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Az orosz agrárviszonyok és a faluközösség
(1861- 1914)

Oroszország a múlt század második felétől ugyan elindult a kapitalista fejlődés útján, azonban 
gazdasági és társadalmi viszonyaiban az agrárszférában az 1861. évi jobbágyfelszabadítást 
követően is megmaradtak a félfeudális csökevények, ami döntően az állami adókat és a 
megváltás fizetését garantáló faluközösség és a ráépült, erőszakon alapuló államrend 
továbbélésében jutott kifejezésre. Nyilvánvalónak látszik, hogy az olyan kapitalizmus kori 
agrárállamban, amilyen -  a más gazdasági szférák fejlődése ellenére -  Oroszország volt, 
döntő fontosságú a mezőgazdaság, az agrárium termelési-technikai, társadalmi viszonyainak 
és a jobbágyfelszabadítás után a sztolipini reformokig érintetlenül maradt gazdálkodási és 
szociális alapegységnek; az obscsinának a kutatása. N ézetünk szerin t az orosz 
jobbágyfelszabadítás és az első világháború közti időszak kulcsproblémáit az alábbiak 
alkotják:

a. ) melyek voltak az orosz jobbágyfelszabadítás sajátosságai és ezek milyen 
következményekkel jártak,
b. ) hogyan alakult az obscsina sorsa a XIX. sz. végéig /lezajlottak a nagy reformok, 
de fennmaradt a földközösség és a parasztokat a földhöz és a faluközösséghez kötve 
szabadították fel,
c. ) milyen volt az 1905-1907. évi forradalom agráriumbeli hatása és
d. ) az egyik legvitatottabb -  és az obscsina felszámolása és a falusi tulajdonviszonyok 
átalakulása m iatt valószínűleg a legfontosabb -  kérdés a sztolipini reformok 
értékelése, amelyet eddig a negatívumok túlhangsúlyozása jellemzett; ezért is fontos 
(az adatszerű, a polgári és a nyugati történészek véleményét is figyelembe vevő) a 
differenciált és szakszerű megközelítés.

A tanulmány az újabb magyar és orosz szakirodalomra épül, de figyelembe vesszük a 
klasszikus örökséget is. Néhány kivételtől eltekintve, az előbbiekből merítjük a forrásokon 
(állami, zemsztvo-statisztikai anyagokon, történészek számításain) nyugvó adatbázist. Az 
orosz agrárrend fejlődését és a kapitalizmus kori obscsina evolúcióját, ill. a kettő kapcsolatát 
szeretnénk bemutatni.
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Az orosz jobbágyfelszabadítás és az azt követő agrárviszonyok

1861. február 19-én írta alá II. Sándor a jobbágyfelszabadításról szóló rendeletet, amit három 
hét múlva hirdettek ki. A parasztoknak átadandó föld és a kárpótlás kérdését szabályozó, a 
földesurak és a parasztok közti szerződések megkötésére kétéves átmeneti időt biztosítottak. 
Amíg a szerződések nem jöttek létre ideiglenesen lekötött parasztokról beszélhetünk. A 
szerződések megkötésének elhúzódása, a patriarchális jellegű, az uralkodóhoz fűzött illúziók 
és a bekövetkezett zavargásokjól mutatták, hogy a parasztok a korábban birtokolt összes földre 
számítottak. Aföldesurak viszont még az átadott területet is sokallották. A kárpótlási összegek 
irreálisait magas volta miatt a parasztok sokáig az ideiglenes lekötöttség állapotában maradtak. 
Ami a jobbágyfelszabadítás és a faluközösség kapcsolatát illeti, hangsúlyozni kell, hogy noha 
a juttatott föld nagyságát a paraszti gazdaságok szerint szabták meg, a terület az obscsina 
használatában maradt. Igen lényeges, hogy az egyetemleges felelősség révén a faluközösség 
kollektív felelősséget viselt a megváltás és az adók fizetéséért. A reform utáni obscsinában a 
fellazító belső ellentm ondások ugyanúgy m egfigyelhetők, m int az összetartok. A 
gazdagparasztság szembenállt az említett faluközösségi földtulajdonnal, ugyanakkor, mint a 
mir vezető rétege konzerválni is igyekezett azt. A fokozatosan tönkremenő paraszü többség 
támogatta a faluközösségen belüli (újrafelosztásos) egyenlősítést és az obscsinai intézmények 
demokratizálását, gazdasági-társadalmi helyzetének javulását remélve az előbbiektől.1 
Oroszországban 1861 -ben megszűnt ugyan a jobbágyrendszer, azonban a volt jobbágy földjét 
tekintve is a faluközösséghez kötődött, mivel a számára juttatott föld csak a használatába került, 
de nem jö tt létre a polgári (elidegeníthető, teljesen szabad) földtulajdon. A parasztságot a 
tulajdoni dualizmus (faluközösségi és paraszü) jellemezte. Apatemalizmus igénye fennmaradt 
a cári kormányzatban csakúgy, mint a naturális-paüiarchális és xnonarchista hagyományokon, 
a szűk faluközösségi keretekben nevelkedett orosz parasztokban. Jellegzetesen kelet-európai 
agráriumbeli gazdasági-társadalmi és mentalitással kapcsolatos átalakulás ment tehát végbe. 
Agronómiái szempontból értékelve az 1861 utáni orosz mezőgazdaságot, elmondható, hogy' 
tovább folytatódott a három nyom ásos gazdálkodás. Fennm aradt, sőt nőtt a földek 
tagosítatlansága. Az orosz mezőgazdaságban a századfordulóig alacsonyak maradtak a 
terméshozamok.

A korszakot (különösen a fekete földes területeken) erős agrártúlnépesedés jellemezte. 
A jobbágyreform rendelkezései azonban komoly gátat szabtak a faluközösségből való 
eltávozásnak. Megpróbálták ugyanakkor kormányzati úton ritkítani a földújraosztásokat. 1893- 
ban törvényt hoztak arról, hogy az obscsinában csak 12 évenként szabad újra felosztani a földet. 
Az új rendszer azonbannem küszöbölte ki a föld értékét növelő újítások akadályait. Mindenesetre 
már a haladás jele volt, hogy a kormány felismerte az obscsina egyik alapvető fogyatékosságát. 
Fontos kérdés volt a megváltási összeg kifizetésének és az eltávozás kapcsolatának szabályozása. 
Az 1880-as években a kormányzat úgy' határozott, hogy a parasztoknak csak a megváltási összeg 
hátralévő részét kell kifizetniük; azaz beszámították a korábbi részlettörlesztéseket. így már 
elképzelhető volt az adósság lejárat előtti visszafizetése. Az 1882-es lejáratig azonban a 
megváltott juttatások száma elhanyagolható maradt. A kormányzat mégis aggódott a 
faluközösségek fennmaradása miatt. Ezért módosították a megváltás egyes rendelkezéseit (1893.
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nov.). Innentől addig, amíg nem váltották meg az összes közösségi földet, az egyes paraszt csak 
a faluközösségi gyűlés kétharmadának jóváhagyó szavazata mellett válthatta meg a sajátját. 
Nyilvánvalónak tűnik, hogy a kormányzat célja a faluközösségi rendszer fenntartása volt. A 
mezőgazdasági modernizálás támogatói főleg gazdasági megfontolásból ellenezték a 
faluközösségi rendszer fennmaradását. Szerintük ugyanis tagjaiknak a periodikus újrafelosztás 
miatt nem állt érdekükben semmilyen távlati célú befektetés és így a földművelés alacsony 
szinten maradt. Az obscsina fenntartásának hívei azzal érveltek, hogy a jobbágyreform után a 
földesúri támogatás nélkül maradt parasztokat nem szabad magukra hagyni. Miután a parasztok 
a faluközösségen keresztül rendelkeznek földdel; el lehet hárítani az elszegényedés (a 
proletarizálódás) veszélyét, az egyetemleges kezességgel pedig biztosíthatják az adók behajtását. 
Ezenkívül utaltak arra, hogy az obscsina ősi, tradicionális orosz intézmény. Látható, hogy az 
évszázados konnányzati patemalizmus elvei továbbra is fennmaradtak.

