” alkalmazásának egykori ellenfelei 
ekkorra maguk is tábornokokká váltak; a nemzetközi főparancsnokság 
szószólói belenyugodtak egyetlen ország főparancsnokságába; az 
„osztályok háborúját” felváltotta a „kollektív biztonság” doktrínája; a 
világforradalom perspektívája helyt adott a megdicsőült status quo-
nak. Hogy a lehetséges szövetségesek bizalmát megnyerjék, és ne 
nagyon ingereljék az ellenfeleket, most már nem arra volt szükség, 
hogy akármibe is kerül, de különbözzenek a kapitalista hadseregektől, 
hanem fordítva, minél inkább hasonlítani rájuk. A doktrína 
megváltoztatása és a homlokzat átfestése mögött történelmi 
jelentőségű társadalmi folyamatok mentek végbe. 1935-ben a 
hadsereg számára kettős államcsínyhez hasonlatos fordulat 
következett be: a milícia rendszer és a káderek viszonylatában.

A milícia szétverése és a katonai rangok visszaállítása

Milyen mértékben felelnek meg a szovjet fegyveres erők második 
évtizedes fennállásuk után annak az elvárásnak, amelyet a bolsevik 
párt zászlajára írt? A program szerint a proletárdiktatúra hadseregének 
„nyíltan osztályjellege kell, hogy legyen, azaz kizárólag a proletariátus 
és a hozzá közel álló félproletár paraszti rétegek soraiból kell 
verbuválódnia. És csak az osztályok felszámolása során fog átalakulni 
az ilyen osztályhadsereg össznépi szocialista milíciává”. A párt, 
amikor a közeli jövőre vonatkozóan elvetette a hadsereg össznépi 
jellegét, egyáltalán nem vetette el a milícia rendszert. Ellenkezőleg, a 
VIII. kongresszus (1919. március) döntése értelmében „a milíciát 
osztályalapokra helyezzük és átalakítjuk szovjet milíciává”. A katonai 
tevékenység a döntéssel létrehozandó hadseregben „a lehetőségek 
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szerint kaszárnyán kívül, azaz a munkásosztály munkahelyihez közeli 
környezetben határozandó meg”. Végső soron, a hadsereg összes 
egységének területileg egybe kellett volna esnie az üzemekkel, 
bányákkal, falvakkal, mezőgazdasági kommunákkal és más szervezeti 
csoportosulásokkal, „helyi parancsnoki állománnyal, és fegyverzettel 
és ellátással”. A fiatalság helyi, iskolai, termelési és sport 
kapcsolatainak bőségesen helyettesítenie kellett volna a kaszárnya 
által beoltott korporatív szellemet, és öntudatos fegyelmet vinni 
közéjük professzionális tiszti állomány nélkül.

A szocialista társadalom természetének leginkább megfelelő milícia- 
forma azonban erős gazdasági alapokat követel meg. A kaszárnyás 
hadseregnek mesterséges feltételeket alkotnak: a területi hadsereg 
azonban sokkal közvetlenebbül tükrözi az ország állapotát. Minél 
alacsonyabb a kultúra, annál nagyobb a falu és város közötti 
különbség, és annál tökéletlenebbek és eltérő szintűek a milícia 
egységek. A vasutak, utak és folyami utak elégtelensége, az 
autópályák hiánya és a gyenge autóállomány mellett, a területi 
hadsereg a háború első kritikus heteiben és hónapjaiban szélsőségesen 
lassú. Azért, hogy a mobilizálás idejére fedezzék a határokat, a 
stratégiai szállításokat és összpontosításokat, szükséges a területi 
hadsereg egységein kívül a kaszárnyákban tartott hadsereg. A Vörös 
Hadsereg kezdetektől fogva kikényszerített kompromisszumként 
mindkét rendszert tartalmazza, a kaszárnyában tartott hadsereg 
túlsúlyával.

1924-ben a honvédelem akkori feje írta: „szemünk előtt kell mindig 
tartani két körülményt: ha maga a milíciára való áttérésre a lehetőséget 
a szovjet rendszer létrejötte teremtette meg, az áttérés ütemét az 
ország kultúrájának állapota határozza meg - technika, szállítási utak, 
műveltség stb. A milícia politikai feltételei nálunk szilárd lábakon 
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állnak akkor, amikor a gazdasági és kulturális feltételek rendkívül 
elmaradottak”. Megfelelő anyagi feltételek mellett a területi hadsereg 
nemcsak nem marad el a kaszárnyás hadsereg mögött, de messze 
felülmúlja azt. A Szovjetuniónak azért kell drágán fizetnie a 
védelméért, mert nem elég gazdag az olcsóbb milícia fenntartásához. 
Nem kell csodálkozni, hiszen a szovjet társadalom pontosan 
szegénysége miatt ültette saját nyakára a sokba kerülő bürokráciát is.

Mindig ugyanaz a probléma: a gazdasági alap és a társadalmi 
felépítmény közötti aránytalanság, ami a társadalmi élet kivétel nélkül 
minden területén feltűnő szabályossággal mutatkozik meg. A gyárban 
és kolhozban, a családban és iskolában, az irodalomban és a 
hadseregben kifejezésre jut a termelőerőknek még kapitalista 
szempontból is alacsony szintje, és a tulajdonforma elvileg szocialista 
jellege közötti ellentmondás. Az új társadalmi viszonyok felemelik a 
kultúrát. De az alacsony kulturális szint lehúzza a társadalmi 
képződményeket. A szovjet valóságban ez a két tendencia egyenlő 
súlyú. A hadseregben a struktúrák végletes meghatározottsága okán 
ezen tendenciák jól számszerűsíthetők. A területi és kaszárnyás 
hadseregek aránya jó mutatója a szocializmus felé való 
előrehaladásnak.

A szovjet államot a természet és a történelem egymástól 10 ezer 
kilométere lévő nyitott határokkal, ritka lakossággal és rossz utakkal 
látta el. 1924. október 15.-én az utolsó hónapjait élő régi katonai 
vezetés még egyszer felhívta az ország figyelmét a következőkre: „A 
milíciák szervezete a közeljövőben szükségképp csak előkészítő lehet. 
Minden rákövetkező lépésnek az előző lépés szigorúan ellenőrzött 
sikeréből kell kiindulnia”. De 1925-től kezdve új korszak kezdődött: a 
hatalomra a proletár katonai doktrína hírnökei kerültek. A területi 
hadsereg lényeget illetően gyökeresen ellentmondott a „támadó 
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jellegű” és „manőverezni képes” ideáloknak, amelyekből ez az iskola 
kiindult. És a világforradalomról kezdtek elfelejtkezni. A háborút az 
új „vezérek” a burzsoázia „semlegesítésével” gondolták elkerülni. Az 
elkövetkező néhány évben a hadsereg 74%-át tért át a milícia 
rendszerre!

Amíg Németország lefegyverzett állapotban, s ráadásul „baráti” volt, a 
moszkvai hadvezetőség a nyugati határokat illetően a közvetlen 
szomszédok, Románia, Lengyelország, Litvánia, Lettország, 
Észtország, Finnország katonai erejéből indult ki, amelyeket erősebb 
ellenségek, leginkább Franciaország anyagilag támogat; ebben a távoli 
korszakban (amely 1933-ban véget ért) Franciaország nem számít 
gondviselésszerűen a „béke barátjának”. A határ menti országok 
összességükben 120 gyalogos hadosztályt, közelítőleg 3500000 
embert tudtak kiállítani. A Vörös Hadsereg mozgósítási terve a 
nyugati határon ennyi ember mozgósítását igyekezett megalapozni. A 
Távol-Keleten, a hadszínterek bármely változatában a katonák 
százezreiről, és nem millióiról lehet szó. Minden 100 harcoló katonára 
egy éves harc esetén a veszteségek pótlására 75 katona szükséges. Egy 
kétéves háború 10-12 millió embert kapcsolna ki az országból, 
természetesen, ha nem vennénk figyelembe a visszatérő sebesülteket. 
1935-ben a Vörös Hadsereg létszáma 562 ezer ember, a GPU 
csapatokkal együtt is csupán 620 ezer, és ebből 40 ezer a tiszt. És mint 
korábban jeleztük, a területi hadosztályokra 1935 elején a hadsereg 
74%-a jutott, s csupán 26%-a volt a kaszárnyás hadosztály. Kell-e 
ennél jobb bizonyíték arra, hogy a szocialista típusú milícia győzött, 
ha nem is 100%-ra, de 74%-ra, és mindenesetre „véglegesen és 
visszafordíthatatlanul”?

De a fenti számok már önmagukban is nagyon is feltételesek, és Hitler 
hatalomra jutása után rögtön még kérdésesebbé lettek. Németország 
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lázasan fegyverkezni kezdett, és első sorban a Szovjetunió ellen. A 
kapitalizmussal való békés egymás mellett élés perspektívája rögtön 
halványulni kezdett. A háborús veszély gyors közeledése arra 
késztette a szovjet kormányt, hogy a csapatok létszámának 1 millió 
300 ezerre emelése mellett radikálisan megváltoztassa a Vörös 
Hadsereg struktúráját: ekkor már a hadsereg 77%-a úgynevezett keret-
hadosztály és már csak 23%-a területi! A területi egységek eme 
szétverése nagyon is hasonlít a milícia-rendszer elutasítására, ha nem 
feledkezünk meg arról, hogy a hadsereg nem a nyugodt, békés időkre, 
hanem éppen a háborúval fenyegető időszakokra kell. Tehát a 
történelmi tapasztalat kérlelhetetlenül bizonyítja azt, hogy „véglegesen 
és visszafordíthatatlanul” csak azt hódítottuk meg, amit a társadalom 
termelési alappal támogat. Annál is inkább így van ez azon a területen, 
amely a legkevésbé tűri a tréfát.

74%-ról 23%-ra, mindenképpen meglehetősen nagy csökkenés. 
Szükség lehetett, gondolhatná az ember, a francia főparancsnokság 
„baráti” nyomására. De sokkal valószínűbb, hogy a bürokrácia 
nagymértékben politikai megfontolásokból használta ki a milícia, a 
területi hadsereg szétverésére alkalmas ürügyet. A milícia 
hadosztályok, tisztán jellegüknél fogva, a lakosság befolyása alatt 
állnak: ebben van a szocialista szempontú rendszer alapvető előnye; és 
ugyanez a Kreml szempontjából a veszélye is. Hiszen az élenjáró 
kapitalista országokban, amelyekben technikai szempontból teljesen 
megvalósíthatóak lennének, éppen a néphez való túlságos közelsége 
miatt utasítják el a katonai szaktekintélyek. A Vörös Hadsereg 
soraiban történő éles erjedés az első ötéves terv éveiben kétségtelenül 
motiválhatta a területi hadosztályok szétzúzását.

Feltételezéseink vitathatatlanul megerősítést nyernének, ha a Vörös 
Hadseregnek az ellenreform előtti és utáni pontos diagramjait 
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közölhetnénk; ilyen adataink azonban nincs, és ha lennének, akkor 
sem tartanánk lehetségesnek azok publikálását. De mindenki számára 
hozzáférhető olyan tény, amelyet csak egyféleképpen lehet 
magyarázni: pontosan, amikor a szovjet kormány a különleges 
jelentőségű területi milíciákat 51 %-kal csökkenti, akkor állítja vissza 
a kozákság intézményét, a cári hadsereg egyetlen milícia-formációját! 
Minden lovasság a hadsereg kiváltságos és konzervatív része. A 
kozákság pedig mindig is a lovasság legkonzervatívabb része volt. A 
háború és forradalom éveiben rendőrségi funkciókat láttak el - először 
a cár, majd Kerenszkij számára. A szovjet hatalom során mindig 
„Vendée”7 emberei voltak. A kollektivizálás, amely a kozákok között 
különleges erőszakossággal ment végbe, még nyilván nem tudta 
megváltoztatni a tradícióikat és életstílusukat. Viszont, kivételképpen, 
a kozákoknak visszaadták a saját ló birtoklásának jogát. És persze, sok 
más engedményt is. Kételkedhetünk-e abban, hogy a sztyeppe lovasai 
megint a kiváltságosak oldalán lesznek az elégedetlenekkel szemben? 
Az ellenzéki munkásfiatalokat súlytó szüntelen megtorlások közepette 
a paszományt és a harci fejdíszt viselő kozákok újbóli felbukkanása 
kétségtelenül a Thermidor egyik legmegdöbbentőbb kifejeződése lett.

Még sokkal fülsüketítőbb csapást mértek az Októberi Forradalom 
elveire, a tiszti testületet az ő teljes burzsoá dicsőségében visszaállító 
dekrétummal. A Vörös Hadsereg parancsnoki állománya minden 
hibájával együtt is a forradalom és a polgárháború szülötte, az ennek 
megfelelő felbecsülhetetlen erényekkel. Az ifjúság, mely előtt az 
önálló politikai tevékenység el van zárva, kétségtelenül nem kevés 
kiváló képviselőjét tudhatja a Vörös Hadsereg soraiban. Másrészről, 
az állami apparátus fokozódó degenerációja nem tud nem hatással 
lenni a parancsnoki állomány széles köreire. Vorosilov az egyik 

7 Vendée-i felkelés: 1793-1796 között royalisata és ellenforradalmi felkelés 
Franciaország Vendée megyéjében a Nagy Francia Forradalom során.
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nyilvános találkozóján, miközben azt a közhelyet fejtegette, hogy a 
parancsnoknak a beosztottai előtt példaképnek kell lennie, rögtön a 
következő beismerést tette: „sajnos nem tudok dicsekedni: gyakran a 
parancsnoki káderekhez képest a legénység jóval nagyobb haladást ér 
el”; „a parancsnokok nem képesek megfelelni” az új 
követelményeknek, stb.

A hadsereg - legalábbis formálisan a  legfelelősebb - vezetőjének 
keserű beismerése alkalmas arra, hogy riadalmat keltsen bennünk, de 
semmi esetre sem csodálkozunk: az, amit Vorosilov mond a 
parancsnokokról, az az egész bürokráciára vonatkoztatható. Az igaz, 
hogy a szónok annak még a gondolatát sem engedné meg, hogy a 
kormányozó felső réteg azok közé számíthatna, akik „nem tudnak 
megfelelni” a követelményeknek: hiszen nem hiába emelik fel 
állandóan, mindig és mindenkivel szemben a hangjukat, toppantanak 
lábukkal haragosan, és parancsolják meg, hogy magas színvonalat 
tartsunk. De éppen a „vezérek” ellenőrzés nélküli korporációja, 
amelyhez Vorosilov is tartozik, a fő oka az elmaradásnak, rutinnak és 
sok másnak.

A hadsereg a társadalom része, és annak minden betegségébe, jóval 
magasabb lázzal, belebetegszik. A háború sokkal komolyabb 
mesterség annál, hogy fikciókkal és hamisításokkal meg lehetne 
esetében békülni. A hadseregnek szüksége van a kritika friss 
levegőjére. A parancsnoki állománynak szüksége van a demokratikus 
ellenőrzésre. A Vörös Hadsereg szervezői, már kezdetektől fogva, 
nem hunyták be szemüket ezzel kapcsolatban, és szükségesnek 
tartották olyan intézkedések előkészítését, mint a parancsnoki 
állomány választhatósága. „A csapattestek belső összetartásának 
növelése, a katona saját magához és parancsnokaihoz való kritikus 
viszonyának kimunkálása” - hangzik a pártnak a katonai ügyekkel 
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kapcsolatos határozata – „képezi azokat a megfelelő feltételeket, 
amelyeknek megléte esetén kaphat egyre nagyobb teret a parancsnoki 
állomány választhatósága”. De e határozat megfogalmazása óta már 
eltelt tizenöt év során - és úgy tűnik, ez elég hosszú idő lett volna a 
belső összetartás és önkritika meghonosítására - a kormányzó felső 
réteg éppen az ellenkező irányba haladt.

1935 szeptemberében a civilizált emberiség, barátok és ellenségek, 
nem kis meglepetéssel vette tudomásul, hogy a Vörös Hadsereget 
mától tiszti hierarchiával fogják megkoszorúzni, amely a hadnaggyal 
kezdődik, és a marsallal fejeződik be. Tuhacsevszkijnek, a katonai 
intézmény gyakorlati vezetőjének magyarázata szerint „a kormány 
által bevezetett katonai rangfokozatok stabil alapot biztosítanak a 
parancsnoki és technikai káderek kineveléséhez”. A magyarázat 
szándékosan kétértelmű. A parancsnoki káderek mindenekelőtt a 
katonák bizalma által erősödnek meg. Pontosan ez volt az oka annak, 
hogy a Vörös Hadsereg a tiszti testület eltávolításával kezdte. A 
hierarchikus kaszt újjászületését egyáltalán nem a katonai feladatok 
érdekei követelik meg. Gyakorlati jelentősége a parancsnoki 
beosztásnak van és nem a rangfokozatnak. A mérnököknek vagy 
orvosoknak nincs rangfokozatuk, de a társadalom ennek ellenére 
megtalálja módját, hogy mindegyikük a megfelelő helyre kerüljenek. 
A parancsnoki poszt betöltésére való jog alapja a képzettség, 
tapasztalat, tehetség, jellem, amely folytonos és egyéni értékelést 
követel meg. Az őrnagyi rangfokozat semmi pluszt nem ad a zászlóalj 
parancsnok-beosztásához. A Vörös Hadsereg öt legfontosabb 
parancsnokának marsall-csillagai nem adnak nekik sem plusz 
tehetséget, sem plusz tekintélyt. „Stabil alapot” nem a hadsereg, 
hanem a tiszti testület kap azon az áron, hogy elkülönítik a 
hadseregtől. A reform tisztán politikai célt szolgál: társadalmi súly 
biztosítása a tiszti foglalkozásnak. Molotov lényegileg így is 
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fogalmazta meg a dekrétum értelmét: „hadseregünk vezető káderei 
jelentőségének emelése”. Az ügy azonban nem fejeződik be pusztán a 
rangfokozatok bevezetésével. Egyidejűleg a tiszti lakások fokozott 
építése folyik: 1936-ban fel kell építeni 47 ezer szobát; a tisztek 
zsoldjára 57%-kal többet költenek, mint a megelőző évben. „Nagyobb 
jelentőséget adni a vezető kádereknek” azt jelenti, hogy ezt a 
hadsereggel fenntartott erkölcsi kapcsolat árán teszik, miközben a 
tiszteket a kormányzó felső réteghez kötik.

Érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a reformátorok nem tartották 
szükségesnek új nevet adni az újjászületett rangoknak: éppen 
ellenkezőleg, világosan a Nyugat nyomdokain kívántak haladni. 
Ugyanakkor felfedezték saját Achilles sarkukat, amikor nem volt 
bátorságuk a generális rang helyreállítására, amelynek az orosz népi 
nyelvben túlságosan ironikus jellege van. Az öt katonai méltóság, 
akiknek kiválasztásakor a szempont Sztálinnak való odaadásuk, és 
nem a tehetségük és szolgálatuk volt, marsall rangra emelésének 
közlésekor a szovjet sajtó nem felejtette el a cári hadseregre, annak 
„kasztszellemére, rangkórságára és szolgalelkületére” emlékeztetni. 
Hát akkor, kérdezhetjük, kell ilyen szolgaian utánozni őket? Amikor a 
bürokrácia új kiváltságokat hoz létre, minden lépésnél olyan érveket 
használ, amelyek valamikor a régi kiváltságok megszüntetésének 
indoklására szolgáltak. A szemtelenség a gyávasággal keveredik, és 
kiegészül egy jó adag képmutatással.

Az első látásra bármilyen váratlannak is tűnhetett a „kasztszellem, 
rangkórság és szolgalelkűség” újjászületése, el kell ismerni, hogy a 
kormánynak nem volt nagy mozgástere. A parancsnokok egyéni 
kiválóságuk alapján való előléptetése csak a hadseregbeli 
kezdeményezés és kritika szabadsága és a hadseregnek a közvélemény 
általi ellenőrzése esetén lehetséges. A kemény fegyelem kiválóan 
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együtt élhet a széles demokráciával, sőt közvetlenül támaszkodhat is 
rá. De semmilyen hadsereg nem lehet demokratikusabb, mint az őt 
tápláló rendszer. A bürokratizmus forrása, rutinjával és hencegésével 
együtt, nem a katonaság speciális sajátossága, hanem a kormányzó 
réteg politikai szükséglete. A hadseregben csupán legbefejezettebb 
kifejezését kapja meg. A rangoknak a hadseregbeli visszaállítása a 
forradalom általi 18 évvel korábban való eltávolítása után egyként 
tanúskodik arról a szakadékról, amely a vezetőt a vezetettől 
elválasztja, a szovjet hadseregnek azon legfontosabb tulajdonsága 
elvesztéséről, ami miatt „vörösnek” nevezték, és végül a bürokrácia 
cinizmusáról, amellyel a bomlás következményeit törvénybe iktatja.

A burzsoá sajtó az ellen-reformot jelentősége szerint értékelte. A 
francia félhivatalos, a Le Temps ezt írta 1935. szeptember 25.-én: „Ez 
a külső átalakulás azon mély transzformáció egyik jele, amely most az 
egész Szovjetunióban megy végbe. A rendszer véglegesen 
megszilárdult, és fokozatosan stabilizálódik A szovjet családokon és 
társadalmon belüli forradalmi szokások és szertartások átadják 
helyüket azoknak az érzéseknek és erkölcsöknek, amelyek az 
úgynevezett kapitalista országokban továbbra is uralkodnak. A 
szovjetek elpolgáriasodnak”. Ehhez az értékeléshez nincs mit 
hozzátennünk.

A Szovjetunió és a háború

A katonai fenyegetés a Szovjetunió világtól való függésének csak az 
egyik kifejezése, következésképpen egy érv az elszigetelt szocialista 
utópia ellen; de jelenleg pontosan ez a fenyegető „érv” kerül az első 
helyre.
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Megbecsülni a népek előttünk álló csetepatéjának minden tényezőjét, 
reménytelen feladat: ha az ilyen a priori számítás lehetséges lenne, az 
érdekkonfliktus mindig békés számviteli tranzakcióval végződne. A 
háború véres egyenletében túlságosan sok az ismeretlen. A 
Szovjetunió oldalán mindenesetre egy sor nagy előnnyel rendelkezik a 
múltból és a jelenlegi rendszer által teremtettel. A polgárháború 
idején, az intervenciók során újra bebizonyosodott, hogy Oroszország 
legnagyobb előnye volt és maradt a hatalmas területe. A Magyar 
Tanácsköztársaságot a külföldi imperialisták, igaz, Kun Béla 
szerencsétlen sorsú kormányának segítségét nem nélkülözve, néhány 
nap alatt megdöntötték. Szovjet-Oroszország kezdetektől elszakítva a 
határ menti területeitől, három évig harcolt az intervenció ellen; 
bizonyos pillanatokban a forradalom majdnem a régi moszkvai 
hercegség területére szorult vissza, de ez is elegendőnek bizonyult a 
lábunk megvetésére, és végső soron - a győzelemre.

Másik hatalmas előnyünk az emberi tartalékaink. Évenként három 
millióval növekvő lakosságunk feltehetőleg már elérte a 170 milliót. 
Csak a sorkötelesek száma 1 millió 300 ezer ember. A fizikailag és 
politikailag alkalmatlanok száma, a legszigorúbb vizsgálatok mellett 
sem haladja meg a 400 ezer főt. A tartalékok elméletileg 18-20 millió 
lehet, gyakorlati szempontból nem korlátosak.

De a természet és az emberek - csak a háború nyersanyagai. Az 
úgynevezett katonai „potenciál” mindenekelőtt az állam gazdasági 
teljesítményétől függ. Ebben a viszonylatban Szovjetunió előnye a 
régi Oroszországhoz képest hatalmas. A tervgazdálkodás eddig, mint 
ezt már hangsúlyoztuk, pontosan katonai szempontból adta a 
legnagyobb előnyöket. A távoli területek, főleg Szibéria iparosítása a 
sztyeppének és erdőségeknek egészen új értéket ad. Ennek ellenére a 
Szovjetunió még mindig elmaradott ország. A munka alacsony 
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termelékenysége, a termékek nem elég magas minősége és a 
közlekedési eszközök gyengeségei csupán egy bizonyos fokig 
kompenzálódnak a nagy területtel, természeti gazdagsággal, és 
lakosságunk létszámával. Békeidőben az ellenséges társadalmi 
rendszerek gazdasági erőinek a összemérését el lehet halasztani - 
hosszú időre, de nem örökre - politikai intézkedések, de főleg a 
külkereskedelem állami monopóliuma által. Háború idején a 
gazdaságok teljesítményének összemérése közvetlenül a csatatéren 
történik. És ebben van a veszedelem.