A múlt század utolsó harmadában a parasztság gazdasági körülményei egyre 
rosszabbodtak. Amezőgazdasági termékek árai az 1880-as évek elejétől esni kezdtek. Ugyanezen 
időszakban a mezőgazdasági népesség egyre gyarapodott. Miután az egy főre jutó paraszti 
földek nagysága jócskán csökkent, a parasztoknak egyre gyakrabban kellett a nemesi földek 
haszonbérbe vételéhez folyamodniuk. A parasztgazdaságok technikai újítások bevezetésével 
sem tudtak javítani helyzetükön. Ehhez hiányzott a megfelelő tőke és hitelezési fonna. Ezen túl 
gátolta az előrelépést a faluközösség tagjainak alacsony agronómiái felkészültsége, valamint 
az, hogy csekély igavonó erővel rendelkeztek. Tendenciájában Oroszország európai részén 
nőtt a ló nélküli és az eg)' lovat tartó háztartások száma, míg csökkent a két és három lovat 
tartóké.2 A múlt század utolsó negyedében (1870 és 1900 között) csökkent az eg)' főre jutó 
termelés, ugyanakkor az össztermelésen belül nőtt a kényszerexport hányada. A veszélyes 
politikai következmények ellenére a kormányzat egyenlőre csak időleges engedményeket tett. 
1894-ben megteremtette a felhalmozódott hátralékok elhalasztásának és részletekben történő 
kifizetésénekjogi feltételeit, 1896-ban új törlesztési periódusok alkalmazását akarta biztosítani, 
1899-ben pedig egyszerűsítették az. egyes esetekben adható könnyítések adminisztrációját. A 
múlt század végére a megváltási díj visszafizetési hátraléka olyan tetemessé vált, hogy a 
kormánynak külön kellett foglalkoznia vele. 1896-ban II. Miklós trónra lépésekor kiáltványában 
enyhített az adóterheken, de a rendes megváltási díjak és hátralékaik fizetését az aktus nem 
érintette. Az 1890-es évek iparosítási fellendülése a Pénzügyminisztérium térnyerésével járt 
együtt. Ugyanakkor lényeges annak kiemelése, hogy a Pénzügyminisztérium csak lassan 
alakította ki független agrárpolitikai álláspontját. Witte is elismerte, hogy kezdetben csak 
felszínesen ismerte a mezőgazdaság problémáit és a hagyományos orosz intézménynek tekintett 
faluközösség pártján állt. Csak később, a századforduló után, látva a mezőgazdaság súlyos 
helyzetét, jelentette k i , hogy nincs szükség az egyetemleges kezességre.3 Az 1890-es években 
a Pénzügyminisztérium azonban még belenyugodott abba, hogy a parasztsággal kapcsolatban 
kompromisszumos döntések szülessenek. így az 1899-es refonnban ismét kimondták, hogy az 
obscsinák egyetemleges kezességet viselnek az adókért. Az orosz kormány agrárpolitikájá-nak 
fő elvei -  az obscsina fenntartása a megváltási adósság lejártáig és az adósság törlesztési idejének 
meghosszabbítása a faluközösségi intézmény védelme és a paraszti adózás biztosítása végett -  
alapjaiban az 1890-es években változatlanok maradtak.
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Az orosz társadalom változása (1861-1900)

Az orosz jobbágyfelszabadítás és az azt követő reformok kihatottak a társadalom szerkezetére, 
amiből főleg az agráriumbeli átalakulásokat emelnénk ki. Az 1861. évi reform után a birtokos 
nemesség nehéz helyzetbe került, alsó része pedig egyenesen az elszegényedés felé tartott. Az 
előbbi abból adódott, hogy a nagybirtok korábban a jobbágyok robotjára támaszkodhatott és 
mivel elegendő saját felszereléssel és igásállattal nem rendelkezett, a parasztokét használta 
fel. Most főleg a ledolgozási rendszer segíthetett a földbirtokosokon. Miután azonban továbbra 
is a hagyományos agrotechnikát alkalmazták, a terméshozamok igen alacsonyak voltak. így' 
rossz termés esetén nagy területen éhínség jelentkezett, mint pl. 1891 -ben. Ebben az időszakban 
csak kevés nagybirtok tudott áttérni a modern agrotechnika és a bérmunka alkalmazására.

A parasztság körében előrehaladt a vagyoni és társadalmi differenciálódás. A falusi 
földközösségeken belül a gazdag és a szegény rétegek között a földszerzés és -  birtoklás, a 
mellékfoglalkozások és a termelés technikai feltételeinek javítása terén érdekellentétek 
bontakoztak ki. A faluközösséget tehát ebben az időszakban nem lehet egy idilli paraszti 
együttélés és mezőgazdasági termelés keretének tekinteni, hiszen már érvényesült a kapitalista 
viszonyok lassú és fokozatos átalakító Itatása, igaz ugyan, hogy a régi patriarchális hagyományok 
továbbélése lefékezte ezeket a változásokat. A zemsztvo-statisztikai anyagokból (pl. a 
portaösszeírásokból) lehet arra a folyamatra következtetni, melynek során megjelentek az orosz 
falusi lakosság új rétegei; elsősorban a gazdagparasztok és az ingatlan vagyonnal nem rendelkező 
napszámosok és cselédek. A parasztság felső rétege nagyobb jövedelméből intenzifikálhatta 
gazdaságát és növelhette a birtokában lévő földterületet. Számarányát tekintve ez a réteg ugyan 
nem túl nagy, de a termelési mutatókat tekintve nagyon is jelentős. Az orosz falu másik (ellentétes 
póluson álló) új típusú rétegét a napszámosok, cselédek, alkalmi munkások képezték. Ide 
tartoztak az osztásföldes bérmunkások, a földjüktől megválni kényszerülők, az összes ló nélküli 
és az egy lóval rendelkező parasztok zöme. Ők alkották a falusi lakosság alsó rétegét. Az orosz 
középparasztság számaránya 1861 után csökkent, anyagi helyzetük romlott és társadalmi 
státuszbeli pozíciójuk is megrendült. Az elszegényedés az egyik oldalon a gazdagodás a másikon, 
1861 után folyamatosan előrehaladó tendenciaként jelentkezett az orosz falun. Szólnunk kell 
a jobbágyreform utáni ledolgozási rendszer és az orosz falu társadalmi tagozódása közti 
kapcsolatokról. Aledolgozás aközépkori munkajáradékból eredeztethető. Ugyanakkor feltétele 
volt egy olyan paraszti réteg az orosz falun, amely saját mezőgazdasági eszközökkel és igavonó 
állatokkal rendelkezett; és így meg tudta művelni a saját és a földbirtokos földjének egy részét. 
A korabeli áru- és pénzviszonyok fejletlenségére is utal a fenti helyzet, ami ugyan fékezte a 
földközösségi viszonyokon belül élők gyors differenciáló-dását, de nem akadályozta meg azt.

Az 1861 utáni orosz faluközösség fejlődésének néhány aspektusa

A múlt század utolsó harmadának gazdasági és társadalmi változásai jelentős módosulásokat 
eredményeztek az obscsina belső szerkezetében és különböző funkcióiban. A paraszti 
földközösség mint archaikus képződmény az egyenlősítő földújrafelosztással a munka
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erőellátottság és az adózási képesség párhuzamba hozatalára törekedett; azaz fiskális célokat 
szolgált. A gazdasági (vagyoni) és a szociális változások jól illusztrálták, hogy az obscsina a 
parasztság differenciálódását nem tudta megakadályozni. 1861 után is a fóldközösség két típusa 
létezett: a földújrafelosztásokkal és az azokkal nem jellemezhető obscsina. Az első az ország 
európai része központi területeit, a feketeföld övezetet és a Volga-vidéket fogta át, míg a második 
Oroszország északi, nyugati és déli peremterületein volt általános. Ha agronómiái szemszögből 
nézzük őket, itt ajobbágyfelszabadítás után is általános maradt a háronmyomásos gazdálkodás. 
Az osztásföldekből való részesedés alapelve (a parasztcsalád lélekszáma, a munka- és igaerővel 
ellátottság foka szerinti elosztás) nem változott 1861 után sem. A tíz-tizenöt évente ismétlődő 
fóldújrafelosztások elsősorban a demográfiai változásokra épültek.

A feudalizmus korából fennm aradt paraszti földközösség -  noha bizonyos 
változásokon ment át -  alapjában megőrizte naturális, patriarchális jellegét, alacsony 
színvonalú művelési technikával párosult, így nem járt együtt a gazdálkodás intenzifikáló- 
dásával. A faluközösségekben élő és gazdálkodó oroszországi parasztság, az osztásföldekhez 
kötve és ugyanakkor állandó földszűkével küszködve képtelennek bizonyult a paraszti 
m ezőgazdaság általános színvonalának em elésére. Az 1880-as évektől a paraszti 
differenciálódás előrehaladtával az egyenlősítő földújrafelosztás egyre kevésbé felelt meg 
a falu jómódú rétegeinek, ezért bizonyos visszaszorulása figyelhető meg. Mindazonáltal az 
egyenlősítő földújrafelosztás 1861 után is állandósította a tagosítatlan földviszonyokat és a 
háromnyomásos gazdálkodás túlsúlyát. A faluközösségi, ill. a családi birtoklás mögött 
háttérbe szorult az egyéni tulajdon, lefékeződött az individuális kezdeményezőkészség. A 
szokásjog révén tovább éltek a régi, közösségi hagyományok és így nem  szilárdulhatott 
meg a földmagántulajdon és a földpiac a legnépesebb orosz társadalmi réteg tudatában és 
gyakorlatában, ami a polgári fejlődés alapfeltétele lett volna az agrárszférában.5 Ugyanakkor 
a szokásjogi normák visszaszorulását mutatják, hogy sokszor örökítették, bérbe adták, sőt 
áruba bocsátották az osztásföldeket. Ajobbágyfelszabadítás után módosultak az obscsina 
egyes szerveinek és tisztségviselőinek funkciói. Kiélezett szituációkban (pl. válságok, 
forradalmi megmozdulások idején) az obscsina, ill. a falugyűlés (a mirszkij szhod) igazi 
paraszti érdekvédő hatalmi szervvé vált. Az elöljárók és testületeik -  már csak vagyoni 
helyzetük miatt is -  a falugyűléseknél konzervatívabb álláspontot foglaltak el. Az 1861 
utáni évtizedek obscsinájában bizonyos fokig háttérbe szorultak a hagyományos szociális 
funkciók, ugyanakkor markánsabban megjelent a korabeli orosz parasztságon belül elkülönü
lő rétegek ellentéte, miközben végig megmaradt a cári és a földbirtokos bürokráciával 
szembeni paraszti védekezés rég kialakult funkciója.

Szeretnénk rámutatni az orosz kormányzat agrárpolitikája és az obscsina fejlődése 
közti kapcsolatokra. Az 1880-as és az 1890-es évek elejét még a konzervatív agrárpolitika 
jellem ezte. 1904-ig azonban fokozatosan kialakultak a változások előfeltételei. Az 
egyetemleges kezesség, m int a parasztság adózóképességének biztosítéka viszont 1903-ig 
fennmaradt. Valójában a cári kormányzatnak az obscsinák irányában folytatott politikájában 
a döntő fordulatot az elmélyülő agrárválság (az 1890-es évek második felétől), a növekvő 
paraszti mozgalmak és az 1905-1907. évi forradalom kényszerítette ki. Kezdeti lépésként 
eltörölték az egyetemleges kezességet, majd elősegítették az áttelepülési mozgalmat és
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enyhítették a “rend jellegű” megkülönböztetéseket. Az első orosz forradalom szétfoszlatta 
a paraszti konzervativizmushoz fűzött kormányzati reményeket. Az 1906. november 9-i 
rendelet a cári parasztpolitika teljes fordulatát jelentette. Míg előtte ez a politika az obscsinát 
védte, ezt követően a sztolipini reformok a gazdagparasztok érdekében oldották fel a 
faluközösségi kötelékeket, megnyitva az utat a parasztpolgárosodás előtt.

A XX. század eleje re fo rm jainak  előzményei

Az 1890-es évek nagy ipari fellendülése az 1900-as depresszióban végződött. Ugyanakkor 
a másik gazdasági területen, az agrárszférában is nyugtalanító jelenségek bontakoztak ki. A 
parasztság, mivel adózási képességének határához érkezett, 1900 és 1905 között sanyarú 
helyzetére soha nem  látott (földfoglaló, a földesúri ingatlan és ingó vagyon elleni) 
népmozgalommal válaszolt. Noha a kormány 1906 őszére a falvakban is visszaverte a nemesi 
földtulajdon elleni támadásokat, korábbi agrárpolitikájához már nem térhetett vissza.6 1903 
februárjában egy cári dekrétum elrendelte a mezőgazdaság állapotának javítását célzó 
kutatások megkezdését, miközben hangsúlyozta, hogy ezeknek a faluközösségi rendszer 
elvein kell nyugodniuk. A kiáltványban azt is hangoztatták, hogy' lépéseket tesznek az 
egyetemleges kezesség eltörlésére, ami két héttel később be is következett. M iután a 
zavargások vidéken tovább folytatódtak, újabb kiáltvány jelent meg, amiben eltörölték a 
megváltási díj és a juttatott földek utáni állami adó kifizetésének elmulasztásából származó 
hátralékokat. Az 1905 októberi általános politikai sztrájk után II. Miklós október 17-i 
dekrétumában néhány alapvető polgári szabadságjogot és képviseleti szervet (a Dumát) 
adományozott népének. Majd a november 3-i kiáltványban bejelentették, hogy minden 
paraszti kategóriánál felére csökkentik az 1906-ra esedékes visszafizetési, törlesztési 
összegeket, 1907. január 1-én pedig az egészet eltörlik.

1906 őszén részletes utasítással eltörölték a családon belüli vagyonmegosztást 
korlátozó intézkedéseket. A legfontosabb intézkedéssel lehetővé vált, hogy a parasztok 
szabadon válasszák meg állandó lakóhelyüket. Az útlevelek megszerzése ezentúl nem függött 
a háztartásfő, vagy a faluközösség beleegyezésétől. Közben a parasztmegmozdulások 
folytatódtak. Az ún. belső orosz területeken a mozgalomban a parasztság egésze részt vett. 
Itt -  főleg a fekete földes területeken és az északi, ipari körzet egy részén -  a parasztok 
elsősorban a bérleti szerződések ellen és a földosztásért küzdöttek. Ezzel szemben a nyugati 
és az északnyugati körzetekben, ahol liiányzott a faluközösség, ill. annak kizárólagos szerepe, 
jobban előrehaladt a kapitalista viszonyok kifejlődése, erősebb volt a parasztság rétegződése 
és elkezdődött felbomlása; más jellegű volt a parasztmozgalom. Az agrárproletariátuson 
kívül a birtokos parasztok m ár nem  vettek részt a megmozdulásokban. Az északi és a 
baltikumi körzetekben bérkövetelésekkel járó sztrájkok zajlottak le. Oroszország európai 
része keleti felén az egész parasztság lépett fel a fóldközösségi rendszer, az agrártúlnépesedés 
kedvezőtlen tendenciái és a feudális, kiuzsorázó nagybirtokkal szemben.7 A gabonaválság 
Oroszországban, ahol a népesség növekedése elég gyors volt, viszont az iparosodás nem 
volt olyan mértékű, hogy felszívja az agrár-népességtöbbleíet, azzal járt, hogy a felesleges 
munkaerő a mezőgazdaságban rekedt. Egy főre egyre kevesebb föld jutott és az agrártermelés
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fejlődése nem  kom penzálta a v ilágpiaci gabonaárak gyorsabb esésével kialakuló 
parasztgazdasági jövedelemarányokat, mivel a bevételek alig haladták meg a kiadásokat. 
Oroszország keleti régióiban (tehát a nyugati és a balti részeket kivéve) a XX. sz. eleji nagy 
társadalmi megrázkódtatás és a nyomában következő sztolipini reformok a viszonylagos 
agrártúlnépesedésből fakadó, a szabad paraszti agrárevolúció útjában álló akadályokat (főleg 
az obscsinát és az áttelepíilés korlátáit) voltak hivatva lerombolni. Az 1906 őszi intézkedés 
megtörte az obscsina parasztok feletti jogi hatalmát és eltávolították a szabad költözködés 
törvénybeli akadályait. A fenti törvényhozói intézkedések több szempontból közvetlenül 
érintették a faluközösséget. Az adófizetéssel kapcsolatos személyi felelősség megteremtése, 
a családi vagyon megosztása feletti ellenőrzés megszüntetése, az útlevélügyek liberalizálása 
és különösen a megváltási adósságok eltörlése mind csökkentette az obscsina egyének feletti 
hatalmát, vagy legalábbis korlátozta funkcióit.