Önmagukban a katonai vereségek, bár nagy politikai átalakulásokat 
válthatnak ki, messze nem mindig váltják ki a társadalom gazdasági 
alapjainak megrázkódtatását. A társadalmi rendszert, amely a 
gazdagság és kultúra magasabb szintjét képes biztosítani, nem lehet 
megdönteni szuronyokkal. Pont fordítva, a győztesek átveszik a 
legyőzöttek intézményeit és szokásait, ha ezek a sajátjukat 
felülmúlják. A tulajdonlás formáját csak akkor lehet katonai úton 
eltávolítani, ha azok az ország gazdasági alapjával súlyos 
ellentmondásban van. Németországnak a veresége egy, a Szovjetunió 
ellen folytatott háborúban nemcsak Hitler, de a kapitalista rendszer 
bukásához vezetne. Másrészről, aligha lehet kételkedni abban, hogy 
egy katonai vereség nemcsak a szovjet kormányzó réteg számára 
lenne fatális, hanem a Szovjetunió társadalmi alapjaira is. 
Németország mai társadalmi rendszerének instabilitása abból 
következik, hogy a termelőerők régen túlnőttek a kapitalista 
tulajdonlási formán. A szovjet rendszer instabilitását, pont fordítva, az 
váltja ki, hogy a termelőerők fejlettsége még távol van a szocialista 
tulajdonforma által megkövetelttől. A Szovjetunió társadalmi alapjait 
egy katonai vereség pontosan azon okból fenyegeti, amilyen okból 
békeidőkben a bürokráciára és a külkereskedelem állami 
monopóliumára van szükség, azaz ezen alapok gyengesége miatt.
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Lehet-e abban reménykedni, hogy a Szovjetunió a közelgő nagy 
háborúból vereség nélkül kerül ki? Az egyenes kérdésre ugyan olyan 
egyenesen válaszolunk: ha a háború csak háború marad, akkor a 
Szovjetunió veresége elkerülhetetlen lenne. Technikailag, 
gazdaságilag és katonailag az imperializmus összehasonlíthatatlanul 
hatalmasabb. Ha Nyugaton a forradalom nem bénítja meg az 
imperializmust, akkor az eltörli a Föld színéről az Októberi 
Forradalom által létrehozott rendszert.

Ellene vethetjük, hogy az „imperializmus” csupán absztrakció, mivel 
magát is belső ellentmondások szaggatják. Teljesen igaz: ha ez nem 
lenne, a Szovjetunió régen lelépett volna a történelem színpadáról. 
Ezeken az ellentmondásokon alapulnak a Szovjetunió diplomáciai és 
katonai egyezményei. Azonban végzetes hiba lenne, ha nem látnánk 
annak a határát, ahol ezek az ellentmondások eltűnnek. Ahogyan a 
burzsoá és kispolgári pártok közötti harc, kezdve a 
legreakciósabbakkal és befejezve a szociáldemokrata párttal, 
megszűnik a proletárforradalom közvetlen veszélye esetén, ugyanúgy 
az imperialisták az egymás közti antagonizmusaikra mindig találnának 
kompromisszumot, hogy megakadályozzák a Szovjetunió katonai 
győzelmét.

A diplomáciai egyezmények, mint azt egy kancellár nem alap nélkül 
mondta, csak „papírfecnik”. Sehol sincs az megírva, hogy megérik 
akárcsak a háború kezdetét. A társadalmi forradalom közvetlen 
veszélye előtt Európa valamely részében, nem áll meg egyetlen a 
Szovjetunióval kötött egyezmény sem. Elég lenne az, hogy a politikai 
válság Spanyolországban, Franciaországról már nem is beszélve, 
forradalmi fázisába jusson ahhoz, hogy Lloyd George prédikálta 
reménység a menekvésre, azaz Hitler, ellenállhatatlan vonzást 
gyakoroljon mindegyik burzsoá kormányra. Ha azonban az instabil 
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helyzet Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban stb. a 
reakció győzelmével végződik, a szovjettel kötött paktumoknak 
nyoma sem maradna. És ha ezek a „papírfecnik” meg is őrzik 
érvényüket a háború első fázisában, nem lehet kételkedni abban, hogy 
a háború döntő fázisában az erők csoportosulása mérhetetlenül 
nagyobb jelentőséggel fog bírni, mint a diplomaták esküi, akik 
foglalkozásszerűen űzik az esküszegést.

A helyzet radikálisan megváltozna, ha a burzsoá szövetségesek anyagi 
garanciát kapnának arra, hogy a moszkvai kormány nemcsak a 
katonai, de az osztály-lövészárkokban is az ő oldalukon van. A két tűz 
közé kerülő Szovjetunió nehézségeit kihasználva, a béke kapitalista 
barátai, természetesen, minden megtesznek, hogy rést nyissanak a 
külkereskedelem monopóliumán, valamint a tulajdonlás szovjet 
törvényein. A növekvő „honvédő” mozgalom a franciaországi és 
csehszlovákiai orosz fehér emigráció soraiban teljesen ilyen 
számításokon alapulnak. És ha feltételezzük, hogy a világméretű harc 
végig katonai síkon fog lejátszódni, úgy a szövetségeseknek komoly 
esélyei lesznek céljaik elérésére. A forradalom beavatkozása nélkül a 
Szovjetunió társadalmi alapjai nemcsak a katonai vereség esetén 
omlanak össze, hanem katonai győzelem esetén is.

Több mint két évvel ezelőtt a „IV. Internacionálé és a háború” 
programjának dokumentuma a következő szavakkal rajzolta meg ezt a 
perspektívát: „A létfontosságú árucikkek égető szükségének befolyása 
nyomán, a parasztgazdaságok individualista tendenciái jelentős 
támogatást kapnak, amelyeket az állam is kénytelen eltűrni, és a 
kolhozokon belüli centrifugális erők hónapról hónapra erősebbek 
lesznek... A háború felizzott légkörében várható a külföldi 
„szövetséges” tőke bevonása, ami meglékeli a külkereskedelem 
monopóliumát, meggyengíti az állam ellenőrzését a trösztök felett, 
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kiélezi a konkurenciát a trösztök között, valamint a munkásokkal való 
összeütközéseit, stb... Más szóval, egy hosszú háború és a világ 
proletariátusának passzivitása esetén a Szovjetunió belső társadalmi 
ellentmondásai nem csak elvezethetnek, de el kell vezetniük a 
burzsoá-bonapartista ellenforradalomhoz”. Az utóbbi két év 
eseményei ennek a prognózisnak megkettőzött erőt adnak.

A fentiekből azonban semmiképpen sem erednek az úgynevezett 
pesszimista következtetések. Ha nem akarjuk lehunyni szemeinket 
sem a kapitalista világ hatalmas anyagi túlsúlya, sem az imperialista 
„szövetségesek” elkerülhetetlen hitszegése, sem a szovjet rendszer 
belső ellentmondásai előtt, akkor mi egyáltalán nem hajlunk a 
kapitalista rendszer szilárdságának túlértékelésére sem az ellenséges, 
sem a szövetséges táborban. Még mielőtt a háborús kimerültség a 
végletekig próbára tenné a gazdasági erőviszonyokat, e rezsimek 
stabilitását fogja próbára tenni. A jövendő tömegmészárlás minden 
komoly teoretikusa számol a következménnyel: a forradalom 
valószínűségével, sőt elkerülhetetlenségével. Újra és újra javasolják 
bizonyos ismert körökben a kis „professzionális” hadseregek ötletét, 
amely nem sokkal reálisabb, mint a Dávid és Góliát történetéből 
ihletett párbaj gondolatánál. Az ötlet fantaszta volta mellett a 
felfegyverzett néptől való félelmet is leleplezi. Hitler sohasem hagyja 
ki, hogy saját „békeszeretetét” összekapcsolja a Nyugatot háború 
esetén fenyegető bolsevik viharral. A háború fúriáját ideig-óráig 
visszatartó erő nem a Népszövetség, nem a garancia-paktumok és a 
pacifista népszavazások, hanem a forradalomtól való félelem.

A társadalmi rendszereket, mint minden mást, összehasonlítás útján 
értékelhetünk. A szovjet rendszer, minden ellentmondásossága 
ellenére, stabilitás tekintetében még mindig hatalmas előnnyel 
rendelkezik a lehetséges ellenfelei rendszerével szemben. Maga a náci 
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uralom is a német nép feletti, kibírhatatlan társadalmi 
antagonizmusaiból született. Ezeket nem távolították el, még csak nem 
is enyhítették, csupán elnyomták a fasizmus által. A háború majd 
lemezteleníti ezeket az ellentmondásokat. Hitlernek kisebb az esélye a 
háború győztes befejezésére, mint II. Vilmosnak volt. Csak egy 
időben jövő, a háborút megakadályozó forradalom tudná 
Németországot egy új vereségtől megmenteni.

A világsajtó a japán tisztek minisztergyilkosságait, mint a túlságosan 
lángoló hazafiasság óvatlan tetteként ábrázolja. Azonban ezek a tettek, 
eltekintve az ideológiák különbözőségétől, ugyanabba a történelmi 
kategóriába tartoznak, mint az orosz nihilisták bombái a cári 
bürokrácia ellen. Japán népét az ázsiai agrárium és ultramodern 
kapitalizmus kettős igája fojtogatja. Korea, Mandzsukuo, Kína, a 
katonai szorongatás első gyengülésére felkel a japán elnyomás ellen. 
A háború a Mikado birodalmának legnagyobb társadalmi 
katasztrófáját hozza.

Nem sokkal jobb Lengyelország helyzete. A Pilsudski-rezsim, minden 
rendszerek legterméketlenebbje, még a parasztság hűbéri viszonyait 
sem tudta enyhíteni; Nyugat-Ukrajna (Galícia) súlyos nemzeti 
elnyomás alatt él. A munkások folyamatos sztrájkjai és zavargásai 
felforgatják az országot. A szövetség Franciaországgal és a barátság 
Németországgal a lengyel burzsoázia biztonságát szolgálná, de ezek a 
manőverek csak a háború kitörését hozzák előbbre, amelyben aztán 
annál biztosabban találja meg pusztulását.

A háború és abban a Szovjetunió vereségének a veszélye valós. De a 
forradalom lehetősége is valós. Ha forradalom nem akadályozza meg 
a háborút, akkor a háború fogja siettetni a forradalmat. A második 
szülés általában könnyebb az elsőnél. Az új háborúban nem kell majd 



223

két és fél évet várni az első felkelésre. S ha egyszer elkezdődött, akkor 
a forradalom már nem fog megállni félúton. A Szovjetunió sorsa 
végül is nem a főparancsnokságok térképein fog eldőlni, hanem az 
osztályharcok térképén. Csak az európai proletariátus, mely 
kérlelhetetlenül szembeáll burzsoáziájával a „békeszeretők” táborában 
is, képes megakadályozni a Szovjetunió szétzúzását, vagy a 
szövetségesei általi hátba döfését. A szovjetunió veresége is csak 
rövid epizód lenne, ha a proletariátus győzne más országokban. És 
fordítva, semmilyen háborús győzelem nem menti meg az Októberi 
Forradalom hagyatékát, ha a világ többi részén tartja magát az 
imperializmus.

A szovjet bürokrácia szekértolói azt mondják, hogy mi „alul 
értékeljük” a Szovjetunió, a Vörös Hadsereg, stb. belső erejét, 
ahogyan azt is mondták, hogy mi „tagadjuk” a szocializmus 
építésének lehetőségét egy egyedül álló államban. Ez az érv olyan 
silány, hogy nem tesz lehetővé gyümölcsöző véleménycserét. A Vörös 
Hadsereg nélkül a Szovjetuniót Kínához hasonlóan leverték és 
szétdarabolták volna. Csak a Vörös Hadseregnek a jövő kapitalista 
ellenségeivel szembeni makacs és hősies ellenállása alapozhatja meg a 
kedvező feltételeket az imperialista táborban való osztályharc 
kibontakozásához. A Vörös Hadsereg ezáltal hatalmas jelentőségű 
tényező. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egyetlen történelmi 
tényező. Elég az, hogy hatalmas lökést tud adni a forradalomnak. De 
csak a forradalom képes elvégezni azt a legfontosabb munkát, 
amelynek elvégzéséhez egyedül a Vörös Hadseregnek nincs elég 
ereje.

Senki sem követel a szovjet kormánytól nemzetközi kalandot, 
őrültségeket, a világ eseményeinek erőszakos felgyorsításának 
kísérletét. Ellenkezőleg, amennyiben a bürokrácia által ilyen kísérletek 



224

történtek (Bulgária, Észtország, Kanton stb.), azok csak a reakció 
kezére játszottak, és a baloldali ellenzék időben el is ítélte ezeket. 
Amiről szó van az a szovjet állam politikájának általános irányultsága. 
A Szovjetunió külpolitikája és a világproletariátus és a gyarmati népek 
érdekei közötti ellentét leggyászosabb kifejezése a Kominternnek a 
konzervatív bürokráciának és a mozdulatlanság vallásának való 
alávetése.

Az európai munkások, hasonlóan a gyarmati népekhez, nem a status 
quo zászlaja alatt tudnak felkelni az imperializmus és azon új háború 
ellen, amelynek ki kell törnie, és a status quo-t el kell söpörnie oly 
bizonyossággal, ahogyan az újszülött szünteti meg a terhesség status 
quo-ját. A dolgozóknak semmiféle érdeke nincs abban, különösen 
Európában, hogy védelmezze a jelenlegi határokat - sem 
burzsoáziájuk vezérlete alatt, sem egy burzsoázia ellenes felkelésben. 
Európa hanyatlását az okozza, hogy gazdaságilag széttöredezett több 
tucat kvázi-nemzeti államokra, amelyek a maguk vámjaikkal, 
útleveleikkel, pénzrendszereikkel és a nemzeti partikularizmust 
védelmező szörnyszülött hadseregeikkel az emberiség gazdasági és 
kulturális fejlődésének útján a legnagyobb akadállyá váltak.

Az európai proletariátus feladata nem a határok örökké tétele. Pont 
fordítva, forradalmi megszüntetése. Nem a status quo, hanem Európai 
Szocialista Egyesült Államok létrehozása.
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9. Fejezet: A Szovjetunió jellege

A Szovjetunió társadalmi viszonyai

Az iparban a termelő eszközök állami tulajdona majdnem teljes. A 
mezőgazdaságban az állami tulajdon csak a szovhozokban érvényesül, 
amelyeknek kezében a vetésterület mindössze 10 %-a van. A 
kolhozokban a szövetkezeti, azaz a csoporttulajdon különböző 
arányokban vegyül az állami és személyi tulajdonnal. A jogilag állami 
tulajdonú földet „örök” használatra a kolhozoknak adták át, és így 
nem nagyon különbözik a csoport-tulajdontól. A traktorok és 
bonyolult gépek állami tulajdonban vannak; a további és kevésbé 
jelentős felszerelések a kolhoz tulajdonában vannak. Minden 
kolhoztagnak van még háztáji gazdasága. És végül, a parasztok 10%-a 
egyéni gazdálkodást folytat.

Az 1934. évi népszámlálás adatai szerint a lakosság 21,8%-a állami 
vállalatok és intézmények munkása ill. alkalmazottja. Az ipari és 
építőipari munkások létszáma (családjuk nélkül) elérte a 7,5 milliót. 
Kolhozokban vagy ipari szövetkezetekben dolgozott a népszámlálás 
idején a lakosság 45,9 %-a. Tanulók, katonák, nyugdíjasok és más az 
államtól függő elemek: 3,4%. Összeségében a lakosság 74%-a 
tartozott a „szocialista szektorba”, s ezen 74%-ra jutott az állam 
alaptőkéjének 95,8%-a. Az egyéni gazdák és kisiparosok a lakosság 
22,5%-át tették ki 1934-ben, de a nemzeti tőkének csupán 4%-a jutott 
rájuk.

1934 után nem volt népszámlálás: a következő 1937-ben lesz 
esedékes. Kétségtelen azonban, hogy a magánszektor tovább csökkent 
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a „szocialista” javára. A hivatalos közgazdászok szerint az egyéni 
parasztok és iparosok a lakosság 10%-át teszik ki, azaz 17 millióan 
vannak. Gazdasági súlyuk létszámuknál mérhetetlenül kisebb. 
Andrejev KB titkár 1936 áprilisában kijelentette: „A szocialista 
termelés fajlagos súlya országunkban 1936-ra 98,5%-osnak kell 
lennie, azaz 1,5%-os, elhanyagolhatóan kicsi rész jut a nem szocialista 
szektorra”. Ezek az optimista számok, első látásra, megdönthetetlen 
bizonyítékként szolgálnak a szocializmus „végleges és 
visszafordíthatatlan” győzelmét illetően. De jaj annak, aki a számok 
mögött nem látja a társadalmi valóságot!

Magukat a számokat is rugalmasan számították ki: elég az hozzá, 
hogy a kolhozparasztok háztáji gazdaságait is a „szocialista szektor” 
részének tekintették. Azonban a kérdés súlypontja nem ez. Az állami 
és kolhoz gazdálkodási forma hatalmas, és statisztikailag teljesen 
vitathatatlan túlsúlya, ha magában is nagyon fontos a jövőt illetően, 
nem teszi feleslegessé a másik nem kevésbé fontos kérdést magában a 
„szocialista” szektoron belüli burzsoá tendenciák befolyásáról, és nem 
csak a mezőgazdaságban, hanem az iparban is. Az ország anyagi 
színvonalának elért emelkedése elég jelentős ahhoz, hogy túlzott 
várakozásokat ébresszen mindenkiben, de teljesen elégtelen ahhoz, 
hogy ki is elégítse ezeket az elvárásokat. Így magában a gazdasági 
felemelkedés dinamikájába be van építve a kispolgári étvágy, nem 
csak a parasztok vagy az értelmiségek esetében, de a proletariátus 
felső rétege esetében is. Az egyéni parasztoknak a kolhozzal, a 
kisiparosoknak az állami iparral való szembeállítása nem ad 
semmiféle elképzelést ezen étvágyak feszítőerejéről, amely erő áthatja 
az ország teljes gazdaságát, és röviden mindenkinek abban a 
törekvésében fejezhető ki, hogy minél kevesebbet adni a 
társadalomnak, de annál többet kapni tőle.
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A fogyasztói és nyereségvágyból adódó feladatok megoldására nem 
kevésbé sok energia megy el, mint a szó igaz értelmében vett 
szocialista építésre; részben itt található a munka szélsőségesen 
alacsony hatékonyságának az oka. Miközben az állam állandóan 
harcban áll az egyéni-személyes centrifugális erőinek bomlasztó 
hatásával, maga a kormányzó réteg a törvényes és nem is olyan 
törvényes személyes felhalmozás fő ágense. Az új jogi normák által 
elleplezett kispolgári tendenciákat statisztikailag nem könnyen lehet 
meghatározni. De a gazdasági életünkben való egyenes túlsúlyára 
bizonyíték maga a „szocialista” bürokrácia, ez a nyilvánvaló 
contradictio in adiecto,8 ez a szörnyűséges és egyre terjedő társadalmi 
torzulás, amely azután forrása lehet a társadalom más, rosszindulatú 
kelevényének.

Az új alkotmány - mint azt később látni fogjuk -, teljesen a 
bürokráciának az állammal, míg másutt az államnak a néppel való 
azonosítására épül, azt mondja: „állami tulajdon, más szóval az egész 
nép tulajdona…” Ez az azonosítás a hivatalos doktrína alapvető 
szofizmusa.9 Vitathatatlan, hogy a marxisták - maga Marx is - a 
munkásállam vonatkozásában rokonértelemben használták a nemzeti 
és a szocialista tulajdon fogalmakat. Történelmi mértékkel az ilyen 
szóhasználat nem rejtett magában különleges kényelmetlenséget. De 
ez az első lépéseket tevő, még meg nem alapozott új társadalom 

8 contradictio in adiecto = ellentmondás a melléknévben; tulajdonképpen 
önellentmondás. Azt a logikai hibát nevezik így, amelyet akkor követünk el, 
amikor egy dolgot olyan tulajdonsággal hozunk kapcsolatba, amely annak 
lényegével ellenkezik.

9 Szofizmus = Manapság szofizmának, szofizmusnak (azaz álokoskodás) azt a 
jelenséget nevezik, amikor egy vitában valaki szándékosan őszintének látszó, de 
mégsem érvényes érvet használ azzal a reménnyel, hogy ezzel meg tudja 
téveszteni vitapartnerét.
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körülményei között, amely társadalom gazdaságilag elmaradott, 
nemzetközileg elszigetelt, durva hibákra és egyenes átverésre 
vezethet.

Hogy a magántulajdon társadalmi tulajdonná váljon, ugyanúgy 
elkerülhetetlenül át kell mennie az állami tulajdon stádiumán, mint a 
hernyónak át kell menni a báb állapotán ahhoz, hogy pillangó 
lehessen. De a báb nem pillangó. A bábok milliárdjai pusztulnak el, 
melyek nem érik el a pillangó állapotot. Az állami tulajdon csak abban 
a mértékben válik „össznépivé”, amilyen mértékben a társadalmi 
privilégiumok és különbségek eltűnnek, és tűnik el, 
következésképpen, az állam szükségessége. Másképpen: az állami 
tulajdon olyan mértékben válik társadalmivá, amilyen mértékben 
megszűnik állami lenni. És fordítva: minél inkább a nép fölé 
emelkedik a szovjet állam, minél vadabb módon szembeállítja magát a 
tulajdon védelmezőjeként a néppel, mint a vagyon pazarlójával, annál 
fényesebben tesznek tanúbizonyságot az állami tulajdon szocialista 
jellegével szemben.

„Mi még messze vagyunk az osztályok teljes felszámolásától”, ismeri 
el a hivatalos sajtó, s eközben hivatkozik a falu és a város, az 
értelmiségi és fizikai munka között ma is létező különbségekre. Az 
ilyen tisztán akadémikus beismerésnek megvan az az előnye is, hogy a 
bürokrácia jövedelmét meg lehet magyarázni az „értelmiségi munka” 
tiszteletbeli titulusával. A „barátok”, akiknek Platon sokkal fontosabb, 
mint az igazság, szintén a múlt egyenlőtlenségei maradványának 
akadémikus beismerésére korlátozzák magukat. Ténylegesen a 
mindent kibíró „maradványok” teljesen elégtelenek a szovjet valóság 
megvilágítására. Ha a falu és a város közötti különbség bizonyos 
viszonylatokban csökkent, akkor más viszonylatokban jelentősen 
fokozódtak a városok és a városi kultúra rendkívüli gyors fejlődése, 
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azaz a városi kisebbség komfortjának gyors emelkedése miatt. A 
fizikai és értelmiségi munka közötti társadalmi távolság az utóbbi 
években nemhogy csökkent volna, de tovább növekedett annak 
ellenére, hogy a tudományos káderek sorai kiegészültek az alsóbb 
néprétegekből. A minden ember életét minden oldalról meghatározó 
ezeréves kasztok közötti akadályok - a művelt városi és a faragatlan 
muzsik, a tudomány varázslója és a szakképzetlen munkás között - 
nemcsak többé-kevésbé enyhe formában maradtak meg, hanem 
jelentős formában újraéledtek és kihívóbb alakot öltöttek.

A hírhedett jelszó: „minden a káderektől függ”, sokkal nyíltabb 
jellemzi a szovjet társadalom természetét, mint ahogyan azt maga 
Sztálin szeretné. A káderek lényegüket illetően a hatalom 
gyakorlásának és parancsnoklásnak a szervei. A „káderek” kultusza 
mindenekelőtt a bürokrácia, az adminisztráció, a technikai 
arisztokrácia kultusza. A szovjet rendszernek még meg kell oldani a 
káderek toborzásának és nevelésének kérdését - hasonlóan más 
területekhez -, amelyet az élen haladó burzsoázia már régen 
megoldott. S mivel a szovjet káderek a szocialista zászló alatt 
haladnak, ezért maguknak csaknem isteni tiszteletet várnak el, egyre 
magasabb jövedelemmel megtámogatva. A „szocialista” káderek 
kiválasztása így együtt jár a burzsoá egyenlőtlenség újjászületésével.