1906 júliusában a cár feloszlatta az első Dumát, az új miniszterelnök és utódja 
pedig a korábbi belügyminiszter, P. A. Sztolipin lett. Közben a földkérdés már 1906 tavaszától 
(tehát a D um a-választások és a képviseleti szerv ülése idején) központi tém a lett 
Oroszországban. Mielőtt Sztolipin reformjait elemeznénk, érintenénk még néhány azzal 
összefüggő kérdést. Nagyon fontos, hogy a cárizmus fő problémája 1861 után is gazdasági 
szempontból a mezőgazdaság, szociális szemszögből pedig a parasztkérdés maradt, mivel 
fő gazdasági ágról és az ország lakosságának óriási többségét kitevő rétegről volt szó. 
Kemény küzdelem folyt ugyanis a földért. 1905-re mind a nemesi, mind a (sokszor csak 
névleg) paraszti földtulajdon jelentős volt. Az utóbbinál általában a nagytulajdon a 
gazdagparasztság kezében összpontosult. Ráadásul ki kell emelni, hogy az 1905. évi 
statisztika “bizonyos általánosítással” csökkentette az előrehaladott földkoncentrációt. 
Oroszország európai részén (az 50 kormányzóságban) a parasztság 13,2 millió gyeszjatyina 
földet birtokolt, de ebből 7,3 millió (azaz több m int fele) a 100 gyeszjatyinánál nagyobb 
területtel rendelkező, csak nevében paraszti réteg kezében volt.8 A paraszti osztásföldet 
birtokolhatta a faluközösség (ill. gyakran két-három obscsina) és lehetett egy-egy porta 
tulajdonában. Az első esetben, ha a földközösség tagjai nem váltották meg az átadandó 
földet és nem kötötték meg a kárpótlási szerződéseket; ideiglenesen lekötött parasztok 
maradtak, míg ellenkező esetben “paraszt-tulajdonosok” lettek. A portánkénti birtokosok a 
juttatott telkek teljes jogú tulajdonosai voltak és a szolgáltatások teljesítéséért is mindegyikük 
külön felelt. Körükben a földújrafelosztások már régen kihaltak. Oroszország európai részén 
a 138,3 millió gyeszjatyina paraszti földből 115,4 millió (vagyis 83,2% ) volt faluközösségi 
használatban, míg 22,4 millió gyeszjatyinát (16,2 %-ot) portánként birtokoltak.9

A paraszti obscsina mint a kistermelők szomszédsági földközössége gazdasági 
egyesülésként és alsó adminisztratív egységként funkcionált. Gazdasági tevékenysége a 
juttatott földek felosztásában és kiaknázásában, a szántók és a rétek újraosztásában, a legelők 
és az erdők használatában jutott kifejezésre. Adminisztratív egységként fiskális és rendőri 
funkciókat teljesített. A faluközösségek legfontosabb gazdasági funkciói a földújrafelosztás- 
sal függtek össze. Ha ez megszűnt az obscsina tisztán adminisztratív egységgé alakult át. A 
földbirtokok szétszórtsága miatt azonban a faluközösség is meghatározó szerepet játszott 
pl. a vetés és a betakarítás időtartamának meghatározásában. Ezenkívül közösségi használat-
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ban maradtak a legelők és részben az erdők. Az 1905-ös statisztikából megállapítható, hogy 
a faluközösségi földbirtoklás nyugatról kelet felé haladva és kevésbé világosan kivehetően 
délről északi irányban növekedett. A kapitalizmus megszilárdulása idején (az 1861. évi 
reform után) az orosz faluközösség alapjában két vonatkozásban alakult át. Egyfelől 
fokozatosan elvesztette földet újrafelosztó funkcióit, másfelől aktívabban beavatkozott a 
termelésbe. Az első tendencia legpregnánsabban a déli fekete földes kormányzóságokban 
jelentkezett. A második változat inkább a központi nem fekete földes kormányzóságokat 
jellemezte. Akapitalizálódási folyamatok kétségkívül új szociális és vagyoni differenciálódási 
hullámot indítottak el az orosz falun, azonban mivel ez és az obscsina válsága lassú és 
elhúzódó volt, nem  beszélhetünk általánosan ún. orosz agrárkapitalizmusról és ezzel együtt 
annak két kiemelt rétegéről (a gazdagparasztokról és az agrárproletárokról), ahogy azt Lenin 
A kapitalizmus fejlődése Oroszországban c. müvében az 1890-es évek második felében 
tette és am inek több elhibázott általánosítását 1905-öt követően ő is revideálta. A 
faluközösségek az agrotechnikai változtatások ellenére, nem hoztak létre új, általánosan 
elterjedt (amerikai típusú) agrárrendet. Az agrártúlnépesedés (miután az elmaradott orosz 
ipar nem tudta felszívni a feleslegessé vált falusi mukaerőt) szintén egyik oka volt a kapitalista 
modernizáció viszonylagosan alacsony és deformált orosz mezőgazdaságbeli szintjének.

Az 1861. évi reformot követően Sztolipin kormányzásáig a földszűke jellemezte 
az orosz falut. Az 1870-1880-as években a zeinsztvo-statisztikusok és a liberális 
közgazdászok is rámutattak arra, hogy a tanyás gazdálkodás, vagy bármilyen egyéni 
földbirtoklásban való művelés nem  lehet eredményes 15-18 gyeszjatyinánál kisebb 
földterületen.10 Szólnunk kell itt arról is, hogy az 1860 utáni, a földesuraktól bérelt földek 
bérleti díja egy részének ledolgozása milyen hatással volt a nemességre és a parasztságra. A 
földesurak a saját felszerelés hiányában nem elvégezhető munkákat bízták a földjük egy 
részét bérlő parasztokra. Amikor az elvégzett paraszti munkát pénzbe átszámítva betudták 
a bérleti díjba, a ledolgozási rendszer révén a földbirtokosok jártak jól, mivel nem kellett 
nekik gazdaságukba befektetéseket eszközölni. Valójában a ledolgozási rendszer különböző 
járadékformákat és emelt szinten juttatott az orosz földbirtokosoknak.

Az obscsina megszüntetéséig, dualizmusának megfelelően, egyfajta adózó és a 
mezőgazdasági munkákat végző (földet és munkát elosztó) közösségként egyaránt szolgálta 
a földbirtokosok, az állam és a parasztság érdekeit. A faluközösség révén a föld nem válhatott 
polgári egyéni tulajdonná, hanem a közösség birtokában maradt, akadályozva az orosz 
agrárkapitalista fejlődést. A Sztolipin előtti kormánypolitikában az jutott kifejezésre, hogy 
az állam és a nemesség érdekében az orosz parasztokat, mint mezőgazdasági termelőket és 
adózókat, az obscsina keretei között tartsa. A föld elidegeníthetetlensége ellentétes volt 
szabad adásvételének polgári elvével. A földszűke és az agrártúlnépesedés közti 
ellentmondást, (amit az újrafelosztások és a Paraszti Földbank se tudtak enyhíteni) a 
kormányzat a faluközösségen belül próbálta kezelni. A gazdasági és szociális feszültségek 
azonban destabilizálták a megoldásukra hivatott intézményt. Valójában nem elsősorban 
gazdasági okokból, hanem belpolitikaiakból vetődik fel (nevezetesen a parasztságnak a 
forradalm i akciókból való kivonása érdekében) az obscsina-kérdés Sztolipinnál és 
elvbarátainál. A reformok nyomán létrejövő, gazdaságilag erős kistulajdonosi réteg lenne
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ugyanis a megreformált egyeduralom új támasza (a faluközösségi parasztság helyett). 
Megjegyzendő, hogy a falusi földközösségen belüli vagyoni és társadalmi differenciálódást 
(a faluközösségi parasztság szétesését) Lenin és a korabeli szociáldemokraták a narodnyikok- 
kal folytatott vitában túlértékelték, csakúgy mint az orosz agrárkapitalista fejlődést. Ehhez 
hozzátehetjük, hogy a Zaszulics-levelek tanúsága szerint M arx A tőke alapján adott 
válaszában nem foglalt állást se az obscsina életképessége mellett, se az ellen.11 Az 1905- 
1907-es forradalom azonban bebizonyította, hogy az egyébként gyengülő faluközösség a 
bekövetkezett kritikus helyzetben önszervező egységgé válhatott.

A sztopilini földreform
(általános jellemzők, kodiflkáció, az obscsinaelhagyás és a földelkülönítés)

A sztolipini agrárrefonnig az orosz birodalom határterületeinek kivételével a falusi gazdasági 
és társadalmi viszonyokra továbbra is a feudális és félfeudális kötöttségek hatottak, ami 
akadályozta a mezőgazdaság fejlődését és gyengítette a cári rendszer társadalmi bázisának 
megszilárdítását. Ebben a szituációban Sztolipin (1906-tól miniszterelnök ésbelügyminiszer) 
mindkét folyamatot gátló legfőbb tényezőnek a faluközösséget látta és ezért tűzte ki célul 
kormányzati eszközökkel való felbomlasztását. Az államférfi a megreformált cári rendszert 
akarta stabilizálni. Új gazdaságpolitikája, “a falusi polgárosodás” komoly szociális 
következményekkel, további vagyoni differenciálódással járt. Sztolipin átalakítási terveinek 
legfőbb keretét az orosz földviszonyok adták. A földesurak birtokaik több mint felét a 
földszűkében lévő parasztoknak adták bérbe. Ez gátolta mind a földesúri, mind a paraszti 
kapitalista agrárfejlődést. A  földbirtokosoknak mindig előnyösebb volt bérbe adni földjüket, 
m in t sa já t g azd aság u k a t tő k eb efek te tésse l és b é rm u n k áv a l in te n z if ik á ln i. A 
parasztgazdaságok több mint kétharmada gazdaságilag életképtelen nagyságú földterületen 
“működött”. A kiuzsorázó, feudális jellegű bérlet a földszűke miatt egyre elterjedtebb lett a 
központi fekete földes területeken és a Dnyeper-balparti Ukrajnában.

Az 1905. évi események hatására vezető közéleti személyiségek (P. P. Milugin ésN. 
N. Kutler) tervezetet dolgoztak ki a földesúri földek egy részének elidegenítéséről és a 
parasztoknak “méltányos áron” való átadásáról. A terveket azonban II. Miklós elvetette. Később 
azonban az 1905. november 3-i cári kiáltvány, előbb felére csökkentette az 1906-ra esedékes 
megváltási összegeket, majd 1907. január 1-jétől az egészet eltörölte. A Paraszti Földbanknak 
újra engedélyezték a magánbirtokosi földek vásárlását és a parasztoknak történő eladását. A 
nemesség földkínálata közvetett módon összefüggött a parasztmozgalom alakulásával. A 
megmozdulások 1906-ban az előző évhez képest legjobban (22 %-kal) a déli sztyeppéi 
övezetben estek vissza és ugyanitt a földbirtokosok földeladási ajánlataik 41,5 %-ától álltak 
el. A parasztok földért folyó harcának csökkentése érdekében a földínséggel küzdő paraszti 
rétegnél a bankkölcsön igénybevételével történő vásárláskor alacsonyabb pótdíjat szabtak 
meg a reform végrehajtói. Lényeges az is, hogy a visszavont földeladási ajánlatok fele a 
legnyugtalanabb parasztmozgalmi körzetekre: a Közép-Volga-vidékre és a központi földművelő 
övezetre esett. Lényeges annak kiemelése, hogy a Paraszti Földbank nem ott segített, ahol (pl.
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Ukrajna jobbparti részén) a legnagyobb volt a földínség, hanem ahol (így a Közép-Volga- 
vidéken) legerősebb volt a parasztság mozgalma. Sztolipin szerint az obscsina okozta az 
agrárgazdaság csődjét, ezért fel kell számolni és helyébe az államrend gazdasági és politikai 
bázisaként egy erős falusi kistulajdonosi réteget állítani. Látnunk kell azt is, hogy Sztolipin 
egész politikája zemsztvo-ellenes. A zemsztvók ún. harmadik eleme, a jobbára liberális 
beállítottságú szakemberek tevékenységét, csakúgy mint az egész szervezetét, mindig 
gyanakodva szemlélte. Nem kétséges Sztolipin monarchizmusa és a földbirtokosok melletti 
elkötelezettsége. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a miniszterelnöknek a földkérdéssel 
kapcsolatos, 1906 nyarától kezdődő tevékenységének elég sokoldalú előzményei voltak.

1905. november 19-énanemességjobboldali érdekszervezetének, a Földbirtokosok 
Összoroszországi Szövetsége moszkvai kongresszusán hangzott el az első felhívás a 
faluközösség gyors felszámolására. Látnunk kell azonban, hog)' a cári hivatalnokok és a 
földesurak kezdetben a falusi földközösség további sorsával kapcsolatban nem voltak 
egységes állásponton. Az új agrárpolitikai irányvonal véglegesen a 29 kormányzóság nemesi 
testületéinek meghatalmazottai első kongresszusán alakult ki 1906 május végén. Ez a 
tanácskozás javasolta, hogy kerüljön be a kormányprogramba a közösségiről a személyi 
tulajdonra való áttérés, a tagosítatlanság megszüntetése és a tanyarendszer meghonosítása. 
Burkoltan utaltak a felülről való nyomás lehetőségére is.12 Sztolipin már 1902-ben kifejtette, 
hogy az akkori földhasználat nem  tartható, mivel gazdasági csődbe vitte az országot. Az 
egyedüli kiút a nyugati mintájú tanyarendszer. A politikus egyértelműen összekapcsolta az 
agrárium gazdasági és politikai problémáit.

A földreform tervezetét 1906. október 10-étől tárgyalta a m inisztertanács, 
kodifikálása azonban elhúzódott. Az 1906. november 9-i földhasználati rendelettel a 
törvényhozó mintha a korábbi törvény egyes részletein akart volna “javítani”. Minden 
családfő kérhette az osztásföld magántulajdonba kerülését. Valójában a különböző helyeken 
lévő földterületek tagosításáról volt szó. Ezen területek tulajdonosainak m ár nem kellett 
ugyanazt termeszteni és a munkákat ugyanakkor végezni, mint a faluközösség tagjainak. A 
reform további célja minél több irtásföld (otrub) és tanya (hutor) kialakítása volt. A 
tagosítatlan osztásföld helyett a családfő egy tagban való kiadást kezdeményezhetett és ha 
az obscsina ezt nem tudta teljesíteni, akkor a föld piaci árával kellett kárpótolnia a kérelmezőt. 
A II. és a III. Duma hosszan foglalkozott a földhasználati rendelettel. (A faluközösség 
felszámolása persze közben folytatódott.) A kadét vezetők kritikai megjegyzései nem a 
földreform ellen irányultak, hanem a fokozatosságot és a mértékletességet ajánlva a forradal
mi lépéseket akarták elkerülni. Lényeges, hogy szóltak a reform előkészítése során tapasztalt 
sietségről, szakszerűtlenségről és a statisztikai adatok önkényes kezeléséről.