A termelőeszközök tulajdonlása szempontjából nincs különbség a 
marsall és háztartási alkalmazott, a tröszt igazgatója és a 
szakképzetlen munkás, a népbiztos fia és az árva gyerek között. De 
egyesek arisztokrata lakásokban élnek, az ország különböző részében 
lévő dácsákat használnak, és rendelkezésükre állnak a legjobb autók, 
és már régen elfelejtették, hogy hogyan kell megtisztítani saját 
csizmájukat; mások közös barakkokban élnek, az éhség sem 
ismeretlen előttük, és csizmát csak azért nem pucolnak, mert mezítláb 
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járnak. A méltóságnak ez a különbség nem érdemel figyelmet, a 
képzetlen munkásnak - nem alap nélkül - nagyon lényegesnek tűnik.

A felületes „elméleti szakértők” vigasztalhatják magukat azzal, hogy a 
javak elosztása másodlagos termelésükhöz képest. A kölcsönhatás 
dialektikája azonban ebben az estben is teljes mértékben hatályos 
marad. Az államosított termelőeszközök végső sorsa attól függ, hogy 
milyen irányban fejlődnek a személyes létezés vonatkozásában a 
különbségek. Ha a hajót kollektív tulajdonnak nyilvánítjuk, de az 
utasokat továbbra is első-, másod- és harmadosztályba szortírozzuk, 
akkor a harmadosztályú utasok számára a létfeltételek mértéktelenül 
többet fog jelenteni a tulajdonlás jogi körülményeinél. És fordítva is: 
az első osztályon utazók, a kávé és szivar között, majd amellett fognak 
érvelni, hogy a kollektív tulajdonlás minden, és a kabinok kényelme, 
az semmi. Az így keletkező ellentmondás képes felrobbantani az 
instabil kollektívát.

A szovjet sajtó boldogan írt egy kisfiúról, aki a moszkvai állatkertben 
arra a kérdésére, hogy kié ez az elefánt, azt a választ kapván, hogy az 
államé, rögtön arra a következtetésre jutott, hogy akkor egy kicsit az 
övé is. Azonban az elefánt tényleges felosztása esetén a kiválasztottak 
kapták volna meg az értékes agyarakat, mások lakmároznának az 
elefánt sonkáiból, és a többségnek meg kellene elégednie az 
aprólékokkal és a patákkal. A nyomorgó gyerekek aligha azonosítják 
az állami tulajdont a sajátjukkal. Az utcagyerekek csak azt tartják 
sajátjuknak, amit elloptak az államtól. Az állatkerti kis „szocialista” 
valószínűleg valamelyik kiemelkedő személyiség gyermeke lehetett, 
akik megszokták, hogy „az állam én vagyok”10 formula szerint 
gondolkodjanak.

10 Francia: „L'Etat, c'est moi!” (Az állam én vagyok!) XIV. Lajosnak francia 
királynak tulajdonított mondás. 
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Ha a szemléletesség kedvéért a szocialista viszonyokat a tőzsde 
nyelvére fordítjuk le, akkor a polgárokat úgy kell tekinteni, mint egy 
olyan részvénytársaság tagjait, amelynek tulajdonában van az egész 
ország gazdagsága. A tulajdon össznépi jellege feltételezi, hogy a 
„részvényeket” egyenlően osztják el, és következésképpen a 
„részvényesek” egyenlő hozamra jogosultak. A polgárok azonban a 
nemzeti vállalkozásban nem csupán, mint „részvényesek”, hanem 
mint termelők is részt vesznek. A kommunizmus alsóbb fokán, 
amelyet most feltételesen szocializmusnak nevezünk, a munkabér a 
burzsoá normák szerint képződik, azaz a képzettség, intenzitás stb. 
függvényében. Elméletileg minden állampolgár jövedelme két részből 
áll: a hozam plusz a munkabér (a + b). Minél magasabb a technikai 
fejlettség, minél jobb a szervezettség, annál nagyobb a hozam rész (a), 
és annál kisebb jelentősége van a munka személyes különbségeinek 
(b). Abból a tényből, hogy a Szovjetunióban nagyobbak a munkabérek 
közötti különbségek, mint a kapitalista országokban, azt a 
következtetést vonhatjuk le, hogy a „részvényeket” a szovjet polgárok 
között nem egyenlően osztják szét, és így a nem egyenlő bérek nem 
egyenlő hozamokkal egészülnek ki. Amíg a képzetlen munkás azt a 
minimális munkabért kapja (b), amit a kapitalista vállalkozástól is 
kapna, addig a sztahanovista vagy funkcionárius 2a + b -t, vagy 3a + b 
-t kap, ahol egyébként a „b” lehet 2b, 3b is. Más szóval, a jövedelmek 
különbsége nemcsak a személyes munkavégzés különbözőségéből 
ered, hanem az idegen munka leplezett elsajátításából is. A 
részvényesek kiváltságos kisebbsége a hátrányos helyzetű, becsapott 
többség számlájára él. 

Ha feltesszük, hogy a szovjet segédmunkás többet keres, mint az 
ugyanolyan technikai és kulturális szinten álló kapitalista rendszerben 
keresne, azaz mégis kisrészvényesként kezelhető, a jövedelmét az a + 
b formulának kell kifejeznie. Ebben az esetben a jobban fizetett 
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kategóriák a 3a + 2b; 10a + 15b stb. képlettel határozhatóak meg, ami 
annyit jelent, hogy ha a segédmunkásnak egy részvénye van, akkor a 
sztahanovista hárommal, a funkcionárius tízzel rendelkezik; azonkívül 
a tulajdonképpeni munkabérük egy a kettőhöz, illetve egy a tizenöthöz 
arányban áll. A szent szocialista tulajdonról szóló himnuszok így jóval 
meggyőzőbbek az igazgató és sztahanovista, mint az átlag munkás 
vagy kolhozparaszt számára. Holott az átlagos munkás teszi ki a 
társadalom nagy részét, s a szocializmusnak éppen nekik lenne, és 
nem az új arisztokrácia számára.

 „A munkás országunkban nem bérrabszolga, nem az áruvá vált 
munkaereje kiárusítója. A munkás országunkban - szabad dolgozó” 
(Pravda). Jelenleg ez a patetikus formula megengedhetetlen kérkedés. 
A gyáraknak az állam kezébe való átadása a munkás helyzetét csak 
jogilag változtatta meg; a valóságban szükségben kénytelen élni, 
miközben meghatározott órát kell dolgoznia meghatározott fizetésért. 
Azok a reménységek, amelyeket korábban a munkás a pártba és 
szakszervezetekbe helyezett, a forradalom után az általa létrehozott 
államra szálltak. De ezen eszköz hasznossága korlátozottnak bizonyult 
a technika és kultúra alacsony szintje miatt. Hogy növelje ezt a szintet, 
az új állam is a munkás izmai és idegzete fokozott kihasználásának 
régi módszeréhez fordult. Felnövekedett egy hajcsár testület. Az ipari 
vezetés bürokratikus jelleget kapott. A munkások a gyár vezetésére 
még a minimális befolyás lehetőségét is elvesztették. Darabbér 
mellett, a létezés nehéz anyagi körülményei, a röghöz kötöttség, és a 
szörnyűséges, az egész üzemet átható rendőri rendszer feltételei 
között, nehéz magunkat „szabad dolgozónak” érezni. A 
funkcionáriusban a munkás főnököt, az államban gazdát lát. A szabad 
munka összeegyeztethetetlen a bürokratikus állam létezésével.

Az elmondottak, néhány szükséges változtatással, de a falura is 
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alkalmazhatóak. A hivatalos elmélet szerint a szövetkezeti tulajdon a 
szocialista tulajdon sajátságos formája. A Pravda azt írja, hogy a 
kolhozok „lényegileg az állami, következetesen szocialista 
vállalatokkal azonos típusúak”, de azonnal hozzáteszi: a 
mezőgazdaság szocialista fejlődésének garanciája a kolhozok esetében 
a bolsevik párt vezetése, azaz a gazdaságtól a politikához irányítanak 
bennünket. Ez azt jelenti, hogy a szocialista viszonyok még nem az 
emberek közötti valós viszonyokban, hanem a főnökség gyámolító 
szívében gyökeredznek. A dolgozóknak igazuk van, ha ehhez a 
szívhez gyanakvóan viszonyulnak. A kolhozgazdálkodás az állami és 
az egyéni gazdálkodás között helyezkedik el, ahol a kispolgári 
tendenciák mindennél jobban kiegészülnek a háztáji gazdaságok, azaz 
a kolhoz tagjai egyéni gazdaságainak gyors fejlődésével. Annak 
ellenére, hogy a „háztáji” területe mindössze 4 millió hektár szemben 
a 108 millió hektárnyi kolhoz vetésterülethez képest, mégis ez a 4%-
nál kevesebb terület - az intenzív kiskerti kultúráknak köszönhetően - 
szolgáltatja a paraszt családoknak a legfontosabb fogyasztási cikkeket. 
A szarvasmarha, disznó és juh legnagyobb része egyéni tulajdonban 
van. A parasztok teljesen a háztáji gazdaságukat változtatják az 
alapvetővé, és a kevésbé jövedelmező kolhozt a háttérbe szorítják. És 
fordítva: azok a kolhozok, amelyekben a munkanap bére magas, 
magasabb társadalmi helyzetbe kerülnek, létrehozván ezáltal a jómódú 
gazdálkodók kategóriáját. A centrifugális tendenciák még nem múltak 
el, ellenkezőleg: nőnek és sokasodnak. Mindenesetre, a kolhozok 
egyelőre a falu gazdasági viszonyainak csak jogi megfogalmazását 
alakították át, konkrétan a jövedelem elosztásának módszereit. De 
csaknem teljesen változatlanul hagyták a régi kunyhókat, a kiskertet, a 
jószág gondozását, a nehéz paraszti élet ritmusát. És jelentős 
mértékben maradt meg a régi viszony az állam irányában, amely 
állam, igaz, nem szolgálja már a földesurakat meg a burzsujokat, de 
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túlságosan sokat vesz el a parasztoktól a város javára, és túlságosan 
sok kapzsi csinovnyikot tart.

Az 1937. január 6.-ára kitűzött szovjet népszámlálásra a következő 
társadalmi kategóriák listáját állították össze: munkás, alkalmazott, 
kolhozparaszt, egyéni gazdálkodók, kézművesek, szabad 
foglalkozásúak, egyházak szolgálói, egyéb nem dolgozó elemek. A 
hivatalos magyarázat szerint azért nincs más társadalmi kategória a 
listában, mivel a Szovjetunióban nincsenek osztályok. A valóságban a 
népszavazási lista határozott céllal volt összeállítva: el kellett titkolni 
a kiváltságos felső réteg és a leghátrányosabb alsó rétegek létezését. A 
szovjet társadalom azon rétegei, amelyet becsületes népszámlálás 
esetén minden nehézség nélkül meg lehetett és meg is kellett volna 
nevezni a listában a következők: a bürokrácia felső rétege: magas 
rangú funkcionárius, szakember, és más, burzsoá színvonalon élő 
személy; megközelítőleg a kispolgári színvonalon élő közép és alsó 
funkcionárius és szakértő; munkás- és kolhozarisztokrácia, amely az 
előző kategóriához hasonlóan él; átlagmunkás és átlag-kolhozparaszt; 
egyéni parasztok és kézművesek; a lumpenproletariátushoz közel álló 
munkások és kolhozparasztok; fiatal csavargók; utcalányok; egyebek.

Amikor az új alkotmány kinyilvánítja, hogy a Szovjetunióban 
„felszámolták az embernek ember általi kizsákmányolását”, akkor 
nem mond igazat. Az új társadalmi rétegződés az ember legbarbárabb 
kizsákmányolásának újjáéledéséhez teremtette meg a feltételeket: a 
személyes szolgáltatás rabságának megvásárlásához. Az új 
népszámlálás regiszterében nincs személyi szolga: nyilvánvalóan a 
„munkások” csoportjába olvasztották bele. Nincs olyan kérdés sem, 
hogy a szocialista állampolgárnak vannak-e szolgálói, és ha igen, 
hányan vannak. Nevezetesen szobalány, szakács, dada, nevelőnő, 
sofőr. Van-e személyes használatára autó, hány szobájuk van stb. 
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Semmi a jövedelem mértékéről! Ha helyreállítanánk azt a szabályt, 
hogy a mások munkáját kizsákmányoló egyéneket megfosztjuk 
politikai jogaiktól, akkor váratlanul azt kapnánk, hogy a szovjet 
alkotmányon kívülre kerülne a szovjet kormányzó réteg színe-java. 
Szerencsére egyenlő jogot kapott mindenki: a szolga is, meg a gazda 
is.

A szovjet rendszeren belül két ellentétes tendencia növekszik. 
Amennyiben a szovjet rendszer, ellentétben a rothadó kapitalizmussal, 
fejleszti a termelőerőket, így előkészíti a talajt a szocializmus 
gazdasági alapozásához. Amennyiben azonban a felső rétegek 
kiszolgálása végett egyre szélsőségesebben alkalmazza a burzsoá 
elosztási normákat, ezzel a kapitalizmus restaurációját készíti elő. A 
tulajdonformák és az elosztási viszonyok közötti ellentmondás nem 
növekedhet vég nélkül. Vagy a burzsoá normáknak kell ilyen vagy 
olyan formában átterjedni a termelési eszközökre, vagy - ellenkezőleg 
- az elosztási normáknak kell a szocialista tulajdonnak megfelelnie.

A bürokrácia fél ezen alternatíva lemeztelenítésétől. Mindig és 
mindenütt, sajtóban, beszédekben, statisztikában, íróik regényeiben, a 
költők verseiben, és végül, az új alkotmány szövegében gondosan a 
szocialista szótár absztrakcióival leplezi el a város és falu közötti 
tényleges viszonyokat. Ezért olyan élettelen, fals, tehetségtelen az 
egész hivatalos ideológia!

Államkapitalizmus?

Az ismeretlen jelenségektől gyakran ismert fogalmak használatával 
keresnek menekvést. A szovjet rejtvényt megpróbálták az 
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„államkapitalizmus” fogalmával leplezni, amelynek az az előnye, 
hogy senki sem tudja, mi a pontos jelentése. Elsősorban annak az 
esetnek a jelölésére szolgál, amikor a burzsoá állam átveszi a 
közlekedési eszközök és bizonyos iparágak irányítását. Az efféle 
intézkedések szükségessége az egyik tünete annak, hogy a 
kapitalizmus termelőerői meghaladják a kapitalizmust, és arra 
késztetik, hogy részben maga tagadja önmagát a gyakorlatban. De a 
magát túlélt rendszer az önmegtagadás elemeivel együtt is kapitalista 
rendszerként létezik tovább.

Igaz, elméletileg elképzelhető olyan helyzet, amikor az egész 
burzsoázia egyetlen nagy részvénytársaság, amely az állama 
segítségével kormányozza az egész népgazdaságot. Az ilyen rendszer 
gazdasági törvényszerűségei nem jelentenének semmiféle problémát. 
Mint ismeretes, a kapitalista nyereségként nem kapja meg közvetlenül 
a vállalkozása munkásaitól elsajátított teljes értéktöbbletet, hanem 
csak az egész országban megtermelt értéktöbblet saját tőkéjével 
arányos részét. Egy integrált „államkapitalizmusban” az egyenlő 
arányú nyereség törvénye nem kerülő úton, azaz a kapitalista verseny 
útján valósulna meg, hanem közvetlenül, az állami könyvelés által. 
Ilyen rendszer azonban soha sem volt, és a tulajdonosok közötti mély 
ellentmondások miatt, sohasem lesz. Annál is inkább, mert a 
kapitalista tulajdon olyan univerzális hordozója, mint az állam, kiváló 
célpontja lehetne egy társadalmi forradalomnak.

A háború óta, és főleg a fasiszta gazdaság tapasztalatai nyomán, 
legtöbbször az állami beavatkozás és gazdasági irányítás rendszerét 
nevezik „államkapitalizmusnak”. A franciák hasonló esetben egy jóval 
megfelelőbb fogalmat használnak: az etatizmus fogalmát. Az 
államkapitalizmusnak és az etatizmusnak kétségtelenül vannak közös 
pontjaik, de mint rendszerek inkább ellentétesek, semmint azonosak. 
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Az államkapitalizmus a magántulajdon állami tulajdonként való 
felváltását jelenti, és éppen ezért megőriz egyfajta radikális jelleget. 
Az etatizmus - akár Mussolini Olaszországban, akár Hitler 
Németországában, akár Roosevelt Amerikájában, vagy Léon Blum 
Franciaországában - az állam beavatkozását jelenti a magántulajdon 
alapján, az utóbbinak megmentésére. Bármi is legyen a kormányok 
programja, az etatizmus elkerülhetetlenül a gyengék vállára helyezi át 
az erősekéről a rothadó rendszer terheit. A kis tulajdonosokat csak 
annyiban „menti” meg a teljes pusztulástól, amennyiben ez a nagy 
tulajdon megőrzéséhez szükséges. Az etatizmus tervszerű 
intézkedéseit nem a termelőerők fejlesztésének szükséglete vezérli, 
hanem az az igyekezet, hogy a magántulajdont az ellene lázadó 
termelőerők rovására is fenntartsa. Az etatizmus a technika 
fejlődésének fékezését, a nem életképes vállalatok életben tartását, 
egyszóval parazita társadalmi rétegek fenntartását jelenti, és így 
mélységesen reakciós.

Mussolini szavait, hogy „az olasz gazdaság háromnegyede, mind az 
iparban, mind a mezőkön, az állam kezében van, (1936. május 26.-án) 
nem kell szó szerint venni. A fasiszta állam nem a vállalatok 
tulajdonosa, hanem a vállaltok közötti közvetítő. És a kettő nem 
ugyanaz. Popolo d'Italia ezzel kapcsolatban ezt mondja: „A korporatív 
állam irányítja és egyesíti a gazdaságot, de nem vezeti azt („dirige e 
porta alla unita l'economia, ma non fa l'economia, non gestisce”), ami 
a termelés monopóliuma mellett nem lenne más, mint kollektivizmus 
(1936 június 11). A parasztok és általában a kis tulajdonosokkal 
szemben a fasiszta bürokrácia fenyegető hűbérúrként lép fel; a 
kapitalista mágnások viszonylatában, mint első meghatalmazott. „A 
korporatív állam” - mint azt jogosan írja az olasz marxista szerző, 
Ferocchi - „nem más, mint a monopoltőke titkára... Mussolini átrakja 
az államra a vállalatok kockázatát, de a tőkéseknél hagyja a 
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kizsákmányolás hasznát”. Hitler ebben a viszonylatban Mussolini 
nyomdokain halad. A fasiszta állam osztályfüggése határozza meg, 
korlátozza az új, irányított gazdaság s tervezés valós tartalmát és 
annak határait: nem az ember természet feletti hatalmának a 
társadalom érdekében való fokozásáról, hanem a társadalom kevesek 
érdekében való kizsákmányolásáról van szó. „Ha akartam volna” - 
dicsekedett ugyanaz Mussolini - „államkapitalizmust vagy 
államszocializmust létesíteni Itáliában, amelyről persze szó nincs, 
rendelkeznék ma ehhez minden szükséges és elégséges feltétellel”. 
Kivéve egyet: a kapitalista osztály kisajátítását. Ezen feltétel 
megvalósításához a fasizmusnak át kellene állnia a barikád másik 
oldalára, „amiről” - Mussolini sietős megjegyzése szerint - „ szó 
sincs”. És természetesen nem is lehet szó, mivel a kapitalisták 
kisajátításához más erők, más káderek és más vezérek 
szükségeltetnek.

A termelési eszközöknek az állam kezében való összpontosítását a 
történelemben először a proletariátus hajtotta végre társadalmi 
forradalom útján, nem pedig az államosított trösztökkel segített 
kapitalisták révén. Ez a rövid elemzés is elég ahhoz, hogy kimutassuk, 
mennyire abszurd az államkapitalizmus és a szovjet rendszer 
azonosítása. Az első reakciós, a második nagy fejlődést valósít meg.

Uralkodó osztály-e a bürokrácia?

Az osztályok a társadalmi termelés rendszerében elfoglalt helyük, 
mindenekelőtt a termelési eszközökhöz való viszonyuk alapján 
jellemezhetők. A civilizált társadalmakban a tulajdonlási viszonyokat 
törvények rögzítik. A föld, az ipari termelés eszközei, a szállítás és 
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csere, a külkereskedelem állami monopóliuma általi nacionalizálás 
képezi a szovjet társadalmi rendszer alapját. A proletárforradalom által 
lefektetett eme viszonyok határozzák meg számunkra a Szovjetunió 
proletár-állam jellegét.

A szovjet bürokrácia a maga közvetítő funkciójával, a szociális rangok 
támogatásával, az állami apparátusnak személyes célokra való 
felhasználásával hasonlít más bürokráciákra - mindenekelőtt a fasiszta 
bürokráciára. De van egy nagy különbség is. A szovjeten kívül, 
semmilyen más rendszerben nem érte el a bürokrácia az uralkodó 
osztálytól való függetlenségnek ilyen magas fokát. A burzsoá 
társadalomban a bürokrácia a tulajdonos és tanult osztály érdekeit 
képviseli, amely számtalan eszközzel rendelkezik bürokráciája 
folyamatos ellenőrzésére. A szovjet bürokrácia olyan osztály fölé 
emelkedett, ami a nyomorból és sötétségből épp csak kiemelkedett, s 
amely osztálynak nincs meg az uralkodás és parancsolás hagyománya. 
Amikor a fasiszták a vályúnál találták magukat, akkor a közös 
érdekek, barátság, házasságok stb. kötelékeivel kapcsolódnak össze a 
nagytőkével, míg a szovjet bürokraták a burzsoá viselkedést nemzeti 
burzsoázia nélkül próbálják megvalósítani. Ebben az értelemben 
lehetetlen nem elismerni, hogy a szovjet bürokrácia valamivel több, 
mint egyszerű bürokrácia. A szovjet bürokrácia a társadalomban az 
egyetlen - a szó teljes értelmében vett - privilégiumokkal rendelkező 
és kormányzó réteg.

Nem kevésbé fontos a másik különbség. A szovjet bürokrácia 
politikailag kisajátította a proletariátust, azért hogy saját módszereivel 
őrizze annak vívmányait. De egy olyan országban, amelyben a 
legfontosabb termelési eszközök az állam kezében összpontosulnak, a 
politikai hatalom kisajátítása új, még sohasem létezett kölcsönös 
viszonyt létesít a bürokrácia és a nemzet vagyona között. A termelési 
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eszközök az állam tulajdonában vannak. De az állam mintha a 
bürokráciáé lenne. Ha ezek a jelenleg még új viszonyok a proletariátus 
ellenállásának ellenére, vagy annak ellenállása nélkül, 
megszilárdulnának, szabállyá válnának, legalizálódnának, akkor ez 
végül is a proletárforradalom összes vívmányainak teljes 
felszámolásához vezetne. De ma még erről legalábbis korai beszélni. 
A proletariátus még nem mondta ki az utolsó szót. A bürokrácia 
valamilyen sajátságos tulajdonlási formákban még nem teremtette 
meg az uralmához szükséges társadalmi támasztékokat. Kénytelen az 
állami tulajdont, mint hatalmának és jövedelmének forrásait 
védelmezni. Tevékenységének ezen oldala még mindig a 
proletárdiktatúra fegyvere.

Az a kísérlet, hogy a szovjet bürokráciát, mint „államkapitalistákat” 
ábrázolják, bizonyosan nem állja ki a kritikát. A bürokráciának sem 
részvényei, sem kötvényei nincsenek. Sorai toborzás által, az 
adminisztratív hierarchia szerint töltődnek fel, és nincs ennek semmi 
kapcsolata valamilyen különleges, csak a bürokráciához köthető 
tulajdonosi konstrukcióhoz. Az állami apparátus kizsákmányolásra 
való jogosultságát a bürokrata nem tudja öröklés által tovább adni. A 
bürokrácia kiváltságait visszaélés formájában élvezi. Eltitkolja 
jövedelmeit. Úgy tesz, mintha társadalmi csoportként egyáltalán nem 
is létezne. A népgazdaság jövedelme jelentős részének elsajátítása 
társadalmi élősködés jellegét ölti. És ez a kormányzó szovjet réteget a 
legnagyobb mértékben ellentmondóvá, kétértelművé és méltatlanná 
teszi, tekintet nélkül a teljhatalmukra és az őket övező talpnyalás 
dicsfényére.