1907 nyarától az ún. június 3-i rendszer, az államcsíny után (diktatórikus 
hatalommal) tágabbra nyílt az út a sztolipini reformok előtt. A forradalom leverését követően 
-  igaz lassú törvényhozási procedúrával - ,  de törvényerőre emelkedhettek az agrárreform 
“radikálisabb elemei”. így 1910 júniusában az obscsinából való szabad távozást engedélyező, 
majd a következő év májusában a földhasználatról szóló törvény. A közösségi osztásföld 
paraszti tulajdonba került. Az obscsina közösen használt földterületéből kihasítva tanyák és 
irtásföldek jöttek létre. Már azt gondolhatnánk, hogy Sztolipin reformjai gazdasági, szociális
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és jogi értelemben egyaránt célba értek. Pedig akár az 1907 és 1914közti, akár az 1916-ig 
terjedő statisztikai adatokat nézzük: csak korlátozott eredményekről beszélhetünk. Világos 
különbséget kell tenni az obscsinából való kilépések és családfői elkülönítési kérelmek 
elbírálásának eredményessége között. Az obscsina igyekezett megtagadni a kedvező 
faluközösségi ítéletek (mirszkije prigovori) meghozatalát. A faluközösségből való kiválást 
indukálhatta az osztásföldtöbblet elkülönítésére irányuló szándék. Többletfólddel azonban 
csak a paraszti családfők 1,8 %-a rendelkezett, és távolról se mind tartozott a vagyonos 
rétegekhez. Az alsóbb, elkülönítést kérő csoportoknál demográfiai okokból jö tt létre 
földtöbblet, amit azután eladtak. Aföldelkülönítést az obscsina felbomlasztása szempontjából 
legfontosabb szemügyre venni. Aföldreform megvalósítói a legnyugtalanabb központi fekete 
földes és közép-volgai kormányzóságok faluközösségei ellen szerettek volna fellépni, ami 
azonban nem sikerült. Délről a központi területek felé haladva az elkülönítések száma 
csökkent, míg északon alig érzékelhetővé vált.

Összegezve: a családfők 21,8 %-a hagyta el a falusi földközösséget.13 Figyelem
reméltó következtetésre jutunk, ha nyomon követjük az obscsinából való távozás 1907 és 
1915 közötti tendenciáját. Mindössze 1908-ban és 1909-bennőtt a faluközösséget elhagyók 
aránya. A további hat évben (1913 kivételével) a faluközösségből való távozás állandóan 
csökkent. 1905-re a családfők 78,2 % -a maradt a falusi földközösségben. Addigra 
magántulajdonba 13,9 millió gyeszjatyina földterületet különítettek el, ami a faluközösségi 
birtoklásit földek 14 %-át tette ki. Ezek az adatok utalnak a sztolipini reformok válságos 
állapotára. A falusi földközösség elleni állami és földesúri fellépések másik formája a korábbi 
földújrafelosztások és az azok következtében kialakult földbirtoklás módja magyarázatával 
kapcsolatos. A III. Dumában ugyanis V. I. Gurko megjegyezte, hogy a közösségi földek 
birtokosai az utolsó 25 évben nem hajtottak végre általános újrafelosztást, így őket portánkénti 
örökletes tulajdonosoknak lehet tartani. Végül az 1910. június 14-én elfogadott törvény 
szerint a fenti tulajdonviszonyok csak azokra a faluközösségekre vonatkoztak, amelyekben 
általános földújrafelosztás a földek juttatásától kezdve nem volt. ADumának készített 1910- 
es számítások szerint az összes juttatott földterület 28,9 % -át nem osztották fel újra. Az 
1861 utáni obscsináról szóló irodalomban azonban csak kevés olyan helyet említenek, ahol 
az újraosztási mechanizmus “mintha kihalt volna”. Azon falusi földközösségektől, ahol azt 
állították, hogy voltak földújrafelosztások, a hatóságok okmánnyal történő igazolást kértek, 
amit a parasztok nem tudtak teljesíteni, mivel az általános felosztásokról szóló ítéleteket 
nem őrizték meg, a részlegeseket pedig végzések nélkül bonyolították le. A  parasztság nagy 
többsége (87,4 %) nem hagyta el az újraosztás nélküli obscsinákat. Megállapítható tehát, 
hogy' a kormányzataak nem sikerült egy csapásra nagy magántulajdonosi réteget létrehozni.

Sz. M. Dubrovszkij számításai szerint a magántulajdonba elkülönített földterület 
21,6 %-át eladták, ami az ilyen porták 36,9 %-át tette k i.14 A falusi szegények eladtak, míg 
a gazdagok földet vettek. A föld magántulajdonba kerülésével a parasztok jogot szereztek 
arra, hogy' a faluközösségtől kérjék a terület egy' tagban tanyaként, vagy irtásföldként való 
elkülönítését. A gazdag parasztoknál két kategóriát lehet megkülönböztetni. Az első a családi 
munkaerőn túl vállalkozásában bérmunkásokat alkalmazott, míg a másodikban a bérmunkát 
felülmúlta a családtagok munkájának igénybevétele. Az első kategóriába a falu leggaz-
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dagabbjai tartoztak, akik kereskedelmi és uzsoraügyletekkel, gabonakereskedelemmel és 
földspekulációval foglalkoztak. Az irtásföld (az otrub) kihasítása a módos gazdáknak 
megkönnyítette a közös földterületek (pl. a legelők) további használatát. A volt osztásföld 
elkülönült és felborította a faluközösségi fölhasználati rendet, így az obscsinában maradók 
a legélesebben tiltakoztak ellene. A földrendezők az ún. csoportos tagosítást helyezték 
előtérbe, amikorpl. szétmérhették az egész település földjét. Az 1905. január 1-jére vonatkozó 
országos statisztika szerint az összes elkülönítésnek csak kb. a harmada kapcsolódott össze 
a faluközösségből való egyéni kiválással (azaz ez felelt meg Sztolipin eredeti elképzelései
nek), a többi egész települések földjei tanyákra és irtásföldekre való szélméréséhez kötődött.

Az 1906. november 9-i rendelet az obscsina ellen irányult és az osztásföldeket 
érintette. Ezzel szemben az 1911. május 29-i földhasználati törvény hatálya kiteijedt a Paraszti 
Földbanknál (vagy annak közreműködésével) vásárolt földekre és a magánbirtokosok 
tagosítatlan földjeire. Sztolipin az uralkodó osztályra nézve fő veszélynek az obscsinát 
tartotta, A. V. Krivosein (a földrendezést lebonyolító hatóság vezetője) viszont annak vélte 
a földhöz kapcsolódó paraszti egyesüléseket is. így pl. a Paraszti Földbanktól vett területek 
olyan kollektív tulajdonosait, mint a faluközösségek és a paraszti társulások, amelyek földjeit 
bekapcsolták a földrendezésbe. A szétosztott területek, vág}' a földrendezés során elhatárolt 
irtásföldek birtokosai automatikusan családfői magántulajdonosi jogokra tettek szert. A 
törvény gyakorlati megvalósításában a kényszerítő elvek döntő szerepet játszottak. Alapvető 
intézményként a járási és kormányzósági földrendezési bizottságok rendelkezési és döntési 
joggal voltak felruházva. A sztolipini elkülönítések új földújrafelosztásokat indukáltak és 
erősítették az obscsinában maradt parasztok közt az összetartozás érzését. A kormányzat 
abban bízott, hogy a kis magántulajdon által szétválasztott paraszti birtokosokat immár 
nem fűzi össze a faluközösségi újrafelosztási mechanizmus és így megszűnik a földesurakkal 
szembeni küzdelemre szolgáló politikai egyesülés lehetősége is.

Az új földrendezési törvény azzal, hogy a parasztok által vett földek egy részét az 
osztásföldek kategóriájába sorolta, még jobban nehezítette a közösség gazdasági 
öntevékenységét. Ugyanakkor a kapitalista fejlődési tendenciákat nem tudta megszüntetni. 
A faluközösségi földek erőszakos szélmérése nagyobb lehetőségeket biztosított a falu közép- 
és jómódú rétegeinek. Az ún. csoportos földrendezés -  noha a reformerek szándéka ellenére 
fenntartotta az obscsina pozícióit is -  a kapitalista fejlődést segítette elő. Az új földhasználati 
törvény csak csökkentette, de nem szüntette meg az elkülönítéseket és a velük kapcsolatos 
új rafelosztásokat.

A parasztgazdaságok és a helyzetükre ható főbb tényezők a XX. sz. elején 
(a bankügyletek, a földrendezés, a fö ldárak , a bérle ti d íjak  és a zemsztvók segítsége)

A sztolipini földreform gyakorlati megvalósításában nagy szerepet játszott a Paraszti Földbank. 
Maga a kormány nagy összegekkel segítette a bankot az eladásra ajánlott földesúri földek 
m egvételében és a paraszti földvételeknél a szükséges kölcsönök folyósításának 
végrehajtásában. A földmagántulajdon meghonosítása (szintén a bank egyik feladata)
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könnyebbnek bizonyult akkor, amikor a földbirtokosoktól és más magánszemélyektől vásárolt 
területekről volt szó. A bank ezeket szinte kizárólag irtásfóldnek és tanyának szolgáló 
ingatlanként értékesítette. A legújabb kutatások cáfolni látszanak azt a korábbi megállapítást, 
hogy a Paraszti Földbank a századfordulóra a földárak magas szinten tartásának fő kormányzati 
eszköze volt. Valójában a banktól (vagy' közvetítésével) a parasztok által vett föld ára 
alacsonyabb volt, m int amit a magánbirtokosoknak fizettek. A két állami földjelzálog- 
hitelintézet; az Állami Nemesi Földbank és a Paraszti Földbank végeredményben ugyanazzal 
foglalkozott; a nemesi földek megvételével és a parasztoknak történő eladásával. Witte 1895- 
ben bevezette a Paraszti Földbank új szabályzatát, ami lehetővé tette a földesúri birtokoknak 
a bank számlájára történő megvételét és kis tételekben való értékesítését. A Paraszti Földbank 
adatai mutatják, hogy 1906 és 1915 között grandiózus állami földeladási és ingatlanzálogosítási 
műveletek zajlottak le Oroszországban. AParaszti Földbank ügyletei másfél millió háztartásfőt 
érintettek, s több mint tíz millió gyeszjatyina földet zálogosítottak el. A Paraszti Földbank 
értékelésével kapcsolatban több, ma már elavult nézet látott napvilágot. így pl. az, hogy nem 
segítette eléggé a földszűkében lévő paraszti rétegeket. Valójában a sztolipini agrárreform 
során a bank a föld nélküli és a kevés földdel rendelkező parasztoknak (az egyéni tulajdon 
megszilárdítására) nagy értékű kölcsönöket folyósított. Ezenkívül szem elől tévesztik, hogy a 
bank révén megkezdődhetett a gazdag falusi rétegek uzsoratőkéjének átáramlása a termelési 
szférába és a földrendezés során nagy munkát végzett az egyéni tulajdon meghonosításában. 
A bank földalapjából 1907 és 1915 között 270 ezer tanyás és irtásföldű parasztgazdaság jött 
létre. A sztolipini földreform időszakában a Paraszti Földbanknak tehát aktív szerepe volt 
a falusi földmagántulajdon kialakításában. A földmobilizációval a bank a közepes és kisebb 
földterülettel rendelkező parasztokat segítette.15

A sztolipini reformoknál valóban támaszkodhattak az elődök meg nem valósított 
terveire, azonban a miniszterelnök nem volt plagizátor; kormányzóként már az obscsinával 
szembeni nézeteket hangoztatott. Kormányfőként az agrárkérdést ő tette -  politikai
társadalmi aspektusát is kiemelve -  alapvető reformproblémává. Az 1905 utáni rendkívüli 
helyzettel meg lehet m agyarázni a faluközösség erőszakos lerombolása módszerét. 
Ugyanakkor szembeötlő az abszolutizmus korának eljárásaival, gondolkodásmódjával (a 
népi életmódon változtatni kell, a reformokra új intézményeket kell létrehozni, az állami 
bürokrácia megvalósítja azokat) való párhuzam. Az 1880-90-es évekhez képest Sztolipin 
kora radikális fordulatot jelentett az egyéni gazdaságokra épülő agrárszférában. A XIX. sz. 
elejéhez képest szembetűnő a “refomúnfrastruktúra” (szakszerűbb, liberálisabb és a moderni
zációs közvéleményt figyelembe vevő) megváltozása, amire a miniszterelnök a megvalósítás 
során tám aszkodhatott.16

A sztolipini reformok vonatkozásában a legmeglepőbb, hogy nem gondoltak a 
grandiózus átalakítási tervek finanszírozására, a pénzügyi problémákat pedig jelezte, hogy 
1906 után az új mezőgazdasági tulajdonformák megjelenésével megnőtt a kölcsönök iránti 
kereslet. A Paraszti Földbank pedig a kis kliensek tömegével történő ügyleteket túl 
vesződségesnek tartotta, ezért nem volt érdekelt kiterjesztésükben. Ha Oroszország európai 
része 50 kormányzóságának a földesurakra és a parasztokra vonatkozó pénzügyi adatait 
összevetjük, kiderül, hogy a parasztok segélyként harminchatszor kevesebb juttatásban
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részesültek, mint amit a nemesek földjükért kaptak. Az oroszországi falu kapitalista átalakítási 
politikája mérsékelt eredményeinek fő oka, hogy míg 1861 -ben a nemesség beleegyezett a 
kormányzat által felvázolt és (a bankokkal együtt) lebonyolított grandiózus megváltási 
műveletbe, Sztolipin reformja viszont nem élvezte az uralkodó osztály támogatását, a paraszti 
mezőgazdaság színvonalának emelése helyett inkább a falu feletti uralmuk fenntartásának 
eszközét látták benne. Közben a parasztságot sújtó adók és illetékek növekedtek. A 
legnagyobb terhet a parasztoknak a földvásárlásra a bankoktól felvett kölcsönök utáni 
kamatok, ill. a földbérleti díj fizetése jelentette. A falusiak adóterhe a polgári átalakítás 
éveiben háromszor gyorsabban nőtt, mint a falun lakók száma. Ugyanakkor az oroszországi 
parasztságnak bizonyos vonatkozásban szerencséje volt, hogy 1908-1910 között jó  termésű 
évek voltak, s egészen 1913-ig emelkedtek a mezőgazdasági termékek árai.

Az 1915-re az osztásföldeken kiformálódott gazdaságok közül 225 ezer tanya és 
781 ezer irtásföldként elkülönített gazdaság létezett. Az új tulajdonosok a Paraszti Földbank 
és magánbirtokosok földjeiből (bankkölcsön segítségével) is vásároltak földterületeket. így 
104 ezer tanya és 214 ezer elkülönített irtásföldű gazdaság, azaz összesen 318 ezer gazdasági 
egység alakult ki. Mindösszesen a korabeli orosz mezőgazdaságban 1,4 millió újonnan 
szervezett egyéni gazdaság jelent m e g .17 Ezek fele a sztolipini reformprogram keretében, 
a másik fele pedig egész falvak földjének teljes és gyakran erőszakos szétmérésével alakult 
ki. Fontos megjegyezni, hogy az egyéni gazdaságoknál -  az osztásföldön és a vett földeken 
létrejötteket egyaránt figyelembe véve -1 0 ,6  %-ot tett ki a tagosítatlan parcellás földbirtoklás. 
A századunk elején az orosz kormányszervek által közölt statisztikákból a mai kutatóknak 
meglehetősen nehéz megalapozott következtetésekre jutni a faluközösségből kivált családfők 
társadalmi összetételét és még inkább az új parasztgazdaságok helyzetét illetően. A tíz 
gyeszjatyinánál kevesebb földdel rendelkező porták kétharm adának az akkori orosz 
agrotechnikai, adózási és jogi körülmények közötti racionális gazdálkodása igencsak 
kétséges. Az agrárkapitalizmus, a farmergazdaság kialakítása felé az első lépéseket az ennél 
több földdel rendelkezők tehették meg, ráadásul olyan ellenható tényezők közepette, m int 
pl. a gabonaárak 1883 és 1895 közötti esése. A földrendezési folyamat problémáit jól mutatja, 
hogy a reform során nem sikerült az új gazdaságokat egy tagban koncentrálni és elkerülni a 
volt obscsinai közös földrészek használatát és így teljes körű és értékű (farmer-) magángazda
ságokat kialakítani. A tanyás parasztok több mint fele továbbra is a faluközösséghez 
kapcsolódott, ami nem tette lehetővé az önálló, vállalkozói gazdálkodást. A földreform 
kezdetétől (1906-tól) az 1911. évi földhasználati törvényig nem sikerült felszámolni a 
különböző típusú földek egymásba ékelődését.