A burzsoá társadalom történelme során sok politikai rendszeren ment 
keresztül, és különböző bürokratikus kasztok váltogatták egymást, 
miközben a társadalom alapja nem változott. A burzsoá társadalom 
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feudális és céh viszonyok restaurációjától a termelési módszereinek 
felsőbbrendűségével óvta meg magát. Az államhatalom segíthette 
vagy fékezhette a kapitalista fejlődést, de a magántulajdon és 
konkurencián nyugvó termelőerők maguk dolgoztak magukért. Ezzel 
szemben, a szocialista forradalom alkotta birtokviszonyok 
elszakíthatatlanul az államhoz, mint e viszonyok hordozójához 
kötődnek. A szocialista tendenciák túlsúlyát a kispolgárival szemben 
nem gazdasági automatizmus biztosítja - ez még a távoli jövő zenéje -, 
hanem a diktatúra politikai intézkedései. A gazdaság jellege így teljes 
mértékben az államhatalom jellegétől függ.

A szovjet rendszer összeomlása automatikusan a tervgazdaság, és 
ezáltal az állami tulajdon felszámolásához vezetne. A trösztök és 
trösztön belüli gyárak közötti kényszerkapcsolatok szétesnének. A 
legsikeresebb vállalatok sürgősen önállóság útjára térnének. 
Átalakulhatnának részvénytársasággá, vagy találhatnának más 
átmeneti tulajdonlási formát, pl. a munkásoknak a profitban való 
részesülésével. Egyidejűleg és még könnyebben esnének szét a 
kolhozok. A jelenlegi bürokratikus diktatúra bukása - új, szocialista 
hatalommal való helyettesítés nélkül - ilyen formán a kapitalizmus 
visszatérését jelentené, és együtt járna a gazdaság és kultúra 
katasztrofális visszaesésével.
 
De ha a szocialista hatalom abszolút szükséges ma még a 
tervgazdaság fenntartásához és fejlesztéséhez, akkor a kérdés még 
fontosabb: kire támaszkodik a mostani szovjethatalom, és milyen 
mértékben biztosított politikájának szocialista jellege? 1922-ben a XI. 
kongresszuson Lenin, mintegy a párttól búcsúzva, a kormányzó 
réteghez szólva ezeket mondta: „a történelem különböző 
átalakulásokat ismer; a politikában komolytalan dolog a 
meggyőződésre, odaadásra, és egyéb kiváló lelki tulajdonságra 
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támaszkodni”. A lét meghatározza a tudatot. Az elmúlt 15 évben a 
hatalom társadalmi összetétele még az elveinél is nagyobb mértékben 
változott meg. Mivel a bürokrácia szovjet társadalom bármely 
rétegénél sikeresebben oldotta meg saját problémáit, és leginkább 
elégedett azzal, ami van, ezért nem adhat valamiféle szubjektív 
garanciákat politikájának szocialista irányultságára. Csupán annyira 
védi továbbra is az állami tulajdont, amennyire tartania kell a 
proletariátustól. Ez a megmentő félelem utánpótlást és támogatást kap 
a bolsevik-leninisták nem legális pártjától, amely a thermidori 
bürokráciát teljesen átitató burzsoá reakcióval szembeni párt, a 
szocialista tendenciák legtudatosabb kifejeződése. A bürokrácia, mint 
politikailag tudatos erő, elárulta a forradalmat. De egy győzelmes 
forradalom, szerencsére, nem csupán program, zászló, nemcsak 
politikai intézmények, de társadalmi viszonyok rendszere is. [A 
forradalmat] nem elég megváltoztatni, meg kell dönteni. Az Októberi 
Forradalom a bürokrácia kezébe került, de még nem döntötték meg. 
Nagy ellenállási képességgel rendelkezik, amely egybeesik a 
tulajdonlás kialakult viszonyaival, a proletariátus élő erejével és 
legkiválóbb tagjainak öntudatával, a világkapitalizmus 
kiúttalanságával, a világforradalom elkerülhetetlenségével.

Szovjetunió társadalmi jellegének kérdését a történelem nem 
döntötte még el.

Hogy jobban megértsük a mai Szovjetuniót, végezzünk el két gondolat 
kísérletet a jövőt illetően. Tegyük fel, hogy a bürokráciát egy 
forradalmi párt megfosztja a hatalomtól, egy olyan párt, mely 
rendelkezik a régi bolsevizmus összes kvalitásával, jó tulajdonságával, 
és ezenkívül az utóbbi idők nemzetközi tapasztalataival. Az ilyen párt 
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azzal kezdené, hogy visszaállítja a szakszervezetekben és a 
szovjetekben a demokráciát. Megtehetné, és kellene is, hogy a szovjet 
pártok szabadságát visszaállítsa. A tömegekkel együtt és azoknak 
vezetőjeként kérlelhetetlen tisztogatást végezne az állami 
apparátusban. Hatályon kívül helyezné a rangokat és kitüntetéséket, 
minden privilégiumot, és a munkabérek viszonylatában a gazdaság és 
állami apparátus életfontosságú érdekein túli egyenlőtlenséget 
megszüntetné. Lehetővé tenné az ifjúságnak, hogy önállóan 
gondolkodjon, tanuljon, kritizáljon és megvalósítsa önmagát. Nagy 
változtatásokat eszközölne a népgazdaság jövedelmének a munkás és 
paraszt tömegek akaratának és érdekeinek megfelelő elosztásában. A 
tulajdonviszonyokat illetően nem kellene forradalmi intézkedésekhez 
folyamodnia. Folytatná és végigvinné a tervgazdaság tapasztalatát. A 
politikai forradalom útján, a bürokrácia megdöntése után a 
proletariátusnak igen fontos reformokat kellene végrehajtania a 
népgazdaságban, de nem lenne szükség új társadalmi forradalomra.

És fordítva, ha a kormányzó szovjet kasztot egy burzsoá párt döntené 
meg, a jelenlegi bürokraták, adminisztrátorok, technikusok, igazgatók, 
párttitkárok között, és általában a privilégiumokkal rendelkező felső 
rétegekben rengeteg szolgára lelne. Persze szükség lenne az állami 
apparátusban tisztogatásra ebben az esetben is. De a burzsoá 
restauráció valószínűleg kevesebb embert mozdítana el, mint egy 
forradalmi párt. Az új hatalom a termelési eszközök 
magántulajdonának visszaállítását tartaná fő feladatának. 

Mindenekelőtt megadná a lehetőséget arra, hogy a gyenge kolhozok 
saját feloszlatásuk útján kialakítsák a nagygazdák rétegét, az erős 
kolhozok pedig átalakulhatnának burzsoá típusú termelési 
szövetkezetekké, azaz mezőgazdasági részvénytársaságokká. Az ipar 
területén a privatizáció a könnyű- és élelmiszeripari vállalatoknál 
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kezdődne. A tervgazdaság az átmeneti időszakban egy sor, az 
államhatalom és a „korporációk” közötti kompromisszumba menne át: 
korporációk alatt a szovjet ipar kapitányaiból, a volt emigráns 
tulajdonosokból és külföldi tőkésekből kikerülő potenciális 
tulajdonosokat értjük. Annak ellenére, hogy a szovjet bürokrácia sokat 
tett egy burzsoá restauráció előkészítésére, a tulajdonformákban és a 
gazdálkodás gyakorlatában az új rezsimnek nem elég reformokat, 
hanem társadalmi fordulatot kell végrehajtania.

De tegyük fel, hogy sem forradalmi, sem ellenforradalmi párt nem 
hódítja meg a hatalmat. A bürokrácia továbbra is hatalmon marad. A 
társadalmi viszonyok ebben az esetben sem fagynak be. Semmiképp 
sem számíthatunk arra, hogy a bürokrácia békésen és önként 
megfosztja saját magát a szocialista egyenlőség érdekében. Ha már 
most lehetségesnek tartotta visszaállítani a rangokat és kitüntetéseket, 
tekintet nélkül az ilyen operáció túlságosan és nyilvánvalóan 
kényelmetlen érzéseire, akkor később kikerülhetetlenül utakat és 
módokat fog keresni, hogy saját számára támpontokat találjon a 
tulajdonviszonyokban. Ellene lehetne vetni, hogy egy vezető 
bürokratának édes mindegy az uralkodó tulajdonformák milyensége, 
ha biztosítva van számára a szükséges jövedelem. Ez az érvelés 
figyelmen kívül hagyja a bürokrata jogainak bizonytalanságait, no 
meg az utódlás kérdését. A család új kultusza nem az égből pottyant 
ide. A privilégiumok nem teljes értékűek, ha azokat nem lehet 
örökölni. De az öröklés kérdése szorosan a tulajdonláshoz 
kapcsolódik. Nem elég a vállalat igazgatójának lenni, a vállalat 
részvényesévé kell válni. A bürokrácia győzelme ezen a döntő 
területen azt jelentené, hogy átalakulna új birtokos osztállyá. És 
fordítva, a proletariátus győzelme a bürokrácia felett a szocialista 
forradalom újjászületését jelentené. A harmadik variáns tehát 
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visszavisz bennünket az első két változathoz, amelyekkel az 
egyszerűség és érthetőség kedvéért a kifejtést kezdtük.

*

Ha a szovjet rendszert átmenetinek vagy közbülsőnek minősítjük, 
akkor mellőzzük az olyan kialakult társadalmi kategóriákat, mint a 
kapitalizmus (beleértve az „államkapitalizmust” is) és a szocializmus. 
Ez a meghatározás azonban önmagában véve teljességgel elégtelen, és 
azt a hamis gondolatot sugallhatná, hogy a jelenlegi szovjet rendszer 
számára egyedül lehetséges átmenet a szocializmushoz vezet. 
Csakhogy semmi nem zárja ki a kapitalizmushoz való 
visszakanyarodás lehetőségét. A teljesebb meghatározás 
szükségképpen hosszadalmasabb és nehézkesebb lesz.

A Szovjetunió a kapitalizmus és szocializmus közötti átmeneti 
társadalom, amelyben: a) a termelőerők még nagyon is elégtelenek 
ahhoz, hogy az állami tulajdonnak szocialista jelleget adjanak; b) az 
eredeti felhalmozásnak az ínségből született hajlama a 
tervgazdálkodás valamennyi pórusában megmutatkozik; c) az elosztás 
burzsoá természetű normái alkotják a társadalmi differenciálódás 
alapjait; d) a gazdasági fejlődés, bár lassan megjavítja a dolgozók 
helyzetét, hozzájárul egy kiváltságos réteg gyors kialakulásához; e) a 
bürokrácia a társadalmi antagonizmusok felhasználásával a 
szocializmustól idegen, ellenőrizhetetlen kaszttá vált; f) a társadalmi 
forradalom, amelyet a kormányzó párt elárult, él még a 
tulajdonviszonyokban és a dolgozók tudatában; g) a felhalmozott 
ellentmondások fejlődése vagy a szocializmusba torkollik, vagy 
visszavezeti a társadalmat a kapitalizmushoz; h) a kapitalizmushoz 
felé tartó ellenforradalomnak meg kell törnie a munkások ellenállását; 
i) a szocializmus felé tartó munkásoknak meg kell dönteniük a 
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bürokráciát. Végül is a kérdést az élő társadalmi erők harca oldja meg 
mind a nemzeti, mind a nemzetközi színtéren.

A doktrinereket kétségtelenül nem lehet kielégíteni ilyen kötetlen 
meghatározással. Ők kategorikus meghatározást szeretnének: igen, 
nem. Szociológiai kérdések kétségtelenül egyszerűbbek, ha a 
társadalmi jelenségek jellege mindig befejezett lenne. Azonban semmi 
sem veszélyesebb, mint az, amikor a logikai teljesség kedvéért a 
valóság leírásából eltávolítanak olyan elemeket, amelyek már ma is 
zavarják, de holnap teljesen tönkre tehetik az elképzelést. 
Analízisünkben mi a legnagyobb mértékben tartózkodunk, hogy 
erőszakot tegyünk egy olyan dinamikus társadalmi formáción, 
amelyre nincs precedens, és nem ismer analógiát. A tudományos, 
hasonlóan a politikai feladathoz nem abban van, hogy a befejezetlen 
folyamat zárt meghatározását adjuk, hanem abban, hogy kövessük a 
folyamatot minden szakaszában, kijelöljük haladó és reakciós 
tendenciáit, felderítsük ezek kölcsönhatását, prognosztizáljuk a 
fejlődés lehetséges variánsait, és prognózisunkban támasztékot 
találjunk a cselekvésre.

10. Fejezet: A Szovjetunió az új alkotmány tükrében

Munka „képességek szerint” és a személyi tulajdon 

1936. június 11.-én a Központi Választási Bizottság által 
jóváhagyatott az új szovjet alkotmány, amely Sztálin nyilatkozata, és a 
sajtó naponkénti ismételgetése szerint „a világ legdemokratikusabb 
alkotmánya” lesz. Igaz, hogy az a mód, ahogyan ezt az alkotmányt 
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kidolgozták, ez iránt kételyeket ébreszt. Sem a sajtóban, sem a 
gyűléseken szó sem volt a nagy reformról. Mindazonáltal 1936. 
március elején Sztálin Roy W. Howardnak kijelentette: „ezen év 
végéig el kell fogadnunk az új alkotmányunkat”. Így azután Sztálin 
teljesen pontosan tudta, hogy pontosan mikor fogják elfogadni azt az 
alkotmányt, amiről a nép akkor még csak nem is hallott. Arra a 
következtetésre kell jutnunk, hogy a „világ legdemokratikusabb 
alkotmányát” nem egészen demokratikusan módon hozták létre. Igaz, 
júniusban a tervezetet a Szovjetunió népei elé terjesztették 
„megvitatásra”. Hiú ábránd volna azonban azt várni, hogy a Föld 
egyhatodán lehetett volna olyan kommunistát találni, aki a Központi 
Bizottság munkáját kritizálni merte volna, vagy olyan pártonkívülit, 
aki elvetette volna a kormányzó párt javaslatát. A megvitatás 
Sztálinnak „a boldog életért” küldött köszönő határozatokban merült 
ki. Ezen üdvözletek tartalmát és stílusát még a régi alkotmány alatt 
sikerült szilárd alapokra helyezni.

Az első, a „Társadalmi berendezkedés” című szakasz ezekkel a 
szavakkal fejeződik be: „A Szovjetunióban megvalósul a szocializmus 
elve: ’Mindenki képességei szerint, mindenkinek munkája szerint’”. 
Az, hogy ez a tartalmilag alaptalan, hogy ne mondjuk értelmetlen 
formula, bármennyire is valószínűtlen, a beszédekből és cikkekből 
ment át az állami alaptörvény alaposan átgondolt szövegébe, nemcsak 
a törvényhozók elméleti szintjének alacsony voltát tanúsítja. Hanem 
azt is, hogy az új alkotmány a kormányzó réteg hazugságainak a tükre. 
Az új „elv” születését megfejteni nem nehéz. A kommunista 
társadalom jellemzésére Marx a következő formulát használta: 
„Mindenki képességei szerint, mindenkinek szükséglete szerint”. Ezen 
formula két része nem választható el egymástól.

„A mindenkitől képességei szerint” elv kommunista, nem kapitalista 
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értelemben azt jelenti: a munka megszűnt kötelesség lenni, és egyéni 
szükségletté vált; a társadalomnak nincs szüksége semmiféle 
kényszerítésre; a munkát csak a betegek és az abnormális emberek 
kerülik el. „Képesség szerint”, azaz saját fizikai és pszichikai 
lehetőségei szerint, anélkül, hogy magukon erőszakot tennének, 
fognak a kommunák tagjai dolgozni, köszönhetően a fejlett 
technikának, amely segítségével a társadalom raktárait oly mértékben 
lesznek képesek feltölteni, hogy azok bőkezűen el tudják látni őket a 
„mindenkinek szükségletei szerint”, azaz minden megalázó ellenőrzés 
nélkül. Ez a két elválaszthatatlan részből álló formula ilyen módon 
feltételezi a bőséget, az egyenlőséget, a személyiség mindenoldalú 
felvirágzását és magas kulturális fegyelmét.

A szovjet társadalom mindezekben a viszonyokban közelebb áll az 
elmaradott kapitalizmushoz, mint a kommunizmushoz. Még csak 
gondolni sem tud arra, hogy mindenkit „szükségletei szerint” lásson 
el. De éppen ezért nem engedheti meg polgárainak azt, hogy 
„képességeik szerint” dolgozzanak. Kényszerítve érzi magát a 
darabbér fenntartására, amelynek elve, hogy „mindenkiből minél 
többet kipréselni, és ezért cserébe minél kevesebbet adni”. Magától 
értetődik, hogy a szó abszolút értelemében a Szovjetunióban senki 
sem dolgozik „képességei” felett, azaz fizikai és pszichikai lehetőségei 
felett. De ez így van a kapitalizmusban is: a kizsákmányolás 
legvadállatibb és a legkifinomultabb módszerei is a természet által 
támasztott határokba ütköznek. Végtére is az öszvér a kocsis 
ostorcsapásai alatt „képességei szerint” dolgozik, amiből persze nem 
következik, hogy az ostor az öszvérek szocialista elve lenne. A 
bérmunka a szovjet rendszerben is magán viseli a rabság lealacsonyító 
pecsétjét. A „munka szerinti” bérezés a gyakorlatban az 
„intellektuális” munkának a fizikai, különösen a képzetlen fizikai 
munka kárára végzett bérezése, s ez a forrása a többséggel szembeni 
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igazságtalanságoknak, elnyomásnak és kényszernek a privilegizált 
kisebbség „édes élete” érdekében.

Ahelyett, hogy nyíltan elismernék, a Szovjetunióban még a munka és 
elosztás burzsoá normái uralkodnak, az alkotmány szerzői a 
kommunista elvet kettémetszették, és annak második felét a 
beláthatatlan jövőbe helyezték, az első felét pedig már 
megvalósítottnak nyilvánították, majd mechanikusan kiegészítették a 
bérmunka kapitalista normájával. És ezt mind együtt a „szocializmus 
elvének” nevezték, és erre a hamis alapra építették fel az alkotmányt!

A gazdaság területén a legfontosabb gyakorlati jelentősége 
kétségtelenül a 10. cikkelynek van, amely eltérően a többi cikkely 
többségétől, elég világos, és az a feladata, hogy a polgároknak a 
háztartásban és mindennapi élet során használt személyes tulajdonát 
megvédje magának a bürokráciának a támadásától. Eltekintve a 
„háztartás” szavaktól, az ilyen típusú tulajdon, megszabadítva persze a 
ma hozzákapcsolódó zsugoriságtól és irigységtől, nemcsak megmarad 
a kommunizmusban is, de eddig elképzelhetetlen fejlődés előtt fog 
állni. Igaz, megengedhető szubjektivizmus részünkről kételkedni 
abban, hogy a magas kultúrájú emberek a luxus szemetével akarnák 
magukat megterhelni. De használni fogják az összes kényelmi 
berendezések vívmányait. Lehetővé tenni mindenki számára az 
alapvető kényelmet, ez a kommunizmus elsődleges feladata. A 
Szovjetunióban a személyi tulajdon kérdése még nem kommunista, 
hanem kispolgári aspektusban áll előttünk. A parasztok és a városi 
közemberek személyi tulajdona a bürokrácia felháborító önkényének 
van kitéve, amelynek alsóbb beosztású tagjai gyakran ilyen módon 
alapozzák meg a saját viszonylagos kényelmüket. Az ország 
gazdagodása ma lehetővé teszi, hogy ne folytassák a személyi tulajdon 
elragadását, és ösztönözzék és védjék a felhalmozást, mint a munka 
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termelékenysége növelésének ösztönzőjét. Ezzel együtt, és ez nem 
kevésbé fontos, a paraszt, a munkás és alkalmazott kunyhójának, 
tehenének, házi eszközeinek védelme mellett, legalizálja a bürokrata 
villáját, dácsáját, autóját és mindazt a fogyasztási és kényelmi 
cikkeket, amelyeket megszerzett magának ezen szocialista elv 
alkalmazása során: „Mindenki képességei szerint, mindenkinek 
munkája szerint”. Az új alaptörvény a bürokrata autóját mindenesetre 
jobban védi, mint a paraszt talicskáját.

A szovjetek és demokrácia

A politika területén az új alkotmány megkülönböztető jegye, hogy az 
osztályokon és termelési csoportokon alapuló választások szovjet 
rendszerétől visszatér a burzsoá demokrácia rendszeréhez, amely az 
atomizált lakosság úgynevezett „általános, egyenlő és közvetlen” 
szavazásán alapszik. Itt - röviden szólva - a proletárdiktatúra jogi 
felszámolásáról van szó. Ahol nincsenek kapitalisták, ott nincsenek 
proletárok sem, magyarázzák az új alkotmány alkotói, következésképp 
maga a proletár állam is össznépivé válik. Ez az érvelés, minden 
csábító volta ellenére, vagy 19 évet késett, vagy sok évvel előre futott. 
A kapitalisták kisajátításával a proletariátus tényleg hozzálátott saját 
felszámolásához. De az elvi felszámolódás és a társadalomban való 
tényleges feloldódáshoz annál hosszabb út vezet, mennél tovább kell 
az új államnak felvállalnia a kapitalizmus „piszkos munkáját”. A 
szovjet proletariátus még mindig osztályként létezik, amely 
lényegesen különbözik a parasztságtól, a technikai értelmiségtől és a 
bürokráciától, s mi több, az egyetlen osztály, amelyik teljesen érdekelt 
a szocializmus győzelmében. Az új alkotmány azonban jóval azelőtt 
akarja feloldani a „nemzetben”, hogy anatómiailag feloldódott volna a 
társadalomban.
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Igaz, hogy némi ingadozás után, a reformátorok úgy határoztak, az 
államot továbbra is szovjetnek fogják nevezni. De ez csupán durva 
politikai csúsztatás, amelyet ugyanolyan politikai megfontolások 
támasztanak alá, mint amikor a napóleoni birodalmat továbbra is 
köztársaságnak nevezték. [Napóleon a Köztársaság császára - ford.] A 
szovjetek a lényegüket tekintve, az osztályállam szervei, és nem 
lehetnek semmi más. A demokratikusan megválasztott helyi 
önkormányzati szervek lehetnek duma, kerületi tanács, vagy akármi, 
csak nem szovjetek. A demokratikus formulára alapozott általános 
állami törvényhozó intézmény, nem más, mint egy megkésett 
parlament (pontosabban annak karikatúrája), de semmiképpen sem a 
szovjetek legfelsőbb szerve. A szovjet rendszer történelmi 
tekintélyével való takaródzás csupán arra mutat, hogy a reformátorok 
azt az elvileg különböző új irányvonalat, amelyet az államéletnek 
adnak, nem merik a valós nevével nevezni.

Önmagában a munkások és parasztok politikai jogainak kiegyenlítése 
nem feltétlen változtatja meg az állam szociális természetét, ha a 
proletariátusnak a falura gyakorolt befolyása kellően megalapozott a 
gazdaság és kultúra általános állapota által. Feltétlen ebbe az irányba 
kell vinni a szocializmus fejlesztését. De, ha a nép kisebbségét képző 
proletariátusnak nincs többé szüksége politikai előnyökre, 
felsőbbségre a társadalmi élet szocialista irányvonalának biztosítására, 
akkor az a bizonyos állami kényszerítés szükségessége tűnt el, átadva 
helyét a kulturális fegyelemnek. A választói egyenlőtlenségek 
megszüntetését tehát az állam kényszerítő funkciójának világos és 
egyértelmű csökkenése kellett volna megelőznie. Erről azonban szó 
sincs, sem az új alkotmányban, de ami ennél fontosabb, sem az 
életben.

Az igaz, hogy az új alkotmány „garantálja” az állampolgároknak az 
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úgynevezett szabadságjogokat: a szólás-, sajtó- és gyülekezési 
szabadságot. De mindegyike ezeknek a jogoknak kemény 
szájkosárhoz vagy kéz- és lábbilincshez kapcsolt. A sajtószabadság a 
vad előzetes cenzúrát jelenti, amelynek láncai a senki által sem 
megválasztott KB-be vezetnek. A bizánci stílusú dicsőítés lehetősége 
persze teljesen „garantálva” van. Ugyanakkor Lenin nagyszámú cikke, 
levele, beleértve a „Végrendeletet”, az új alkotmány után is tiltva 
maradnak csupán azért, mert a mostani vezérek hátán felállítják a 
szőrt. Mit is mondhatunk ilyen körülmények között más szerzőkről? A 
tudomány, irodalom és művészet durva és tudatlan parancsnoklása 
teljesen érintetlen marad. A „gyülekezés szabadsága” továbbra is a 
lakosság ismert csoportjainak azt a kötelezettségét fogja jelenteni, 
hogy megjelenjenek a hatalom által szervezett gyűléseken, és 
jóváhagyják a már korábban megfogalmazott határozatokat. Az új 
alkotmány után éppen úgy, mint a régi idejében, a külföldi 
kommunisták százai, akik megbíztak a szovjet menedékjogban, 
sínylődnek börtönökben és koncentrációs táborokban a 
„tévedhetetlenség dogmájának” megsértése miatt. A szabadság 
viszonylatában minden a régiben marad: a szovjet sajtó ezt illetően 
meg sem próbál illúziókat kelteni. Ellenkezőleg, az alkotmányreform 
fő céljának a „diktatúra további erősítését” tekintik. Kinek a 
diktatúráját és ki ellen?