Az 1911 előtti és utáni korszakot núnden paraszti rétegnél (ugyan különböző mértékű 
és jellegű) földínség jellemezte. A gazdagparasztok általában több földet, olcsóbban és hosszabb 
időre vettek bérbe. Abérleti díjak azonban a parasztgazdaságok pénzjövedelmei-hez viszonyítva 
igen magasak voltak. Különösen gyors és nagymértékű földbérleti díjnövekedés jellemezte a 
sztolipini agárreform időszakát. A földínség és a földárak növeke-dése különösen a 
tanyagazdaságokat sújtotta, mivel ezek sokkal inkább a szerzett (vett) földeken alapultak, mint 
az irtásföldeken létrejött paraszti magángazdaságok. AXIX-XX. sz. fordulóján a földárak 
kivételesen gyorsan nőttek, aminek okát a kutatók a paraszti földszükében és a földpiacon
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egyre növekvő keresletben látják. Az árakra döntően nem a termelés, hanem a földbirtokosi 
tulajdoni monopólium és a földspekuláció hatott. Az ingatlanpiac így a parasztgazdaságokra 
azok jövedelmével aránytalanul nagy járadékfizetéseket terhelt, amivel akadályozta a paraszti 
földművelés fejlődését. Az orosz szakemberek közt nincs egyetértés abban, hogy a XX. sz. 
eleji földárak alakulását elsősorban milyen tényezők befolyásolták. I. D. Kovalcsenko szerint 
a fekete földes övezetben a földárakat objektív gazdasági tényezők határozták meg.18 Vele 
szemben, pl. A. M. Anfimov úgy véli, hogy ebben az esetben is feudális járadékról (annak 
pénzbeli formájáról) van szó, amihez ledolgozási és természetbeni módozatok is társultak. A 
paraszti gazdaságok költségvetésében a földért (bérléséért is) kiadott összegek egyre növekvő 
hányadot tettek ki, és ami a leglényegesebb, ez alól nem  képeztek kivételt a sztolipini 
földreformmal létrejött tanyás és irtásföldű magángazdaságok sem. A faluközösségben maradt 
paraszti gazdaságok költségvetésében a földvásárlási és a bérlési kiadások kisebb hányadot 
képeztek, mint a tanyás gazdáknál, de a sztolipini reform okozta nehézségek miatt a kihasított 
területeken gazdálkodó parasztokkal szembeni előnyös helyzetükről nem beszélhetünk. Az 
1905-1907. évi parasztmozgalmak ugyan vereséget szenvedtek, de éreztették hatásukat az 
agráriumban. Miután az orosz parasztgazdaságok nagy részében az elvégzett mezőgazdasági 
munkák után a büdzsébe befolyt munkabér nagy szerepet játszott; ezért a forradalom során 
kiharcolt (és egy ideig fennmaradó) magasabb bérszint elősegítette a paraszti mezőgazdaság 
időleges fejlődését. Az orosz mezőgazdaság fejlődésére döntő hatást gyakorolt a gabona és 
más agrártermékek árának növekedése. Előzőleg a gabonaárak zuhanása 1895-ben érte el a 
mélypontot, majd a XX. sz. elején lassan, míg 1905-től tartósan és jelentősen nőttek a 
gabonatermékek árai a belső piacon. Aparaszti mezőgazdaság fejlődését segítette elő a kicsiben 
történő hitelezés intézményi kereteinek kiformálódása. Valójában a kapitalista pénzügyi 
viszonyok így behatoltak az orosz falura. A XX. sz. elej én növekedett a parasztoknak szervezett 
mezőgazdasági tanfolyamok száma, azonban nagy részük megszervezése és anyagi segítése a 
zemsztvókra és a társadalmi szervezetekre maradt. A kormányzósági földrendezési bizottságok 
és a zemsztvók agronómiái szakemberekkel és mezőgazdasági gépek kölcsönzésével is 
segítették aparaszti gazdaságokat. Aparaszti gazdálkodás fejlődését szolgálták a XX. sz. elején 
egyre növekvő számú, különböző típusú és eltérő területnagyságot átfogó mezőgazdasági 
társadalmi szervezetek.

sjc sjc sjc

V égezetül úgy gondoljuk, hogy -  m iu tán  a XX. század eleji paraszti 
agrárátalakulásban fontos szerepet játszott -  összegzőén is érdemes szólnunk a sztolipini 
reformok lényegéről és írásunk zárásaként legfőképp eredményességéről. A miniszterelnök 
a gazdasági reformokat egyesíteni akarta a politikaiakkal. Noha a földviszonyok megváltoz
tatására összpontosított, tudta, hogy kulturális, erkölcsi, pszichikai és egyéb változások 
nélkül az első reláció se alakul át. Kardinális kérdésként ő is Oroszország elmaradottságát 
akarta felszámolni. Az agrárkérdés középpontba állításának objektív okai voltak: a 
mezőgazdasági termelés alacsony volumene és a tűrhetetlen szintű paraszti életkörülmények. 
1905 után Sztolipin programjával a forradalommal szemben reformaltematívát kínált. Igaz,
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hogy terveinek megvoltak az előzményei, de ő is kifejtett korábban (vidéki tisztségeiben) 
reformgondolatokat. Szerinte az önállóan gazdálkodó (az obscsinából kilépő) falusi 
kistulajdonosi réteg lehet az agrárfejlődés záloga. Reformjait törvényhozási úton akarta 
megvalósítani. A. A. Iszkenderov és N. R Zirjanov jól emelték ki a sztolipini reformok 
legfőbb elemeit.19 Elkerülhetetlenül szükséges e reformok ideológiamentes, a célok és 
eredmények függvényében való értékelése. Természetesen Witte és Sztolipin is monarchisták 
voltak, de polgári átalakulást akartak. A sztolipini reformokat az ideológiai és politikai 
megfontolásoktól mentesen, reálisan-objektíven kell elemezni. Figyelembe kell venni a 
korabeli oroszországi félfeudális viszonyokat, a tudati, vállalkozási mentalitás, a társadalmi 
(falusi) támogatottság hiányát és a szubjektív faktorokat (pl. a cár és a reformerek viszonyát). 
Nem lehet teljes bukásról beszélni, de a sztolipini reformok félsikere mutatta az orosz 
agrárevolúciós út válságát.
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Jenő K im m czi

The Russian A grarian  C ircum stances and the Village Community
(1861-1914)

The particular features of the Russian abolition of serfdom, the semifeudal traits pertaining to 
the village communities, the slowly developing capitalism and agricultural economics left their marks 
on the rural productive and social circumstances of the era under discussion. After the peasants had 
exhausted their supplies, at the beginning of the twentieth century great mass movements reflected the 
peasantry’s dissatisfaction. The issue of the agrarian reform came to the front again. With these refonns 
Stolypin wanted to promote the formation of civil ownership by encouraging the peasantry to leave the 
village community and by separating the peasants’ land from the village community. The serious and 
large-scale reforms relying on “the developing infrastructure” brought about only partial results. Con
sequently Russia just began to develop slowly as “an agrarian capitalist country”.
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