Mint ahogyan azt már hallottuk, a politikai egyenjogúsághoz a talajt 
az osztályellentétek felszámolása készítette elő. Nem osztály-, hanem 
népi diktatúráról van szó. De, amikor a diktatúra hordozója az 
osztályellentétektől megszabadult nép, akkor ez nem jelenthet mást, 
mint a diktatúra feloldódását a szocialista társadalomban, és 
mindenekelőtt - a bürokrácia felszámolását. Így tanítja ezt a marxista 
doktrína. Lehet, hogy tévedett? De hát maguk az alkotmány készítői - 
bár nagyon óvatosan - hivatkoznak a Lenin által megfogalmazott 
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pártprogramra. Mi is áll ott: „...a politikai jogfosztás és a szabadság 
akármilyen korlátozása csak kizárólag mint időleges intézkedések 
szükségesek... És ahogyan az embernek ember által való 
kizsákmányolásának objektív lehetősége eltűnik, eltűnik ezen időleges 
intézkedések szükségessége is”. A politika jogkorlátozás 
megszüntetése elszakíthatatlanul kötődik így a szabadság bármilyen 
korlátozásának a megszüntetéséhez. A szocialista társadalomban 
nemcsak a parasztok jogai lesznek a munkásokéval egyenlőek, és 
néhány százaléknyi burzsoá származású állampolgárnak visszaadják 
politikai jogait, hanem mindenekelőtt a lakosság 100 %-a élvezheti a 
tényleges szabadságot. Az osztályok felszámolásának 
következményeként nemcsak a bürokrácia, nemcsak a diktatúra hal el, 
de maga az állam is. De próbáljon csak valaki ezzel kapcsolatban 
megnyikkanni: a GPU az új alkotmányban is megtalálja a megfelelő 
alapot arra, hogy a meggondolatlant a nagyszámú táborok egyikébe 
juttassa. Az osztályokat felszámolták, a szovjetekből csak a név 
maradt meg, de a bürokrácia megmaradt. A munkások és parasztok 
jogainak egyenlősége csupán a bürokrácia előtti jognélküliségük 
gyakorlati egyenlőségét jelenti.

Nem kevésbé szignifikáns a titkos szavazás bevezetése. Ha elhisszük 
azt, hogy a politikai egyenlőség az elért társadalmi egyenlőségnek 
felel meg, akkor rejtélyes, hogy mostantól kezdve miért kell a 
szavazást titokba burkolni? Kitől fél tulajdonképpen a szocialista 
ország lakossága, és kinek a támadásától kell megvédeni? A régi 
szovjet alkotmány, mind a nyílt szavazásban, mind választójog 
korlátozásában a forradalmi osztály fegyverét látta a burzsoá és 
kispolgári ellenségekkel szemben. Nem tételezhetjük fel, hogy a titkos 
szavazás az ellenforradalmi kisebbség kedvéért van. Az ügy, 
láthatólag, a nép jogainak védelme. De kitől is fél az a szocialista nép, 
amely nem is oly régen zavarta el a cárt, a nemeseket meg a 
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burzsoáziát? A talpnyalók még csak el sem gondolkodnak ezen a 
kérdésen. Pedig ebben egyedül több tartalom van, mint a Barbusse-ok, 
Fischerek, Durantyk, Webbek és a hozzájuk hasonlók összes 
írásaiban.

A kapitalista társadalomban a titkos szavazásnak a kizsákmányoltakat 
kell védelmeznie a kizsákmányolóktól. Amikor a burzsoázia végül is 
ilyen reformokba a tömegek nyomása következtében belement, ezt a 
saját érdekében is tette azért, hogy államát legalább részben 
mentesítse azon demoralizáció alól, amit maga okozott. De a 
szocialista társadalomban, gondolhatnánk, nem létezik a 
kizsákmányolók általi megfélemlítés. Hát akkor kitől kell félteni a 
szovjet állampolgárokat? A válasz egyértelmű: a bürokráciától. Sztálin 
elég nyíltan el is ismerte ezt. Arra a kérdésre, hogy miért van szükség 
titkos választásokra, szó szerint ezt mondta: „Azért, mert mi teljes 
szabadságot kívánunk adni a szovjet embereknek, hogy azokra 
szavazzanak, akiket meg akarnak választani”. Így azután az emberiség 
tekintélyes forrásból tudhatta meg, hogy manapság a „szovjet 
emberek” nem szavazhatnak azokra, akiket meg akarnak választani. 
Azonban elhamarkodott lenne feltételezni azt, hogy az új alkotmány 
ténylegesen meghozza holnap számukra ezt a lehetőséget. De minket 
most a kérdés másik oldala érdekel. Ki ez a „mi”, akik adhatják is, 
meg nem is a népnek a jogot a szabad szavazásra? Ez pontosan az a 
bürokrácia, amelynek nevében beszél és cselekszik Sztálin. Leleplező 
szavai a kormányzó pártra éppen úgy vonatkozik, mint az államra, 
mivel maga Sztálin egy olyan rendszerben foglalja el a főtitkár 
posztját, amelyben a párt tagjainak nem engedi meg, hogy azokat 
válasszák ki, akiket akarnak. Ezek a szavak, hogy szabad szavazást 
„kívánunk adni a szovjet embereknek”, sokkal fontosabb a régi és új 
alkotmányoknál együttvéve, mivel ez az óvatlan mondat a Szovjetunió 
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igazi alkotmánya, ahogyan az nem a papíron, hanem az élő erők 
harcában kialakult.

Demokrácia és a párt

Az az ígéret, hogy a szovjet embereknek biztosítják a szabadságot, 
hogy „arra szavazzanak, akit meg akarnak választani”, inkább egy 
esztétikai hasonlat, mint politikai képlet. A szovjet embereknek joga 
lesz azon jelöltek közül választani „képviselőiket”, amelyeket a 
központi vagy helyi vezetők - a párt zászlaja alatt - eléjük terjesztenek. 
Az igaz, hogy a bolsevik párt a szovjet éra első szakaszában is 
monopolhelyzetben volt. Azonban azonosnak venni ezt a két helyzetet 
azt jelentené, hogy a formát összetévesztjük a tartalommal. Az 
ellenzéki pártok betiltása olyan időlegesnek szánt intézkedés volt, 
amelyet a polgárháború, a blokád, az intervenció és éhínség feltételei 
diktáltak. A kormányzó párt akkoriban a proletár élcsapat igazi 
szervezete volt, amely vérbő belső életet élt: a csoportosulások és 
frakciók harca valamennyire a pártharcokat is helyettesítette. Most, 
amikor a szocializmus „véglegesen és visszafordíthatatlanul” győzött, 
a frakciózás szerencsés esetben koncentrációs táborral büntetendő. 
Más pártok betiltása az időleges kisebbik rosszból elvvé változott. És 
még a Komszomoltól is éppen az új alkotmány nyilvánosságra 
hozatala pillanatában vették el a jogát, hogy politikai kérdésekkel 
foglalkozzon. Egyébként az állampolgároknak 18 éves koruktól van 
választójoguk, valamint a Komszomol tagság 1936-ig létező felső 
korhatárát (23 év) teljesen eltörölték. A politikát most és mindörökre 
az ellenőrizetlen bürokrácia monopóliumává nyilvánították.

Az amerikai újságírónak az új alkotmányban a párt szerepét firtató 
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kérdésére Sztálin ezt felelte: „Amint nincsenek osztályok, amint a 
határok az osztályok között elmosódnak („nincsenek osztályok” és „a 
határok a nem létező osztályok között elmosódnak” - L.T.) csak a 
szocialista társadalom különböző rétegei maradnak valamiféle, de nem 
lényeges különbségekkel, s így nem marad táptalaja az egymással 
hadakozó pártoknak. Ahol nincs több osztály, ott több párt sem 
lehetséges”. Ahány szó, annyi hiba, sőt több! Azt gondolhatnánk, 
hogy az osztályok homogének és köztük lévő határok szigorúan, 
valamint egyszer és mindenkorra meghatározottak; mintha az osztály 
öntudata szigorúan megfelelne a társadalomban elfoglalt helyének. A 
marxi tanokat a pártok osztálytermészetéről karikatúrává változtatták. 
A történelmi folyamatból, az adminisztratív érdekek végett, a politikai 
öntudat dinamikáját kizárják. A valóságban az osztályok heterogének, 
belső ellentmondások szaggatják, és a közös feladatok megoldásához 
nem másképpen jutnak el, mint a tendenciák, csoportok és pártok 
belső harcán keresztül. A megfelelő korlátozások számbavétele esetén 
elfogadható, hogy „a párt az osztály része”. De az osztálynak több 
része van, s az egyik előre néz, a másik meg hátra - és így ugyanazon 
osztályon belül több párt is létezhet. Ugyanilyen okokból egy párt 
támaszkodhat különböző osztályok részeire. Arra példát, hogy egy 
társadalmi osztálynak csak egy párt felelt volna meg, a politikatörténet 
teljes terjedelmében sem lehet példát találni, hacsak a rendőrségi 
külcsínt nem tévesztjük össze a valósággal.

A társadalmi felépítését tekintve, a proletariátus a kapitalista 
társadalom legkevésbé heterogén osztálya. Ennek ellenére, az olyan 
„rétegek”, mint a munkásarisztokrácia, vagy a munkás bürokrácia, 
elegendőek az opportunista pártok megjelenéséhez, amelyek az 
események menetében a burzsoá uralom fegyverévé válhatnak.

Hogy a sztálini szociológia szempontjából s munkásarisztokrácia és
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proletár tömegek közötti különbségek „lényegesek”-e vagy csak 
„valamifélék”, az mindegy: de éppen ezek a különbségek okozták a 
szociáldemokratákkal való szakítás szükségességet és a III. 
Internacionálé megalakítását. Ha a szovjet társadalomban „nincsenek 
osztályok”, akkor is mérhetetlenül változatosabb és bonyolultabb a 
kapitalista országok proletariátusánál, következőleg elég táptalajt tud 
biztosítani néhány párt számára. Miután elég óvatlanul az elmélet 
területére tévedett, Sztálin sokkal többet bizonyít a szándékoltnál. 
Érveléséből nem az következik, hogy a Szovjetunióban nem 
lehetséges egynél több párt, hanem az, hogy ott egyáltalán nem 
lehetségesek a pártok: mivel ott ahol nincsenek osztályok, ott 
egyáltalán nincs hely a politika számára. De ezen törvény alól azon 
párt számára, amelynek Ő a főtitkára, felmentést ad.

Buharin más oldalról próbál a kérdéshez közelíteni. Szovjetunióban az 
a kérdés, hogy merre tartsunk: vissza a kapitalizmusba, vagy előre a 
szocializmusba, többé nem kérdés; ezért azután „az ellenséges és 
felszámolt osztályok pártba szervezett támogatói 
megengedhetetlenek”.

Arról már nem is beszélve, hogy a győztes szocializmus országában a 
kapitalizmus hívei nevetséges Don Quijote-ok, akik pártot alapítani 
egyáltalában nem képesek. Azonban a politikai ellentétek egyáltalán 
nem korlátozódnak a kapitalizmus és szocializmus közötti választásra. 
Lehetségesek olyan kérdések is, hogy milyen úton haladjunk a 
szocializmushoz, és milyen ütemben? Az út kiválasztása legalább 
olyan fontos, mint a cél kiválasztása. És ki választja meg az utat? Ha a 
politikai pártok táptalaja tényleg eltűnt, akkor nincs ok arra, hogy 
betiltsák azokat. Ellenkezőleg, a programnak megfelelően, el kell 
távolítani „a szabadság bármilyen korlátozását”.



258

Sztálin, az amerikai újságíró kétkedésének eloszlatása végett, egy új 
megfontolást fogalmazott meg: „A választásokra listát nem csak a 
kommunista párt fog állítani, hanem a legkülönbözőbb pártonkívüli 
társadalmi szervezetek is. És ilyen szervezetek nálunk százával 
vannak”... Minden (szovjet társadalmi) rétegnek saját érdekei vannak, 
amelyeket kifejezhetnek a létező nagyszámú társadalmi szervezeten 
keresztül”. Ez a szofizma ugyanolyan rossz, mint a többi. A szovjet 
„társadalmi” szervezetek - szakszervezetek, szövetkezetek, kulturális 
egyesületek, stb. - egyáltalán nem különböző „rétegek” érdekeit 
képviselik, mivel mind ugyanolyan hierarchikus szervezettel 
rendelkeznek. Még azokban az esetekben is, amikor a látszat kedvéért 
olyan tömegszervezeteket képviselnek, mint a szakszervezetek vagy a 
szövetkezetek, ezekben az aktív szerepet kizárólag a kiváltságos 
felsőbbség képviselői játsszák, és az utolsó szó a „párté” marad, azaz a 
bürokráciáé. Az alkotmány a választót Ponciustól Pilátushoz küldi.

Az alaptörvény szövege ezt a mechanizmust teljesen pontosan 
tartalmazza. A 126. cikkely, ami az alkotmánynak mint politikai 
rendszernek a tengelye, minden állampolgárnak „biztosítja a jogot”, 
hogy szakszervezetekbe, szövetkezetekbe, ifjúsági, sport, honvédelmi, 
kulturális, technikai és tudományos egyesületekbe csoportosuljanak. 
Ami a pártokat, azaz a hatalom központjait illeti, itt nem a 
mindenkinek járó jogokról van szó, hanem a kisebbségnek járó 
kiváltságról. „...A legaktívabb és a legöntudatosabb (azaz a fentről 
ilyeneknek elismertek - L. T.) állampolgárok a munkásosztály és más 
dolgozó rétegek soraiból a kommunista pártban egyesülnek... amely a 
vezető magját képezi minden társadalmi és állami szervezetnek”. Ez a 
magába az alkotmányba írt, a nyíltságával megdöbbentő formula 
lemezteleníti a „társadalmi szervezetek”, a bürokratikus cég alárendelt 
leányvállalatai politikai szerepének fiktív voltát.
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Ha nem lesznek pártharcok, akkor lehet, hogy az egyetlen párton 
belüli frakciók jelentkezhetnek a demokratikus választásokon? Egy 
francia újságírónak a kormányzó párton belüli csoportosulásokat illető 
kérdésére Molotov ezt válaszolta: „a pártban... voltak kísérletek külön 
frakciók szervezésére… de a helyzet néhány éve ebben a 
vonatkozásban gyökeresen megváltozott, és a kommunista párt 
ténylegesen egységes”. Ezt mindennél jobban megerősítik az állandó 
tisztogatások és koncentrációs táborok! Molotov kommentárja után a 
demokrácia mechanizmusa végletesen tiszta. „Mi marad az Októberi 
Forradalomból” - kérdezi Victor Serge11 - „ha minden munkást, aki 
megengedi magának, hogy követeljen, vagy kritikai megjegyzést 
tegyen, börtönbe dugnak? Ezek után olyan titkos szavazást lehet 
rendezni, amilyet csak akarsz”. És valóban, a titkos szavazásokkal 
Hitlernek sem volt semmi baja.

Az osztályok és pártok kölcsönös viszonyának elméleti vizsgálata a 
reformátorok által a hajánál fogva előrángatott kérdés. Nem 
szociológiai kérdésekről van szó, hanem anyagi érdekekről. A 
Szovjetunió kormányzó pártja a bürokrácia monopolista gépezete, 
amelynek a szó igazi értelmében van mit vesztenie, és nincs 
lehetősége valami mást szerezni, a „táptalajt” magának kívánja 
megtartani.

Egy olyan országban, amelyben a forradalom lávája még nem hűlt ki, 
a kiváltságosak privilégiumaikat úgy rejtik el, mint a zsebtolvaj a 
frissen lopott aranyórát. A kormányzó szovjet réteg megtanulta a 

11 Viktor Lvovics Kibalcsics (В.Л. Кибальчич) (1890. December 30. – 1947. 
November 17.) ismertebb nevén Victor Serge, orosz forradalmár és franciául 
publikáló író volt. Kezdetben anarchista, de 1919-ben csatlakozott a 
bolsevikokhoz, később a Kominternben dolgozott újságíróként, szerkesztőként 
és fordítóként. Nyíltan kritizálta a sztálinista rendszert, de haláláig hű maradt a 
szocializmus ideáljához.
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tömegektől való félelem tisztán burzsoá módját. Sztálin a felső rétegek 
növekvő előnyeinek - a Komintern segítségével - „elméleti” 
megalapozást ad, és a szovjet arisztokráciát az elégedetlenséggel 
szemben koncentrációs táborokkal védi. Hogy ez a mechanika 
működjön, Sztálinnak időről-időre a nép oldalára kell állnia a 
bürokráciával szemben, magától értetőden annak hallgatólagos 
egyetértésével. Úgy látszik, hogy titkos szavazáshoz kénytelen 
fordulni ahhoz, hogy akárcsak részlegesen is megtisztítsa az 
államapparátust a mindent szétmaró korrupciótól.

Rakowskij még 1928-ban írta, az akkoriban felszínre kerülő 
bürokratikus gengszterizmus eseteinek sorozatával kapcsolatban: „A 
felszínre kerülő botrányok sorozatának legjellemzőbb, és egyben 
legveszélyesebb vonása a tömegek passzivitása, s inkább a 
kommunisták, mint a pártonkívüliek között. A hatalom birtokosaitól 
való félelmükben, vagy egyszerűen a politikai egykedvűségük miatt 
tiltakozás nélkül mentek el a botrányok mellett, vagy egy kis morgásra 
korlátozták magukat”. Az azóta eltelt nyolc év alatt a helyzet sokkal 
rosszabbá vált. Az apparátus lépten-nyomon látható rothadása már az 
állam létezését kezdte veszélyeztetni; az államnak nem mint a 
társadalom szocialista átalakítása eszközét, hanem mint a kormányzó 
réteg hatalmának, jövedelmének és privilégiumainak a forrását. A 
reformnak ezt a motívumát Sztálinnak el kellett rejtenie. „Nálunk nem 
kevés intézmény van” - mondta Howardnak - „amelyek rosszul 
dolgoznak... A titkos választások a Szovjetunióban korbács lesz a 
lakosság kezében a rosszul dolgozó hatalmi szervekkel szemben.” 
Jelentős beismerés: azután, hogy a bürokrácia saját kezűleg 
megalkotta a szocialista társadalmat, szükségét kezdte érezni a… 
korbácsnak! Ez az egyik motívuma az alkotmányreformnak. Van egy 
másik, nem kevésbé fontos, is.
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A szovjetek felszámolásával, az új alkotmány feloldja a munkásságot 
a lakosság nagy tömegeiben. Igaz, hogy a szovjetek politikailag már 
régen elvesztették jelentőségüket. De az új társadalmi ellentmondások 
növekedésével és az új nemzedékek felébresztésével újra feléledhettek 
volna. Mindennél jobban kell aggódni a városi szovjetekért, friss és 
követelő komszomolisták egyre növekvő részvételével. A városokban 
a luxus és a szegénység egyre növekvő kontrasztja szúrja a szemet. A 
szovjet arisztokrácia fő gondja, hogy elhatárolódjanak a munkások és 
vöröskatonák szovjetjeitől. A széttagolt falvak elégedetlenségével 
sokkal könnyebb megbirkózni. A kolhozparasztokat, ráadásul, fel 
lehet használni a városi munkások ellen. A bürokratikus reakció nem 
először támaszkodik a falura a városokkal szemben.

Ami az új alkotmányban ténylegesen a legdemokratikusabb burzsoá 
országok alkotmánya fölé emelkedik, valamint elvi és jelentős, az az 
Októberi Forradalom dokumentált alapjainak a felvizezett ismétlése. 
Ami a gazdasági vívmányokat illeti, eltorzítja a valóságot a hazug 
perspektívával és az öntömjénezéssel. Végül pedig, minden ami a 
szabadságjogokat és demokráciát illeti, az teljesen cinizmussal és 
bitorlással van átitatva.

Az új alkotmány hatalmas lépést tesz visszafelé a szocialistától a 
burzsoá elvekig, melyet a kormányzó réteg méretére szabtak és 
varrtak, és azon a történelmi vonalon halad, amely elveti a 
világforradalmat a Népszövetség kedvéért, feltámasztja a kispolgári 
családot, lecseréli a milíciát kaszárnyás hadseregre, újra bevezeti a 
rangokat és rendeket és mindezzel növeli az egyenlőtlenséget. Az 
„osztályon kívüli” bürokrácia abszolutizmusának jogi megerősítése az 
új alkotmány által megteremti az új birtokos osztály feltámasztásának 
lehetőségét.
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11. Fejezet: Hová tart a Szovjetunió?

A bonapartista12 csődtömeg

Arra a kérdésre, amit tanulmányunk elején megfogalmaztunk, 
nevezetesen: miként lehetséges, hogy számtalan hibája ellenére a 
vezető csoport meghódíthatta a teljhatalmat? Vagy más szóval, 
hogyan magyarázható a thermidoriak ideológiai középszerűsége és 
anyagi hatalma közötti ellentét? - most sokkal pontosabb és 
kategorikusabb választ adhatunk. A szovjet társadalom nem 
harmonikus. Ami erény az egyik társadalmi osztály vagy réteg 
számára, az bűn  a másiknak. Ha a társadalom szocialista formáinak a 
nézőpontjából a bürokrácia politikája csodálkozásra késztet 
ellentmondásai és egyenlőtlenségei miatt, ugyanez a politika nagyon 
következetesnek tűnik az új vezetők megszilárdításának a 
szempontjából.

A jómódú parasztnak nyújtott állami támogatás (1923-1928) a 
szocializmus jövőjére halálos veszedelmet jelentett. Viszont a 
kispolgárság támogatásával a bürokráciának sikerült megbéklyózni a 

12 Bonapartizmus: Bonaparte Napóleonról elnevezett kormányzati rendszer. 
Napóleon a XVII. sz. végén, a francia polgári forradalom hanyatlása idején az 
egymással szemben álló osztályok és pártok között egyensúlyozva, a tőlük 
látszólag független hadseregre támaszkodva építette ki a nagyburzsoázia 
érdekeit szolgáló császári hatalmát. Unokaöccse, Louis Bonaparte az 1848-as 
forradalmat követően megismételte ezt a manővert. A bonapartizmus tehát az 
aktuális pol. problémák „megoldása” a hadseregre támaszkodó, rendszerint 
egyszemélyi diktatúra segítségével. Polgári politikai rendszer, amely abban áll, 
hogy a katonaság erejére támaszkodó államhatalom látszólag közvetít az 
ellenséges osztályok és erők között, miközben a valóságban a kizsákmányoló 
osztályok érdekeit védi. 
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proletár élcsapatot és letiporni a Bolsevik Ellenzéket. Ami szocialista 
szempontból „tévedés” volt, tiszta nyereségként jelentkezett a 
bürokrácia érdekeinek a szempontjából. De amikor a kulák fenyegette 
a bürokráciát is, az szembefordult vele. A módos parasztok pánikszerű 
kiirtása, amelyet kiterjesztettek a középparasztokra is, legalább 
annyiba került, mint egy külföldi invázió. A bürokrácia megtartotta 
állásait. A tegnapi szövetséges megsemmisítése után a legnagyobb 
energiával fogott hozzá az új arisztokrácia kialakításához.

A szocializmus szabotálása? Nyilvánvalóan. Ám ugyanakkor a 
kormányzó kaszt megszilárdítása is. A bürokrácia hasonlít minden 
vezető kaszthoz abban az értelemben, hogy hajlandó szemet hunyni 
vezetőinek az általános politikában elkövetett legdurvább hibái fölött 
is, feltéve, hogy hűségesen megvédik kiváltságait. Minél 
nyugtalanabbak az új urak, annál inkább megbecsülik szerzett jogaik 
legkisebb fenyegetésének a könyörtelen megtorlását. A célhoz 
érkezett kaszt ebből a szempontból válogatja ki vezetőit. Ez Sztálin 
titka.

De a bürokrácia hatalma és függetlensége nem nőhet a végtelenségig. 
A történelmi tényezők erősebbek a marsalloknál, sőt, a főtitkároknál 
is. Nem lehet ésszerűsíteni a gazdaságot pontos leltár nélkül. A leltár 
összeegyeztethetetlen a bürokratikus önkényességgel. A bürokrácia 
abszolút hatalma és az ország termelőerőinek a fejlődése közötti egyre 
markánsabb ellentmondás parancsolóan előírja a szilárd, azaz a 
„főnökötől” független rubel helyreállításának a gondját. Hajdanában 
az abszolút monarchia is így vált összeférhetetlenné a burzsoá piaccal. 
A pénzügyi számítás nyíltabb formát ad a burzsoá harcnak, amit a 
lakosság különböző rétegei folytatnak a nemzeti jövedelem 
elosztásáért. A jegyrendszer idején mintegy közömbös bérlista döntő 
fontosságúvá lesz a munkás részére, és ezzel a szakszervezeti 



264

funkcionárius felülről való kinevezése egyre kitartóbb ellenállásba 
ütközik. Végül a darabbéres munka érdekeltté teszi a munkást a 
vállalat vezetése iránt.

A sztahanovisták egyre inkább panaszkodnak a termelés 
szervezésének a hibáira. Az igazgatók, a mérnökök és általában az 
ipari személyzet körül uralkodó bürokratikus atyafiság egyre kevésbé 
tűrhető. A szövetkezeti és az állami kereskedelem sokkal inkább a 
fogyasztók függésébe kerül, mint azelőtt. A kolhozok és a tagjaik 
megtanulják, hogy a számok nyelvére fordítsák le az államhoz fűződő 
kapcsolataikat. Nem fogják örökké elviselni, hogy kijelöljék 
adminisztrátoraikat, akiknek gyakran egyetlen érdeme a helyi 
bürokraták jóakarata. Végezetül a rubel fényt derít a bürokrácia 
megengedett és meg nem engedett jövedelmeinek a legrejtettebb 
zugaira is. A pénzforgalom a politikailag elfojtott országban az 
ellenzéki erők mozgósításának hatalmas eszközévé válik, és bejelenti 
a „felvilágosult” abszolutizmus hanyatlását.

Az ipar növekedése, és az a tény, hogy a mezőgazdaság a terv 
hatósugarába kerül, a vezetés feladatát a minőség előtérbe 
helyezésével a végletekig bonyolítja. Ám ugyanakkor a bürokrácia 
megöli azt a teremtő kezdeményezést és felelősségérzetet, ami nélkül 
nincs minőségi haladás. A rendszer sebei talán kevésbé láthatók a 
nehéziparban, de azt is éppúgy pusztítják, mint a szövetkezeteket, a 
könnyű- és az élelmiszeripart, a kolhozokat, a helyi ipart, azaz a 
lakossághoz közel eső termelői ágakat.

A szovjet bürokrácia haladó szerepe egybeesik az alkalmazkodás 
korszakával. Az utánzásnak, az oltásnak, az átültetésnek és a 
meghonosításnak a nagy munkája a Forradalom által előkészített 
talajon megy végbe. Eddig még semmit nem kellett feltalálni a 
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technika, a tudomány, vagy a művészet terén. A külföldről behozott 
minták nyomán a bürokrácia vezérletével is lehet óriásüzemeket 
építeni, de igaz, hogy háromszoros árat kell érte fizetni. De minél 
előbbre haladnak, annál inkább beleütköznek a minőség 
problémájába, amely árnyékként csúszik ki a bürokrácia kezéből. Az 
államosított gazdaságban a minőség feltételezi a termelők és a 
fogyasztók demokráciáját, valamint a bírálat és a kezdeményezés 
szabadságát, amelyek összeférhetetlenek a félelem, a hazugság, és a 
dicsekvés totális rendszerével.

A minőséget követően egyéb, hatalmasabb és bonyolultabb problémák 
is jelentkeznek, amelyeket a technikai és kulturális alkotó tevékenység 
rovatában foglalhatunk össze. Az ókor egyik filozófusa azt tartotta, 
hogy minden dolog szülőatyja a vita. Ahol az eszmék összeütközése 
lehetetlen, ott szó sem lehet az új értékek alkotásáról. Megengedjük, 
hogy a forradalmi diktatúra önmagában véve is már magában rejti a 
szabadság szigorú korlátozását. Éppen ezért a forradalmi korszakok 
sohasem kedveztek a kulturális alkotásnak, amely előtt csak 
megtisztították a talajt. A proletárdiktatúra annál szélesebb látóhatárt 
nyit az emberi géniusz előtt, minél inkább megszűnik diktatúra lenni. 
A szocialista civilizáció csak az állam elhalásával fog kibontakozni. 
Ez az egyszerű, hajthatatlan törvény magába foglalja a Szovjetunió 
jelenlegi politikai rendszerének a fellebbezés nélküli ítéletét. A szovjet 
demokrácia nem elvont vagy morális politikai követelés. Az ország 
élet-halál kérdésévé lett.

Ha az új államnak nem lennének a társadalomtól elütő érdekei, 
kényszerfunkcióinak az elhalása lépcsőzetes és fájdalommentes lenne. 
De az állam nem valamilyen szellemiség. Különleges funkciók nőttek 
ki az államszervekből. A bürokrácia, összességét tekintve nem annyira 
e funkcióval, mint inkább a belőle húzható járandósággal foglalkozik. 



266

A kormányzó kaszt megkísérli a kényszer szerveinek a megörökítését 
és megszilárdítását. Senkit és semmit nem kímél hatalmon 
maradásának és jövedelme megőrzésének az érdekében. Minél inkább 
ellentétbe kerül a dolgok folyásával, annál kíméletlenebb a nép haladó 
elemeivel szemben. Éppúgy, mint a katolikus egyház, mely 
hanyatlásának a kezdetén fogalmazta meg csalhatatlansági dogmáját. 
De a bürokrácia a sajátját azonnal olyan régiókba emelte, amelyekről a 
pápa még álmodni sem tud.

Sztálinnak egyre szemérmetlenebb istenítése, karikatúra jellege 
ellenére a rendszer szükséglete. A bürokráciának szüksége van a 
legfelsőbb, sérthetetlen döntőbíróra, császár hiányában az első 
konzulra. Vállaira emeli azt, aki a legjobban kielégíti hatalmi igényeit. 
A vezér „keménysége”, amelyet a nyugati irodalmi dilettánsok 
annyira megcsodálnak, nem egyéb, mint saját védelmében mindenre 
elszánt kaszt kollektív nyomásának az eredője. Minden egyes 
funkcionárius hitvallása, hogy az „az állam ő saját maga”. 
Valamennyi könnyedén felismeri magát Sztálinban. Sztálin 
megszemélyesíti a bürokráciát, és ez határozza meg politikai 
személyiségét.

A cézárizmus, vagy burzsoá formája a bonapartizmus akkor lépett a 
színre a történelemben, amikor két ellenfél elkeseredett küzdelme 
látszatra a nemzet fölé emeli, és a kormányzóknak ugyancsak 
látszólagos függetlenséget biztosít az osztályokhoz való 
viszonyukban. Valójában megadja nekik azt a szabadságot, amelyre 
szükségük van a kiváltságosok védelmében. A sztálinista rendszer a 
politikailag atomizált rendszer fölé emelkedett, a rendőrségre és a 
tisztikarra támaszkodik, nem tűri az ellenőrzést. Ezzel a 
bonapartizmusnak új típusú, mással párhuzamba nem állítható 
nyilvánvaló változatát képviseli. A cézárizmus a rabszolgaságra 
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alapozott és belviszályokra által felforgatott társadalomban született. 
A bonapartizmus a kapitalista rendszer kritikus szakaszainak az egyik 
eszköze volt. A sztálinizmus ennek az egyik változata, de a 
megszervezett és felfegyverzett szovjet bürokrácia, valamint a 
lefegyverzett dolgozó tömegek közötti ellentmondás által szabdalt 
munkásállamnak az alapján.

A történelem tanúsítja, hogy a bonapartizmus jól megfér az általános 
választással, sőt, a titkos szavazással. A népszavazás egyik 
demokratikus jellemvonása. Időnként felhívják az állampolgárokat, 
hogy szavazzanak a vezér mellett vagy ellene, de a szavazó halántékán 
érzi a revolvercső könnyű hidegét. A ma már vidéki dilettánsszámba 
menő III. Napóleon óta a népszavazás technikája rendkívül 
tökéletesedett. Miután megvalósította a népszavazásos 
bonapartizmust, az új szovjet alkotmány lett ennek a rendszernek a 
koronája.

A szovjet bonapartizmust végső fokon a világforradalom késése 
váltotta ki. Ugyanez érlelte meg a fasizmust is a kapitalista 
országokban. Így érkeztünk ahhoz az első látásra váratlan, de 
támadhatatlan következtetéshez, hogy a szovjet demokrácia 
megfojtása a mindenható bürokrácia által, és a demokráciának más 
országokban elszenvedett vereségei annak a lassúságnak tudhatók be, 
amelyről a világproletariátus tett bizonyságot a történelem által rárótt 
feladat végrehajtásában. Társadalmi alapjuk mélyreható különbségei 
ellenére, a sztálinizmus és a fasizmus szimmetrikus jelenségek. Több 
vonatkozásban nyugtalanító módon hasonlítanak egymásra. A győztes 
európai forradalmi mozgalom azonnal megingatná a fasizmust és a 
szovjet bonapartizmust is. A maga módján igaza van a sztálinista 
bürokráciának, amikor hátat fordít a nemzetközi forradalomnak. Így 
engedelmeskedik önnfenntartó ösztöneinek. 
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A bürokrácia harca az „osztályellenséggel”

A bürokrácia ellensúlyaként a szovjet rendszer kezdeteitől a párt 
szolgált. Miközben a bürokrácia kormányozta az államot, a párt 
ellenőrizte a bürokráciát. Éles szemmel figyelve arra, hogy az 
egyenlőtlenség ne menjen túl a feltétlen szükséges szinten, a párt 
mindig hol nyílt, hol leplezett harcban állt a bürokráciával. Sztálin 
frakciójának történelmi szerepe abban van, hogy felszámolta ezt a 
megkettőződött állapotot, és a pártot alávetette saját apparátusának, és 
összeolvasztotta a pártapparátust az állami apparátussal. Így hozta 
létre a mai totális rendszert. Sztálin győzelmét éppen a bürokráciának 
ezzel a nem lényegtelen szolgálatával alapozta meg.

Az első tíz évben a baloldali ellenzék harca nem ment túl a párt elvi 
meghódításán, és nem ment át a hatalomnak a párttal szembeni 
meghódításába. Jelszava: reform és nem forradalom. De a bürokrácia 
már akkor kész volt bármilyen fordulatra, hogy megelőzze a 
demokratikus reformokat. 1927-ben, amikor a harc különösen éles 
fázisába jutott, Sztálin a Központi Bizottság ülésén, az ellenzékhez 
fordulva, kijelentette: „Ezeket a kádereket csak polgárháborúval lehet 
leváltani”. Ami Sztálin szavaiban akkor fenyegetés volt, az európai 
proletariátus sorozatos vereségei következtében történelmi ténnyé 
vált. A reform útja átváltozott a forradalom útjává.

A pártban és a szovjetekben végrehajtott folyamatos tisztogatások 
célja az, hogy megakadályozzák a tömegek elégedetlenségének 
politikai véleménynyilvánításban való artikulálását. A repressziók 
azonban nem tudják elnyomni a gondolatot, csupán a föld alá 
kényszerítik. A párt tagjainak széles rétegei, hasonlóan a 
pártonkívüliekhez, két véleménnyel fognak rendelkezni: egy 
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hivatalossal és egy titkossal. Kihallgatás és feljelentés - teljesen 
szétmarják a társadalmi kapcsolatokat. A bürokrácia ellenfeleit 
változhatatlanul a szocializmus ellenségeinek nyilvánítja. Hamis perek 
útján, melyek szabállyá válnak, ellenfeleit saját ízlése szerint vádolja 
meg akármilyen bűnökkel. Az agyonlövetés fenyegetésével a 
gyengékből kizsarolja az általa diktált beismerést, majd ezekre a 
bizonyítékokra támaszkodva képez vádat a legállhatatosabb 
ellenségeivel szemben.

„Megbocsáthatatlanul buta és bűnös lenne”- tanítja a Pravda 1936. 
június 5.-i számában a „világ legdemokratikusabb alkotmányát” 
méltató kommentár -, „feltételezni, hogy az osztályok megszüntetése 
ellenére is a szocializmus elleni osztálygyűlölettel eltöltött erők 
megbékéltek vereségükkel... A harc folytatódik.” Kik ezek az 
„osztálygyűlölettel eltöltött erők”? A válasz így hangzik: „Az 
ellenforradalmi erők maradványai, a legkülönbözőbb fajtájú 
fehérgárdisták, különösen a trockista-zinovjevista válfaja... A 
(trockisták és zinovjevisták) „kém és terrorista tevékenységre” való 
kötelező hivatkozás után Sztálin szerve megígéri, hogy „továbbra is 
kemény kézzel fogjuk ütni és megsemmisíteni a nép ellenségeit, a 
trockista dögöket és fúriákat, akármilyen ügyesen is álcázzák 
magukat”. Az ilyen fenyegetések mindennaposak a szovjet sajtóban, 
és a GPU munkájának közönséges kísérő jelenségét képezik.

Egy bizonyos Petrov, a pártnak 1918-tól tagja, részt vett a 
polgárháborúban, később szovjet agronómus és a jobboldali ellenzék 
tagja, 1936-ban a száműzetésből külföldre menekült. Az illető a 
liberális emigráns újságban a következőképpen jellemzi a trockistákat: 
„Balosok?... Pszichológiailag az utolsó forradalmárok. Valódiak, 
szenvedélyesek. Semmi elszürkült fontoskodás, semmi 
kompromisszum. Kiváló emberek. De az ötleteik őrültek... 
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Világméretű tűzvész és hasonló ostobaságok...”. Hagyjuk figyelmen 
kívül az „ötleteket” illető kérdést. A baloldaliak erkölcsi-politikai 
megítélése egy jobboldali ellenségük részéről magáért beszél. A GPU 
éppen ezeket „az utolsó igazi és szenvedélyes forradalmárokat” üldözi 
az... imperialisták érdekében végzett ellenforradalmi tevékenységért.

A bolsevik ellenzékkel szembeni bürokratikus gyűlölködés hisztériája 
különlegesen világos értelmet nyer a burzsoá származásúakkal 
kapcsolatos korlátozások egyidejű megszüntetésével. A szolgálattal, 
munkával, tanulással kapcsolatos békülékeny dekrétumok abból a 
megfontolásból indulnak ki, hogy a korábban uralkodó osztályok 
ellenállása az új rend stabilizálódásának mértékében elhal. „Már nincs 
szükség ezekre a korlátozásokra”, világosít fel Molotov 1936 
januárjában a Központi Végrehajtó Bizottság (CIK) ülésén. És 
ugyanakkor kiderül, hogy a leggonoszabb osztályellenségek azok 
soraiból kerülnek ki, akik egész életükben a szocializmusért harcoltak, 
kezdve Lenin közvetlen harcostársaival, Zinovjevvel és Kamenyevvel. 
A burzsoáziától eltérően, a „trockisták” - a „Pravda” szavai szerint - 
annál inkább esnek kétségbe, minél „fényesebben rajzolódik ki az 
osztály nélküli szocialista társadalom”. Ezen filozófia őrült jellege, 
amely az új jelenségeket a régi formulákkal igyekszik lefedni, persze 
nem tudja elrejteni a társadalmi ellentmondások valós változásait. Egy 
részről, az „arisztokrácia” létrehozása széles karrier lehetőségeket nyit 
a burzsoázia leginkább nagyra törő leszármazottai számára: nincs 
abban semmi veszély, hogy egyenjogúak lesznek. Másrészt, persze, 
ugyanezek a jelenségek a tömegek, különösen a munkás ifjúság, éles 
és nagyon veszélyes elégedetlenségét váltják ki: itt található a „fúriák 
és dögök” kiirtására irányuló hadjárat oka.

A diktatúra pallosa, amely korábban azokra csapott le, akik a burzsoá 
kiváltságokat akarták helyreállítani, most azok ellen irányul, akik 
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szembeszállnak a bürokrácia kiváltságaival. A csapások nem a 
proletariátus osztályellenségeire hullanak, hanem a proletár élcsapatra. 
A politikai rendőrség, amelynek tagjait valamikor a legodaadóbb és 
önfeláldozó bolsevikok közül toborozták, saját feladatának gyökeres 
megváltozásával összhangban ma a bürokrácia leginkább demoralizált 
részét képezi.

A forradalmárok üldözésében a thermidoristák beleadják azok iránti 
minden gyűlöletüket, akik a múltra emlékeztetnek, és 
rákényszerítenek a jövőtől való félelemre. Börtönök, Szibéria és 
Közép-Ázsia isten háta mögötti helyei, a sokasodó koncentrációs 
táborok, itt található a bolsevik párt színe-virága, a legállhatatosabbak, 
a leghűségesebbek. Az ellenzékieket még a börtöncellákban és 
Szibériában is tovább zaklatják házkutatásokkal, postai blokáddal és 
éheztetéssel. A feleségeket a száműzetésben erőszakkal elszakítják 
férjeiktől, és ennek egyetlen célja van: megtörni az illető gerincét és 
bűnbánást kicsikarni. De a bűnbánat sem ment meg: a legkisebb 
gyanú vagy feljelentés esetén megkettőzött büntetésnek teszik ki őket. 
A száműzöttek segítését, még rokonaik részéről is, mint 
törvényszegést üldözik. Az egymás segítését összeesküvésként 
büntetik.

Ilyen körülmények között az önvédelem egyetlen eszköze az 
éhségsztrájk. A GPU válasza az éhségsztrájkra vagy a 
kényszertáplálás, vagy egyszerűen hagyják meghalni az illetőt. 
Ellenzékiek százait, oroszokat és külföldieket lőtték agyon, haltak 
meg éhségsztrájk során, vagy lettek öngyilkosok ezen évek során. Az 
elmúlt 12 évben a hatalom tucatszor tájékoztatta a világot az ellenzék 
végleges felszámolásáról. Mégis az 1935 végén és 1936 első felében a 
párt tagjainak százezreit zárták ki, többek között a „trockisták” 
tízezreit. A legaktívabbakat azon nyomban letartóztatták és 
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börtönökbe, koncentrációs táborokba vitték őket. A hátramaradottak 
viszonylatában Sztálin nyíltan azt írta elő a helyi hatóságoknak a 
Pravdán keresztül, hogy ne adjanak nekik munkát. Egy olyan 
országban, ahol az egyetlen munkaadó az állam, ez az intézkedés lassú 
éhhalált jelent. A régi elvet, amely szerint, aki nem dolgozik, az ne is 
egyék, újjal helyettesítették, aki nem engedelmeskedik, az ne is egyék. 
Hogy hány bolsevikot zártak ki a pártból, tartóztattak le, pusztítottak 
el a bonapartista éra kezdete, 1923 óta, azt csak akkor fogjuk 
megtudni, amikor Sztálin politikai rendőrségének archívumait 
lehetséges lesz áttanulmányozni. Hogy hányan élnek illegalitásban, 
akkor fog kiderülni, amikor elkezdődik a bürokrácia összeomlása.
Milyen jelentősége lehet egy kétmilliós pártban 20-30 ezer 
ellenzékinek? A számok puszta összehasonlítása ilyen kérdésben nem 
mond semmit. Egy tucat forradalmár egy ezredben elegendő lehet 
arra, hogy felhevült politikai légkörben a nép oldalára állítsa a 
legénységet. A parancsnokságok nem hiába félnek halálosan a kis 
létszámú politikai köröktől, sőt egyénektől is. Ez a reakciós vezérkari 
félelem teljesen átitatta a sztálini bürokráciát, és megvilágítja az 
üldözés és a mérgező rágalmak veszett jellegét.

Victor Serge, aki végigszenvedte a Szovjetunióban a represszió összes 
fokozatát, Nyugat-Európába azokról hozott megrázó hírt, akiket 
megkínoznak a forradalomhoz való hűségük, és a forradalom 
sírásóinak gyűlölete miatt. „Semmit sem túlozok” - írja - „minden szót 
megfontolok, feltárhatom a tragikus bizonyítékokat mindegyikről, 
nevekkel együtt.” „Az áldozatok és tiltakozók között, többségük 
hangtalan, egy hősies kisebbség áll hozzám a legközelebb, értékes 
energiájukkal, mélyenszántó gondolkodásukkal, higgadtságukkal, a 
dicső korszak bolsevizmusához való odaadásukkal. A kezdetek 
kommunista ezrei, Lenin és Trockij elvtársai, a szovjet köztársaság 
építői, amikor léteztek szovjetek, szembeszegezték a szocializmus 
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elveit a rendszer belső bomlásának, védelmezik a munkásosztály 
jogát, ahogy tudják - és hogy csinálják, ez azt jelenti, hogy minden 
áldozatot vállalnak... Hírt hozok azokról, akik ott be vannak 
börtönözve. Addig fogják tartani magukat, amíg az szükséges, a 
végsőkig ha kell, még akkor is, ha ők már nem fogják látni a 
forradalmak új hajnalát... A Nyugat forradalmárjai számíthatnak rájuk: 
a lángot megőrzik, ha csak a börtönökben is. Ők számítanak magukra 
is. Maguknak, nekünk meg kell őket védenünk, hogy 
megvédelmezzük a világban a munkás demokráciát, feltámasszuk a 
proletárdiktatúra felszabadító jellegét, visszaadjuk a Szovjetuniónak 
egykor volt erkölcsi nagyságát és a munkások bizalmát...”

Az új forradalom szükségessége

Az állam elhalásával foglalkozva Lenin a szabályok betartásának 
szokását hozta fel példának, ami képes eltávolítani a kényszerítés 
minden szükségességét, „ha nincs semmi zavaró, tiltakozást és 
ellenállást kiváltó, amelyek azután megteremthetnék az elnyomás 
szükségletét”. Ebben a „ha” szócskában van a lényeg. A Szovjetunió 
jelenlegi rendszere minden lépésével annál is égetőbb tiltakozást vált 
ki, minél jobban lefojtja azokat. A bürokrácia nem csak a kényszerítés 
apparátusa, hanem a provokáció állandó forrása is. A kapzsi, álnok és 
cinikus uralkodó kasztnak már maga a létezése is rejtett felháborodást 
vált ki. A munkások anyagi helyzetének javulása nemhogy nem békíti 
ki őket a hatalommal, hanem ellenkezőleg - megnövelve méltóságukat 
és felszabadítva a gondolataikat a politika általános kérdései iránt -, 
felkészíti őket a bürokráciával szembeni nyílt konfliktusra.
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Az eltávolíthatatlan vezetők szeretnek a „tanulás”, a „technika 
elsajátítása” és a „kulturális önképzés” és egyéb jó dolgok 
szükségességéről elmélkedni. De maga a kormányzó réteg tudatlan és 
kulturálatlan, semmit komolyan nem tanulmányoz, nem lojális, és 
érintkezéseiben durva. Annál türelmetlenebbül igényli a gyámkodás 
lehetőségét a társadalmi élet összes területe felett, és nemcsak a 
szövetkezeti kereskedelmet, de a zenei kompozíciót illetően is azt, 
hogy parancsolgasson. Így a szovjet lakosság, ha nem tud 
megszabadulni a bitorlók kasztjának való lealacsonyító 
alávetettségétől, nem emelkedhet fel a kultúra magasabb fokára.

Vagy a csinovnyikok falják fel a munkásállamot, vagy a 
munkásosztály birkózik meg a csinovnyikokkal? Ez most az a kérdés, 
amelynek megoldásától a Szovjetunió sorsa függ. A szovjet munkások 
nagy része már most is ellenséges a bürokráciával szemben, a paraszti 
tömegek pedig egészséges plebejus gyűlölettel viseltetnek iránta. Ha a 
parasztokkal ellentétben, a munkások csaknem teljesen elkerülték a 
nyílt harcot a bürokráciával, s ezzel a tiltakozó falut a tévelygésre és 
erőtlenségre kárhoztatták, akkor ezt nemcsak a megtorlások miatt 
tették: a munkások attól féltek, hogy megdöntve a bürokráciát, a 
kapitalista restaurációnak tisztítják meg az utat. Az állam és osztály 
közötti kölcsönös kapcsolat sokkal bonyolultabb, mint azt a vulgáris 
„demokraták” képzelik. A tervgazdálkodás felszámolása a 
Szovjetuniót évtizedekkel vetné vissza. Ebben az értelemben a 
bürokrácia szükséges funkciót lát el. De ezt úgy teszi, hogy ezzel az 
egész rendszer felrobbanását készíti elő, ami azután a forradalom 
minden eredményét elsöpörheti. A munkások realisták. Egyáltalán 
nem csapják be magukat a kormányzó kasztot illetően, a hozzájuk 
közelebb álló alsóbb szintekben legalább is saját vívmányaik egy 
részének őreit látják. De azon nyomban el fogják zavarni a becstelen, 
arcátlan és megbízhatatlan őröket, amikor erre lehetőséget látnak: 
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ehhez az kell, hogy Nyugaton vagy Keleten megnyíljon a forradalmi 
megtisztulás folyamata.

A nyílt politikai harc megszűntét a Kreml barátai és ügynökei a 
rendszer stabilizálódásaként értelmezik. A valóságban csak a 
bürokrácia időleges stabilizálódásról van szó, amely során a mélybe 
kényszerítették a nép elégedetlenségét. A fiatal generáció a 
„felvilágosult abszolutizmus” jármát - amelyben jóval több az 
abszolutizmus, mint a felvilágosultság - különösen nehezen viseli. 
Egyre baljóslatúbb mind a bürokrácia gyanakvása az élő gondolat 
minden megnyilatkozásával kapcsolatosan, mind a „vezér” személye 
általi gondoskodás dicsőítésnek kibírhatatlan légköre. Ezek egyként az 
állam és a társadalom egymástól való távolodását, az állam kereteit 
feszegető belső ellentmondások súlyosbodását mutatják, s amely 
ellentmondások elkerülhetetlenül találnak kitörési lehetőséget.

Az országban kialakult helyzet helyes értékeléséhez nagy 
jelentőségűek a hatalom képviselőivel szembeni nem ritka terrorista 
akciók. A legnagyobb feltűnést Kirovnak, Leningrád ügyes és 
szemtelen diktátorának, korporációja tipikus képviselőjének 
meggyilkolása keltette. Önmagukban a terrorista akciók a legkevésbé 
sem tudják a bonapartista bürokráciát megdönteni. Míg az egyes 
bürokrata retteghet a revolvertől, addig a bürokrácia egészében nem is 
sikertelenül használja a terrort saját erőszakjának igazolására, és 
mintegy mellékesen saját politikai ellenfeleinek a gyilkosságba való 
belekeverésére (Zinovjev, Kamenyev és mások ügye). Az egyéni 
terror - a türelmetlen és elkeseredett magánosok fegyvere, akik a 
legtöbb esetben magának a bürokráciának a fiatal nemzedékéhez 
tartoznak. De, ahogyan a cári rendszer idejében is volt, a politikai 
gyilkosságok a vihar előtti légkör félreismerhetetlen jelei, és nyílt 
politikai válság bekövetkeztét jelzik előre.
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Az új alkotmány bevezetése arra mutat, hogy a bürokrácia veszélyt 
érez, és megelőző lépéseket tesz. De már nem egyszer megtörtént, 
hogy amikor a bürokrata diktatúra „liberális” reformokban keresett 
menedéket, csak magát gyengítette tovább. Az új alkotmány, 
miközben lemezteleníti a bürokráciát, a vele folytatott harchoz is 
féllegális fedezéket nyújt. A bürokratikus klikkek választási 
versengése szélesebb politikai harcnak lehet a kezdete. A „rosszul 
működő állami szervek” elleni korbács átváltozhat a bonapartizmus 
elleni korbáccsá. Minden jel arra mutat, hogy a fejlődés további 
menete szükségszerűen vezet a kultúrában felnőtt nép és a 
bürokratikus oligarchia közötti összeütközéshez. A válságnak nincs 
békés megoldása. Még egyetlen ördög sem reszelte le önként a patáit. 
A szovjet bürokrácia harc nélkül nem fogja feladni állásait. A fejlődés 
egyértelműen vezet forradalomhoz.

A népi tömegek erőteljes nyomása esetén, a mai feltételek között, a 
kormányapparátus széttagolódása elkerülhetetlen, és a hatalmon lévők 
ellenállása jóval gyengébb lehet, mint azt ma sokan gondolják. De erre 
vonatkozóan csak feltételezéseink vannak. Minden esetre, a 
bürokráciát csak forradalmi erőszakkal lehet eltávolítani, és mint 
mindig, annál kevesebb áldozattal, minél bátrabb és határozottabb lesz 
a roham. Ezt előkészíteni, és az alkalmas történelmi helyzetben a 
tömegek élére állni, ebben áll a Negyedik Internacionálé szovjet 
szekciójának feladata. Ma még gyenge és a föld alá van kényszerítve. 
De egy párt illegális létezése nem jelent nem létezést: ez csupán a 
létezés nehéz formája. A történelem színpadáról lelépő osztály elleni 
represszió, mint azt az 1917-23 közötti forradalmi diktatúra 
bizonyította, teljesen valóságosak lehetnek. De a forradalmi élcsapat 
elleni erőszak nem menti meg a magát túlélt kasztot, ha a 
Szovjetuniónak egyáltalán van további jövője.
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Az a forradalom, amelyet a bürokrácia maga ellen vált ki, nem lesz 
társadalmi forradalom olyan értelemben, mint az Októberi Forradalom 
1917-ben volt: most nem lesz szó a társadalom gazdasági alapjainak 
megváltoztatásáról, az egyik tulajdonlási forma másikkal való 
helyettesítéséről. A történelem a múltban is ismert a társadalmi 
forradalmakon kívül (amilyen pl. felváltotta a feudális rendszert a 
kapitalistával) politikai forradalmakat, amelyek nem változtatták meg 
a társadalom gazdasági alapjait, csupán elsöpörték a régi uralkodó 
réteget (Franciaország: 1830, 1848; Oroszországban az 1917-es 
februári forradalom, stb.). A bonapartista kaszt megdöntésének - 
magától értetődően - komoly társadalmi következményei lesznek; de 
mégis beilleszthető a politikai forradalom keretei közé.

Munkásforradalomból keletkező állam először fordul elő a 
történelemben. Sehol sem írták le azokat a szakaszokat, amelyeken 
fejlődése során át kell mennie. Az igaz, hogy a Szovjetunió elméleti 
emberei és építői abban reménykedtek, hogy a szovjetek rugalmas és 
teljesen átlátható rendszere lehetővé teszi - az államnak a társadalom 
gazdasági és kulturális fejlődése állapotának megfelelően - a békés 
átalakulást, feloldódást és elhalást. Az élet ebben az esetben is a 
vártnál bonyolultabb volt annál, mint azt az elméletben elképzelték. 
Egy elmaradott ország proletariátusának kellett végrehajtani az első 
szocialista forradalmat. Ezen történelmi kiváltságért, minden adat 
szerint, egy másik, pótlólagos forradalommal kell fizetnie: egy 
forradalommal a bürokratikus abszolutizmus ellen. Az új forradalom 
programja sokban függ majd attól, hogy mikor tör ki, hogy milyen 
szintet ér el az ország, és nagyon nagy mértékben attól, hogy milyen 
lesz a nemzetközi helyzet. A program fő elemei azonban már ma is 
ismertek, és ezen könyv tartalmából levonhatók, a szovjet rendszer 
ellentmondásainak analízise alapján adódó objektív kiútként.
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Nem arról van szó, hogy az egyik kormányzó klikket egy másikra 
cseréljünk, hanem arról, hogy megváltoztassuk magukat a gazdasági 
irányítás és kulturális vezetés módszereit. A bürokratikus önkénynek a 
helyét a szovjet demokráciának kell elfoglalnia. A kritika 
szabadságának visszaállítása és a ténylegesen szabad választások az 
ország további fejlődésének szükséges feltételei. Ez feltételezi a 
szovjet pártok - kezdve a bolsevik párttal - szabadságának 
visszaállítását, és a szakszervezetek újjászületését. A gazdaságra 
kiterjesztett demokrácia a terveknek a munkásság érdekében való 
radikális felülvizsgálatát jelenti. A gazdálkodás problémáinak szabad 
megvitatása csökkenti a bürokratikus hibák és cikcakkok pótlólagos 
költségeit. A drága játékok - szovjetek palotái, új színházak, az 
elképesztésre épített metrók - össze kell húzzák magukat a 
munkáslakások javára.

„Az elosztás kapitalista normái” számára bevezetik a szigorú 
szükségesség korlátait, azért, hogy a társadalmi gazdagodás 
növekedés mértékében átadják helyüket a szocialista egyenlőségnek. 
A rangokat azon nyomban megszüntetik, a kitüntetés-bizsuk az 
olvasztótégelybe mennek. Az ifjúság lehetőséget kap arra, hogy 
szabadon lélegezzen, kritizáljon, tévedjen és felnőjön. A tudomány és 
művészet megszabadul bilincseitől. És végül a külpolitika a 
forradalmi internacionalizmus hagyományához tér vissza.

Ma az Októberi Forradalom sorsa - sokkal inkább, mint bármikor 
azelőtt - Európa és az egész világ sorsától függ. A Pireneusi 
félszigeten, Franciaországban, Belgiumban oldódik meg a Szovjetunió 
problémája. Amikor ez a könyv meg fog jelenni, a helyzet feltehetőleg 
sokkal világosabb lesz mint most, amikor a polgárháború Madrid 
falainál dúl. Ha a szovjet bürokráciának sikerül a hitszegő 
„népfrontos” politikája által a reakció győzelmét megalapoznia 
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Spanyolországban és Franciaországban - és a Komintern mindent 
megtesz ebben az irányban -, akkor a Szovjetunió a pusztulás szélére 
sodródik, és a napirenden inkább a burzsoá ellenforradalom lesz, 
mintsem a munkásságnak a bürokrácia elleni felkelése. Ha azonban a 
reformista és kommunista „vezérek” egyesített szabotázsa ellenére a 
nyugat-európai proletariátus utat tör magának a hatalomhoz, akkor a 
Szovjetunió történetében is új fejezet kezdődhet. Európa első győztes 
forradalma fel fogja villanyozni a szovjet tömegeket, felegyenesednek 
majd, visszatér a független lelkület, feléled 1905 és 1917 tradíciója, 
aláássa a bonapartista bürokrácia állásait, és a IV. Internacionálé 
számára olyan jelentőséggel fog bírni, mint amilyennel az Októberi 
Forradalom bírt a III. Internacionálé számára. Csak ezen az úton 
menthető meg a szocialista jövő számára az első munkásállam.

FÜGGELÉKEK

„Szocializmus egy országban”

Az önellátás reakciós tendenciája a szenilis kapitalizmusnak azon 
történelmi feladatra adott védekező reflexe, amely a gazdaságnak a 
magántulajdon és a nemzetállam bilincseitől való felszabadítására és 
az egész bolygó felszínén tervszerű átrendezésére irányul.

A Népbiztosok Tanácsa által a rövid életű Alkotmányozó 
Nemzetgyűlésben előterjesztett lenini „Dekrétum a dolgozó és 
kizsákmányolt nép jogairól”, az új rendszer „fő feladatát” így 
határozta meg: „a társadalom szocialista megszervezésének 
létrehozása és a szocializmus győzelme valamennyi országban”. Az új 
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rendszer fő dokumentumába a forradalom nemzetközi jellegét írta. 
Senki sem merte volna akkoriban másképpen megfogalmazni a 
problémát! 1924 áprilisában, három hónappal Lenin halála után, a 
Sztálin által szerkesztett „A leninizmus alapjai” című brosúrában saját 
maga írta: „A burzsoázia megdöntése megtörténhet egyetlen ország 
erőfeszítésével - ezt mutatja forradalmunk története is. A szocializmus 
végső győzelméhez, a szocialista termelés megszervezéséhez egyetlen 
ország erőfeszítései, különösen egy olyan paraszti ország, mint a 
miénk, már nem elég - ehhez már néhány fejlett ország proletárjainak 
erőfeszítése szükséges”. Ezekhez a sorokhoz nem szükséges 
kommentár. De a kiadványt, amelyben ez szerepel, kivonták a 
forgalomból.

Az európai proletariátus súlyos veresége és a Szovjetunió első, még 
mindig igen szerény gazdasági sikerei, Sztálint arra a gondolatra 
inspirálták 1924 őszén, hogy a szovjet bürokrácia történelmi küldetése 
a szocializmust felépítése egy országban. Ebben a kérdésben kialakult 
vita, amely a felületes elmék számára akadémikusnak vagy 
skolasztikusnak tűnhet, valójában azonban a harmadik Internacionálé 
átalakulásának kezdete és a negyedik előkészítése.

Régi ismerősünk, az ex-kommunista, most fehér emigráns Petrov 
mondja a saját emlékirataiban, hogy az adminisztráció fiatalabb 
nemzedéke mily keményen ellenállt azon tannak, amely szerint a 
Szovjetunió a nemzetközi forradalomtól függ. „Hogy lehet az, hogy 
mi sajátmagunk nem tudunk megbirkózni hazánkban egy boldog élet 
felépítésével?” Ha Marx szerint ez másként van, akkor „mi nem 
vagyunk marxisták, mi orosz bolsevikok vagyunk.” A 20-as évek 
középén folyó viták emlékeihez Petrov hozzátette: „Ma azt kell 
gondolnom: a szocializmus egy országban történő építésének elmélete 
nem csupán Sztálin találmánya.” Így van! Ez az elmélet 
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félreérthetetlenül fejezte ki a bürokrácia érzelmeit: egyszóval, a 
szocializmus győzelme a saját győzelmét jelentette.
A marxista nemzetköziség hagyományával való szakítás indoklásában 
Sztálin elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy kijelentette, 
miszerint Marx és Engels még nem ismerte... a kapitalizmus 
egyenlőtlen fejlődése törvényét, és azt Lenin tárta fel. Az ideológiai 
furcsaságok katalógusában ez az állítás az egyik első helyen 
szerepelhet. Az egyenlőtlen fejlődés átszövi az emberiség egész 
történelmét és különösen a kapitalizmusét. Szolncev, a rendkívül 
tehetséges és erkölcsös fiatal orosz történész és közgazdász, akit 
halálra kínoztak a szovjet bürokrácia börtönében csupán azért, mert a 
baloldali ellenzékhez tartozott, 1926-ban kiváló elméleti ismertetését 
adta Marx egyenlőtlen fejlődés törvényének; ezt természetesen a 
Szovjetunióban nem lehet kinyomtatni. Tilalom alá került, de 
ellenkező okból Vollmar, a már régen halott és feledésbe merült a 
német szociáldemokrata 1878-ban keletkezett munkája az „elszigetelt 
szocialista államról”, amelyet nem Oroszország, hanem Németország 
számára gondolt ki, hivatkozással az egyenlőtlen fejlődés törvényére, 
amiről azt mondják, ismeretlen volt a Lenin előtti időkben.

„Szocializmus minden bizonnyal gazdaságilag fejlett kapcsolatokat 
jelent” - írta Georg Vollmar - „és ha a dolog csak ebből állana, a 
szocializmusnak ott kellene a legerősebbnek lennie, ahol a gazdasági 
fejlődés a legmagasabb szinten van. De semmiképp nem ez a helyzet. 
Anglia kétségtelenül a gazdaságilag a lehető legfejlettebb országok 
közé tartozik, mégis a szocializmus, mint látjuk, nagyon másodlagos 
szerepet játszik az országban. Míg a gazdaságilag kevésbé fejlett 
Németországban a szocializmus olyan erő, hogy a régi társadalom 
nem érzi magát többé szilárdnak...” Utalva az események menetét 
meghatározó sok történelmi tényezőre, Vollmar így folytatja: 
„világos, hogy oly sok erő kölcsönhatásakor akármely általános 
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emberi mozgalom fejlődése nem lehetett és nem lehet azonos idő és 
forma viszonylatában, legalábbis a két ország esetében, nem is 
beszélve az összes országról... Ugyanezen törvény hatálya alá tartozik 
a szocializmus is... A szocializmus egyidejű győzelme minden 
civilizált országban, teljesen kizárt. És ugyanezen okból, az a 
feltételezés, hogy a szocialista módon szervezett állam példáját 
feltétlenül és azonnal követni fogják más civilizált nemzetek, téves...” 
„Tehát” - következtet Vollmar - „elérkezünk az elszigetelt szocialista 
állam esetéhez, amiről én, mint remélem, bebizonyítottam, hogy bár 
nem az egyetlen lehetőség, de a legnagyobb valószínűségű”. Ebben a 
munkában, amit akkor írtak, amikor Lenin még csak 8 éves volt, az 
egyenlőtlen fejlődés törvényét sokkal helyesebben értelmezett, mint az 
1924 utáni szovjet epigonok változata. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy Vollmar, aki másodrendű teoretikus volt, tanulmányának ebben 
a részében csak megismétli azon Engels gondolatait, aki számára a 
kapitalizmus egyenlőtlen fejlődésének törvénye - állítólag - 
„ismeretlen” volt.

„Az elszigetelt szocialista állam” történelmi hipotézisből valósággá 
vált, de nem Németországban, hanem Oroszországban. De az 
elszigeteltség ténye csak a világkapitalizmus relatív erejének és a 
szocializmus viszonylagos gyengeségének kifejezése csak. Az 
elszigetelt „szocialista” államot az államot megszüntető szocialista 
társadalomtól hosszú történelmi út választja el, ami pontosan 
egybeesik a nemzetközi forradalommal.

Beatrice és Sidney Webb biztosít minket arról, hogy Marx és Engels 
csak azért nem hittek egy elszigetelt szocialista társadalmat 
lehetőségében, mert sohasem álmodtak (neither Marx nor Engels had 
ever dreamt) olyan hatékony fegyver meglétéről, mint a 
külkereskedelem monopóliuma. Nem lehet némi zavar nélkül olvasni 
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a szenilis szerzők ezen állításait. A kereskedelmi bankok és vállalatok, 
a vasút, a kereskedelmi flotta államosítása a szocialista forradalom 
éppen annyira szükséges intézkedése, mint a termelési eszközök 
nacionalizálása, beleértve az export-iparágakat. A külkereskedelmi 
monopóliummal az állam saját kezében koncentrálja az anyagok 
kivitelét és behozatalát. Ha azt mondjuk, hogy Marx és Engels „soha 
nem álmodtak” a külkereskedelmi monopóliumról, ezzel azt is 
mondjuk, hogy soha nem álmodtak a szocialista forradalomról. A 
helyzet súlyosbításaként Vollmar az izolált szocialista állam 
legfontosabb eszközeként, helyesen, a külkereskedelem 
monopóliumát nevezte meg. Marx és Engels megtudhatta volna ezt a 
titkot Vollmartól, ha nem Vollmar tudta volna meg Marxtól és 
Engelstől.

Sztálin magát a szocializmus egy országban „elméletét”, egyébként 
sehol sem fejtette ki, és nem indokolta, azon a meglehetősen sivár és 
történelmietlen gondolaton kívül, hogy hála az ország gazdagságának, 
a szocialista társadalom épülhet a Szovjetunió földrajzi határain belül. 
Ugyanilyen sikerrel érvelhetnénk, hogy a szocializmus győzhetne 
abban az esetben, ha a világ népessége 12-szer kisebb lenne, mint a 
jelenlegi. A valóságban azonban az új elmélet konkrét nézetek 
rendszerét próbálta beépíteni a köztudatba, nevezetesen: a forradalom 
véglegesen befejeződött, a társadalmi ellentmondások folyamatosan 
csökkenni fognak; a kulákok észrevétlenül belenőnek a 
szocializmusba, a fejlődés általában is, tekintet nélkül a külső világ 
eseményeire, megőrzi a békés és tervszerű jellegét. Buharin, aki 
megpróbálta az új elmélet igazolni, megdönthetetlenül bizonyítottnak 
deklarálta, „hogy a hazánkban lévő osztálykülönbségek és 
technológiai elmaradottságunk miatt nem fogunk elpusztulni; hogy 
építhetjük a szocializmust még ezen a nyomorúságos technikai alapon 
is, hogy a szocializmus növekedése nagyon lassan fog menni, 
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teknősbéka léptekkel fogunk haladni, de építjük a szocializmust és fel 
is fogjuk építeni azt. Jegyezzük meg ezt a képletet: „építhetjük a 
szocializmust még ezen a nyomorúságos technikai alapon”. Ismét 
emlékeztetni kell a fiatal Marx ragyogó gondolatára, miszerint ,, „... (a 
kommunizmus) abszolút szükséges gyakorlati feltétele a termelőerők 
fejlettsége még azért is, mert enélkül csak a szükség általánosítható, és 
a szükséggel újra kell kezdődnie a szükséges tárgyakért folytatott 
harcnak, és ezzel feltámad minden régi kacat...”

1926 áprilisában a baloldali ellenzék a Központi Bizottság plénuma 
elé vitte a „teknősbéka léptekkel haladás elméletét” tagadó következő 
módosítását: „Alapvetően hibás lenne azt gondolni, hogy a 
szocializmus kapitalista környezetben tetszőleges ütemben fejlődhet. 
Szocializmus felé történő további haladást csak úgy lehet elérni, ha 
távolság iparunk és a fejlett kapitalista ipar között nyilvánvalóan és 
érezhetően csökken, nem emelkedik.” Sztálin helyesen „álcázott” 
támadásnak minősítette a módosítást a szocializmus egy országban 
elméletével szemben, és kategorikusan elutasítja, hogy a belső 
fejlődés ütemét a nemzetközi fejlődéshez kapcsolja. A plénum 
jegyzőkönyve szerint ezt mondta: „Aki itt belekeveri a nemzetközi 
tényezőt, az nem érti a kérdést magát, az vagy téved a kérdés meg nem 
értése miatt, vagy szándékosan próbál zavart kelteni a kérdésben.” Az 
ellenzék módosító javaslatát elvetették.

De a szegényes bázison nyugvó, teknősbéka tempóban haladó, és erős 
ellenségektől körülvett szocializmus illúziója nem volt képes sokáig 
kiállni a kritikát. Ugyanezen év novemberében a XV. pártértekezlet, 
minden sajtó előkészítés nélkül, szükségesnek ismerte el „hogy 
viszonylag (?) minimális történelmi időtartam alatt fel kell zárkózni a 
fejlett kapitalista országok iparfejlettségi szintjéhez, majd meg kell 
haladni azt”. A baloldali ellenzéket mindenesetre „túllicitálták”. De a 
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„történelmileg rövid hátáridőn belül utolérni és túlszárnyalni az egész 
világot” jelszó kiadásával a tegnapi „teknősbéka léptekkel haladás” 
teoretikusai ugyanazon „nemzetközi tényező” fogságba estek, 
amelytől a szovjet bürokrácia babonásan fél. Így nyolc hónap alatt 
Sztálin elméletének tiszta változata likvidáltatott.

A szocializmusnak óhatatlanul „utol kell érnie” a kapitalizmus minden 
területen, írja a baloldali ellenzék 1927 márciusában illegálisan 
terjesztett a dokumentumában. „De most nem a szocializmus 
kapitalizmus viszonyáról beszélünk, hanem a Szovjetunió gazdasági 
fejlődésének Németország, Nagy-Britannia és az Egyesült 
Államokban fejlődéséhez való viszonyáról. Mit jelent az, hogy: 
’történelmileg rövid idő alatt?’ Az elkövetkezendő néhány ötéves terv 
alatt, még messze nem érjük el a fejlett nyugati országok szintjét. Mi 
fog történni ezen idő alatt a kapitalista világban? Ha feltételezzük a 
kapitalizmus több évtizedig tartó új felvirágzásnak a lehetőségét, 
akkor szánalmas közönségesség lesz szocializmusról beszélni 
elmaradott hazánkban, akkor azt kell mondanunk, hogy tévedtünk az 
egész korszak, mint a kapitalizmus rothadása korszakának 
megítélésében, akkor a szovjet köztársaság a Kommün utáni második 
kísérlet lesz a proletárdiktatúra megvalósítására, átfogóbb és 
gyümölcsözőbb, de csak kísérlet... Vannak-e azonban olyan komoly 
indokok arra vonatkozóan, hogy ilyen határozottan átértékeljük 
korunkat és abban az október forradalom nemzetközi jelentőségét? 
Nincs!” …  „Befejezve (a háború utáni) kisebb vagy nagyobb mértékű 
újjáépítés időszakát... a kapitalista országokban újra jelentkezni 
fognak - sőt, sokkal nagyobb mértékben, mint a háború előtt - a régi 
belső és nemzetközi konfliktusok. Ez éppen az alapja a 
proletárforradalomnak. Hogy a szocializmust építjük, ez tény. De nem 
kevésbé fontos az európai és a világforradalom előkészítésének ténye: 
az egész több, mint a részek összege. A rész csak együtt az egésszel 
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nyerhet... Az európai proletariátusnak a hatalom megszerzésére sokkal 
rövidebb időre van szüksége, mint nekünk arra, hogy technológiailag 
utolérjük Európát és Amerikát... Addig is nekünk szisztematikusan 
csökkenteni kell a termelékenység tekintetében a világtól való 
elmaradásunkat. Minél jobban haladunk előre, annál kevésbé 
veszélyes számunkra, az olcsó árakkal való lehetséges beavatkozás és 
következésképpen a katonai intervenció... Minél magasabbra emeljük 
a munkások és parasztok életszínvonalát itthon, ez annál jobban 
gyorsíthatja a proletárforradalmat Európában, s ez a forradalom annál 
inkább fogja gazdagítani technológiánkat, és annál helyesebb és 
teljesebb lesz szocialista építésünk Európa és a világ részeként.” Ez a 
dokumentum is, mint a többiek, válasz nélkül maradt, hacsak nem 
számítjuk válasznak a pártból való kizárást és letartóztatást.

A teknősbéka léptekkel fejlődés elutasítását követően el kellett vetni a 
kulákság szocializmusba illeszkedését is. A kulákok adminisztratív 
felszámolása újabb tápot adott a „szocializmus egy országban” 
elméletnek: ha az osztályok többsége „alapjába véve” már elpusztult, 
a szocializmust „alapjába véve” megvalósították (1931). Itt 
lényegében a szocialista társadalom fogalmát a nyomor alapján 
fogalmazták át. Akkoriban, emlékszem szerint - egy fontoskodó 
újságíró [Karl Radek] kifejtette, hogy a gyermekeknek szánt tej hiánya 
a tehenek kis száma miatt van, nem pedig a szocialista rendszer 
hiányosságai miatt.

A termelékenység problémája azonban nem sokáig engedte meg, hogy 
hosszú ideig éljenek az 1931-es boldog formulák szerint, amelyeknek 
erkölcsi kárpótlást kellett volna adnia a teljes kollektivizálás 
pusztításáért. „Néhányan úgy gondolják” - jelentett be váratlanul 
Sztálin a sztahanovista mozgalommal kapcsolatban -, „hogy a 
szocializmust fokozni lehet az emberek bizonyos anyagi egyenlősítése 
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alapján, a szegénység szintjén. Ez nem igaz... ugyanis a szocializmus 
csak a kapitalizmusnál magasabb termelékenység szintjén győzhet.” 
Így igaz! Azonban ezzel egy időben a Komszomol 1936 áprilisában 
elfogadott új programjában, a kongresszus, amely éppen most vette el 
a Komszomol politikai jogainak utolsó maradványait, a Szovjetunió 
szociális jellegét a kategorikus következő szöveggel határozza meg: 
„Az egész ország gazdasága szocialista.” Senki sem törődik azzal, 
hogy az ellentmondó állításokat összeegyeztessék. Attól függően 
hozzák forgalomba, hogy az adott pillanatban mire van szükség. 
Kritizálni meg senki sem mer.

A Komszomol új programjának szükségességét az előadó a következő 
szavakkal indokolta: „A régi programban mélyen téves állítás 
szerepel, ami szerint Oroszország a szocializmushoz csak a proletár 
világforradalmon keresztül juthat el. Ez a tétel alapvetően hibás: ez 
trockista nézeteket tükröz” - ugyanazon nézeteket, amelyeket Sztálin 
1924 áprilisában még védelmezett. Mindenesetre nem világos, hogy 
egy 1921-ben Buharin által írt program, amelyet a Politikai Bizottság 
alaposan tesztelt - Lenin részvételével - több mint 15 évvel korábban 
hogyan lehet „trockista”, és az ellenkező irányba felülvizsgálva! De 
logikus érvek tehetetlenek ott, ahol az érdekekről van szó. Miután a 
bürokrácia elnyerte függetlenségét saját országa proletariátusától, nem 
ismeri el a Szovjetunió függését a világ proletariátusától sem.

Az egyenlőtlen fejlődés törvénye oda vezetett, hogy a technológia és a 
kapitalista tulajdoni viszonyok közötti feszültség a globális láncnak a 
leggyengébb láncszemét tépi el. Az elmaradott orosz kapitalizmus 
elsőnek fizetett meg a világkapitalizmus alkalmatlanságáért. Az egész 
történelemben az egyenlőtlen fejlődés törvénye kiegészül a kombinált 
fejlődés törvényével. A burzsoázia oroszországi összeomlása 
proletárdiktatúrához vezetett, azaz a fejlett országok elé ugrott egy 
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elmaradott ország. Azonban a szocialista tulajdoni formák egy 
elmaradott országban a technológia és a kultúra alacsony színvonalába 
ütköztek. Az Októberi Forradalom, amely maga a világ magasan 
fejlett termelőerői és a kapitalista tulajdon közötti ellentmondásból 
született, létrehozta a szocialista tulajdon és a termelőerők alacsony 
szintje közötti ellentmondást magában Oroszországban.

Igaz, a Szovjetunió elszigeteltsége nem vezetett azokra a rettenetes 
következményekre, amelyektől tartani lehetett volna: a kapitalista 
világ túlságosan szervezetlen és bénult volt ahhoz, hogy teljesen 
felfedezze a magában rejlő hatalmat. „A lélegzetvételi szünet” 
hosszabb lett, mint arra a kritikus optimizmus esetén számítani 
lehetett. Mindazonáltal, az elszigeteltség és a világgazdaság 
erőforrásai használatának - akár tőkés keretek közötti - lehetetlensége 
(a külkereskedelem az 1913-as méretéhez képest negyedére-ötödére 
esett), a katonai kiadások hatalmas mértékével együtt a termelőerők 
rendkívül kedvezőtlen eloszlásához és a tömegek életszínvonalának 
lassú növekedéséhez vezetett. De az elszigeteltség és elmaradottság 
legrosszindulatúbb terméke a bürokrácia polipja.

Egyrészt a forradalom által meghatározott jogi és politikai normák 
progresszív hatást gyakorolnak az elmaradott gazdaságra, másrészről 
azonban - ezeken is tapasztalható az elmaradottság visszahúzó hatása. 
Minél hosszabban marad a Szovjetunió továbbra is a kapitalista 
környezetben, annál mélyebb lesz a társadalmi szerkezet elfajulásának 
folyamata. További elszigeteltség nem nemzeti kommunizmusban 
csúcsosodna ki, hanem elkerülhetetlenül a kapitalizmus 
restaurációjában.

Ha a burzsoázia nem tud békésen belenőni a szocialista demokráciába, 
a szocialista állam sem tud békésen belenőni a kapitalista 
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világrendszerbe. A történelem napirendjén nem „egy különálló ország 
békés szocialista fejlődése” van, hanem háborúk és forradalmak 
hosszú sorának a globális sokkja: a megrázkódtatások a Szovjetunió 
belső életében is elkerülhetetlenek. Ha a bürokráciának a 
tervgazdálkodásért kuláktalanítania kellett a kulákot, akkor a 
munkásosztálynak a szocializmusért debürokratizálni kell a 
bürokráciát. A bürokrácia sírfelirata ez lesz: „Itt nyugszik a 
szocializmus egy országban elmélete”.

A Szovjetunió „barátai”

Először történik, hogy egy erős kormány külföldön nem a jobboldali, 
megbízható sajtót kenegeti, hanem a baloldali és a szélsőbaloldalit. A 
tömegeknek a nagy forradalom iránti szimpátiáját ügyesen 
szabályozzák és vezetik a szovjet bürokrácia malmainak hajtására. Az 
„együttérző” nyugati sajtó észrevétlenül elveszti a jogát, hogy bármit 
is publikáljon, ami a szovjet kormányzó réteget zavarná. A Kremlnek 
kényelmetlen könyveket rosszindulatúan elhallgatnak. Zengzetes és 
tehetségtelen apológiák sok nyelven jelennek meg. Mi e munkában 
elkerültük a hivatalos „barátok” konkrét műveiből való idézést, mivel 
előnyben részesítettük a durva eredetit a stilizált külföldi parafrázissal 
szemben. Azonban a „barátok” irodalma, együtt a Komintern 
irodalmával, annak is a leglaposabb, vulgáris részével, köbméterekben 
benyomást keltő mennyiséget tesznek ki, és ezért a politikában nem 
elhanyagolható szerepet játszanak. Ezért befejezésképpen lehetetlen 
nem szentelni ennek is néhány oldalt.
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Mostanában a gondolat tárházához való nagy hozzájárulásnak nevezik 
a Webb házaspár „Szovjet kommunizmus” című könyvét. Ahelyett, 
hogy elmondanák, mit ért el a Szovjetunió fejlődésében, és ez a 
fejlődés milyen irányban megy tovább, a szerzők 1200 oldalon át azt 
fejtegetik, hogy mit gondoltak ki, jelöltek ki a hivatalokban, vagy mit 
írtak a törvényekbe. Következtetésük, amikor az elgondoltak, tervek 
és törvények megvalósulnak, akkor a Szovjetunióban kommunizmus 
lesz. Ez a tartalma annak az elbutító könyvnek, amely a moszkvai 
kancelláriák jelentéseit és a moszkvai sajtó jubileumi cikkeit meséli el 
újra.

A szovjet bürokráciával fenntartott barátság nem a 
proletárforradalommal való barátság, éppen ellenkezőleg, a 
forradalom elleni biztosítás. Igaz, a Webb házaspár kész elismerni, 
hogy a kommunista rendszer egyszer az egész világra ki fog terjedni. 
„De hogyan, mikor és milyen változásokkal, erőszakos 
forradalommal-e avagy békés behatolással, vagy egyenesen tudatos 
másolással, ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszolni”. („But how, 
when, where, with what modifications, and whether through violent 
revolution or by peaceful penetration, or even by conscious imitation, 
are questions we cannot answer”). A válasznak ilyen diplomatikus 
elutasítása, tulajdonképpen egyértelmű válasz, amely a legnagyobb 
mértékben jellemző a „barátokra”, és pontosan meghatározza 
barátságuk értékét. Ha mindenki 1917 előtt, amikor ezekre a 
kérdésekre jóval nehezebb volt válaszolni, így válaszolt volna, akkor 
ma nem létezne a szovjet állam, és a „brit barátoknak” a barátság 
készletüket valahol máshol kellene hasznosítaniuk.

A Webb házaspár, mint magától értetődőről beszél arról, hogy az 
európai forradalomra számítani a közel jövőben hiú ábránd, és ebből 
levonják a megnyugtató következtetést a „szocializmus egy országban 
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elmélet” helyességére vonatkozóan. Azok az emberek, akiknek az 
Októberi fordulat váratlan, és ráadásul kellemetlen meglepetés volt, 
azok most tekintélyt sugallva oktatnak ki bennünket arról, hogy a 
szocializmust a Szovjetunió határain belülre szorítkozva kell építeni, 
mivel nincsen egyéb perspektíva. Nehéz visszatartani az akaratlan 
vállvonogatást! A valóságban a Webb házaspárral a vitánknak nem 
arról kellene szólni, hogy kell-e a Szovjetunióban gyárakat építeni, és 
a kolhozokban műtrágyát használni, hanem arról, hogy kell-e készülni 
és hogyan a forradalomra Nagy-Britanniában. Tudós szociológusaink 
erre csak azt tudják válaszolni: nem tudom. Magát a kérdést is 
természetesen „tudománytalannak” tartják.

Lenin szenvedélyes utálattal viszonyult azon burzsoá konzervatívok 
iránt, akik magukat szocialistáknak képzelték, közéjük értve a brit 
fabiánusokat is. Csak egy kis kereséssel a művei névmutatójában 
meggyőződhetünk arról, hogy viszonya a Webb házaspárhoz teljes 
munkássága során változatlanul hevesen ellenségesnek jellemezhető. 

Először 1907-ben ír Webbekről, mint akik az angol nyárspolgárság 
eltompult agyú dicsőítői, akik azzal a gyerekséggel állnak elő, amely a 
chartizmust az angol munkásmozgalom forradalmi korszakának 
próbálja beállítani. Egyébként a chartizmus nélkül nem lett volna 
Párizsi kommün; és mind a kettő nélkül nem lett volna az Októberi 
Forradalom. A Webb házaspár a Szovjetunióban csak adminisztratív 
mechanizmusokat és bürokratikus terveket talált: sem a chartizmust, 
sem a kommunákat, sem az Októberi fordulatot nem találták. A 
forradalom számukra továbbra is idegen, ellenséges dolog marad, 
hacsak nem „közönséges gyerekesség”.

Az opportunizmussal való vitájában Lenin, mint az köztudott, nem 
korlátozta magát szalonbeli megfontolásokkal. De a durva jelzői („a 
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burzsoázia lakája”, „áruló”, „lakáj lelkek”, stb.) sok éven át fejezték ki 
a Webb házaspárnak mint a fabiánizmus - t.i. a létező előtti behódolás 
és a tradicionális tisztelete - hirdetőinek gondosan kiegyensúlyozott 
értékelését. A Webb házaspár nézeteiben az utóbbi években 
valamiféle változásról beszélni sem lehet. Ők ugyanazok az emberek, 
akik a háború alatt támogatták saját burzsoáziájukat, és később a 
király kezéből elfogadták a Lord Passfield címet, és semmiről sem 
lemondva, semmiben sem változva a kommunizmushoz csapódtak 
egyetlen, a számukra idegen országban. Sidney Webb gyarmatügyi 
miniszter, azaz a brit imperializmus legfőbb börtönőre volt pontosan 
életének abban az idejében, amikor a szovjet bürokráciához 
közeledett, és kancelláriáiból anyagot kapott a kétkötetes 
kompilációjának megírásához.

1923-ban még a Webb házaspár nem látott nagy különbséget a 
bolsevizmus és a cárizmus között (lásd pl.: ”The Decay of Capitalist 
Civilisation”, 1923). Ellenben ma teljesen elismerik a sztálini rezsim 
„demokráciáját”. Nem kell itt ellentmondást keresni. A fabiánusok 
felháborodtak azon, hogy a forradalmi proletariátus elvette a „képzett” 
társadalomtól a cselekvés szabadságát, de normálisnak találja azt, ha a 
bürokrácia a proletariátustól veszi el a cselekvés szabadságát. De nem 
ebben volt-e mindig is a labourista munkásbürokrácia szerepe? A 
Webb házaspár esküdözik, hogy a kritika a Szovjetunióban teljesen 
szabad. Humorérzékük az biztosan nincs. Teljesen komolyan 
hivatkoznak a hírhedett „önkritikára”, amely a munkaköri kötelesség 
talaján játszódik le, és amelynek mind irányát, mind terjedelmét nagy 
biztonsággal előre meg lehet mondani.

Naivitás? Sem Engels, sem Lenin nem tartotta Sidney Webbet 
naivnak. Inkább respektálás. Ugyanis megszilárdult rezsimről és 
vendégszerető házigazdákról van szó. A Webb házaspár rendkívül 
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elutasítóan viszonyul a fennálló rend marxista kritikájához. 
Elhivatottnak érzik magukat arra, hogy az Októberi Forradalom 
hagyományát megvédjék a baloldali ellenzéktől. A teljesség kedvéért 
megjegyezzük, hogy az a munkáspárti kormány, amelynek tagja Lord 
Passfield (Sidney Webb), elutasította a szerző vízumkérelmét Nagy-
Britanniába való beutazásra. Így Sidney Webb, aki éppen azokban a 
napokban a Szovjetunióról szóló művén dolgozott, elméletileg a 
Szovjetuniót védelmezi a felforgató tevékenységtől, gyakorlatilag 
azonban Őfelsége birodalmát. Becsületére legyen mondva, mindkét 
esetben hű önmagához.

Sok kispolgár számára, akik nem uralják sem a tollat, sem az ecsetet, a 
Szovjetunió irányába hivatalosan regisztrált „barátság” jelenti a maga-
sabb szellemi érdeklődést. Részvétel a szabadkőműves páholyokban 
vagy a pacifista klubokban nagyon sok közös vonást mutat a Szovjet 
„baráti” társaságokban való részvételhez, mivel kettős élet folytatásá-
hoz teremt lehetőséget: egyik a hétköznapi élet a mindennapi létezés 
érdekei körében, a másik az ünnepi, a lelket felemelő. Időnként a „ba-
rátok” Moszkvába látogatnak. Feljegyzik emlékezetükben a traktor-
okat, bölcsődéket, pionírokat, felvonulásokat, ejtőernyősöket, szóval 
mindent, kivéve az új arisztokráciát. Közülük a jobbak teszik ezt a 
kapitalista reakcióval szembeni ellenséges érzületből. André Gide13 

13 André Gide (Párizs, 1869. november 22. - Párizs, 1951. február 19.) francia 
író, esszéista. Apja halála után anyja szigorú vallásos nevelésben részesítette, 
amely később kiváltotta belőle a konvenciókkal szembemenő írói és emberi 
magatartását. A fiatal értelmiségiek körében hamar népszerűvé vált, de a 
vallásos, katolikus szervezetek és értelmiségiek egész életében át az 
ellenségüknek tekintették. Halála után a Vatikán indexre tette a könyveit. De 
mindemellett Gide a huszadik századi világirodalom egyik legjelentősebb írója 
volt, aki felbontotta a hagyományos regény szerkezetet, szembefordult a realista 
ábrázolással, és az 1925-ös Pénzhamisítók című művével már a posztmodern 
irodalomat vetítette előre. Korának társadalmi visszásságaira sem volt 
érzéketlen: 1925-ös kongói utazásait követően - amiről könyvet is írt - szót 
emelt a gyarmati viszonyok és elnyomatás ellen, aminek következményeként, 



294

nyíltan elismeri: „A Szovjetunió elleni buta és nemtelen támadások 
vezettek oda, hogy manapság olyan konokan védelmezzük”. De az 
ellenség butasága és nemtelensége nem igazolja a saját vakságunkat. 
A munkástömegeknek mindenesetre látó barátokra van szükségük.

A burzsoá radikálisok és a szocialista burzsoák a szovjet kormányzó 
réteg iránti válogatás nélküli szimpátiájának fontos oka van. A 
hivatásos politikusok körében, a programjaik minden különbsége 
ellenére, mindig többségben vannak a már megvalósult vagy könnyen 
megvalósítható „haladás” barátai. A világban mérhetetlenül több 
reformátor van, mint forradalmár. Alkalmazkodóból több van, mint 
kibékíthetetlenből. Csak azokban a ritka történelmi időkben, amikor a 
tömegek megmozdulnak, akkor kerülnek ki a forradalmárok az 
elszigeteltségből, s a reformátorok a partra vetett halhoz lesznek 
hasonlatosak.

A mai szovjet bürokrácia soraiban nincs senki, aki 1917 áprilisáig - és 
még hosszú ideig utána is - a proletárdiktatúrát Oroszországban ne 
tartotta volna fantázia szüleményének (akkoriban ezt a 
„fantazmagóriát” trockizmusnak nevezték). A külföldi „barátok” 
idősebb nemzedéke évtizedeken keresztül tartotta a liberálisokkal való 
„népfrontot” támogató orosz mensevikeket reálpolitikusoknak, akik 
elvetették a diktatúrát, mint nyilvánvaló őrültséget. Más dolog akkor 
elismerni a diktatúrát, amikor azt már nemcsak megvalósították, de 
bürokratikusan összerondították: a „barátoknak” ez éppen erejükhöz 
méltó feladat. Most azonban nem csak a kijáró elismerést adják meg a 
szovjet államnak, de védelmezik ellenségeivel szemben, igaz, nem 

bár szükségképp eredménytelenül, a Népszövetség is foglakozott a gyarmati 
állapotok tarthatatlanságával. A 30-as évek Szovjetuniójában is járt; kezdeti 
lelkesedése azonban gyilkos kritikává változott a szovjet valóság megismerése 
után, amit a Visszatérés a Szovjetunióból, majd Kiigazítások a Visszatérés a 
Szovjetunióból című írásomhoz könyveiben publikált. 
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annyira azon ellenségeivel szemben, akik a múltba húzzák vissza, 
hanem akik a jövőt készítik elő. Ha a „barátok” ráadásul aktív 
hazafiak is, mint a francia, belga, angol és egyéb reformisták, akkor 
számukra kényelmes lehet a burzsoáziával kötött szövetségüket a 
Szovjetunió védelmével elleplezni. Ha - ellenkezőleg - akaratlanul 
defetistákká váltak, mint a közelmúlt német és osztrák szociálpatriótái, 
akkor abban reménykednek, hogy Franciaország és a Szovjetunió 
szövetségének segítségével meg tudnak birkózni Hitlerrel és 
Schuschniggal. León Blum, aki a bolsevizmus ellensége volt annak 
hőskorában, és megnyitotta újságjának, a Le Pupulaire-nek oldalait az 
Októberi Forradalom elleni kútmérgezéshez, ma egyetlen sor nem sok, 
de annyit sem szentel a szovjet bürokrácia tényleges bűneinek hosszú 
listájáról. Ahogy a bibliai Mózesnek, aki Jehovát szemtől szembe 
szerette volna látni, csak az adatott meg, hogy az isteni anatómia hátsó 
felét imádja, úgy a reformista urak, a kész tények bálványimádói is 
csupán a posteriori14 képesek elismerni a forradalmat bürokratikus 
megjelenési formájában.

A mai kommunista „vezérek” lényegében hasonló típusok. Hosszú 
majomparádé után hirtelen felfedezték az opportunizmus nagy 
előnyét, és a tudatlanság frissességével, amely mindig is 
megkülönböztette őket, kaptak utána. Már a kremli főnökség 
rabszolga mentalitású, és nem teljesen önzetlen csodálata maga 
abszolút képtelenné teszi őket a forradalmi kezdeményezésre. A 
kritikai érvelésre morgással és ugatással válaszolnak; a gazda 
korbácsára farkcsóválással reagálnak. Ez a nem túlságosan vonzó 
publikum, amely a veszély pillanatában a négy égtáj felé fog 
szétszaladni, tart minket hírhedett „ellenforradalmároknak”. Mit 

14 Tapasztalatokon alapuló, azokból következtetett, tapasztalati (megállapítás, 
ítélet); utólagos(an)
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tegyünk? A történelem minden súlyos természete ellenére sem tudja 
nélkülözni a komédiát.

A becsületesebb vagy józanabb „barátok” legalább azt elismerik 
négyszemközt, hogy a szovjet napon foltok vannak, de a dialektikus 
analízist fatalistával helyettesítve magukat azzal vigasztalják, hogy 
némely bürokratikus elfajulás a jelen körülmények között történelmi 
szükségszerűség. Ám legyen! De ezen elfajulással való szembenállás 
sem az égből hullott alá. A szükségszerűségnek azonban két vége van: 
a reakciós és a haladó. A történelem azt tanítja, hogy azok a pártok és 
személyek, amelyek a szükségszerűség ezen különböző végeit húzzák, 
a barikád különböző oldalára kerülnek végül.

A „barátok” utolsó érve: a szovjet rezsim kritikájára lecsapnak a 
reakciósok. Vitathatatlan! Ezt a könyvet megpróbálják majd 
felhasználni, és propaganda előnyt kovácsolni belőle. Ez mindig így 
volt. Már a „Kommunista Kiáltvány” is megvetően említette meg, 
hogy a feudális reakció igyekezett felhasználni a szocialista kritika 
nyilait a liberalizmus ellen. De ez a forradalmi szocializmust 
egyáltalán nem zavarta saját útjának követésében. Nem fog minket 
sem zavarni. A Komintern sajtója egészen odáig megy el, hogy 
kritikánk... a Szovjetunió elleni intervenciót készíti elő. Ezt láthatólag 
úgy kell értenünk, hogy a kapitalista kormányok művünkből 
megtudva a szovjet bürokrácia elfajulásról, azon nyomban büntető 
expedíciót indítanak Október elveinek lábbal tiprása miatt. A 
Komintern polémiáját folytatók nem karddal, hanem furkósbottal, 
vagy más, ennél is tompább eszközzel vannak felfegyverezve. A 
valóságban a dolgokat saját nevén nevező marxista kritika a 
burzsoázia szemében csak megerősítheti a szovjet diplomácia 
konzervatív hitelességét. 
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Egészen másképpen áll a dolog a munkásosztállyal, és az intelligencia 
körében található igazi szövetségeseivel. Itt munkánk valóban 
kétségeket támaszthat - nem a forradalommal - hanem annak 
bitorlóival szemben. A célunk pedig éppen ez. A haladás motorja az 
igazság és nem a hazugság.
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