
HŰSÉG A LENINI ÖRÖKSÉGHEZ

„A történelem már régen megmutatta, hogy
a nagy forradalmak harcaik során nagy embe-
reket vetnek felszínre, és olyan tehetségeket
fejlesztenek ki. amilyenek azelőtt lehetetlennek
látszottak."

( L e n i n )

Ezelőtt száz évvel, 1870. április 22-én, Oroszországban, a Volga menti Szimbirszk
vároában született Vlagyimir Iljics Lenin1, a világ első szocialista államának vezetője,
a Szovjetunió Kommunista Pártjának megalapítója. A kiváló gondolkodó, a lángleíkű
népvezér és forradalmár egész életében a dolgozók érdekeiért és boldogabb életéért
küzdött), azért, hogy megszabaduljanak a kizsákmányolástól, a nyomortól, a háborúktól,
s hogy a népek maguk irányíthassák sorsukat.

Az ember és az életmű

Milyen ember volt a világtörténelem e kimagasló személyisége? Öt keresem, őt
szeretném felidézni a centenárium alkalmával - az embert, aki a kommunisták első
és örök példaképe. Talán Lunacsarszkij gondolatai közelítik meg a legjobban a hűséges
Lenin képet: „Akik ismerték Vlagyimir Iljicset, nem értik, milyen csoda volt ő, pedig
valóban csoda volt. Lenin a szocialista ember előképe volt. Mostanában gyakran szó-
lalnak meg olyan emberek, akik ötvenedik évük felé közelednek, de még soha nem
találkoztak olyan emberrel, mint Iljics. Még nem találkoztunk olyan mélységes és őszinte
szocialistával, mint amilyen ő volt. Leninből teljesen hiányzott a saját személyével
való törődés, nem sok ügyet fordított magára. Lenin olyan ember volt, aki számára
az „én" nem létezett. Lenin nem domborította ki énjét sem dekoratívan, sem a sikerei-
vel való dicsekvés által, amitől egyébként mindig óvta a kommunistákat. Lenin nem
volt büszke és nem dicsekedett zsenialitásával... Egyszerűen teljesen kitöltötte életét
a munka és tudta, hogy erős a válla, és ha valamilyen terhet kell hordozni, neki többet
kell viselnie, mint másoknak . .. Mégis milyen egyéniség volt? Óriási. Közvetlen példa-
kép, tanulság mindenki számára. Az, aki előtérbe állítja személyiségét, olyan, mintha
hőmérőt hordana magánál, amely örökösen ellenőrzi, hogy most többre értékelik, most
viszont kevesebbre, - az ilyesmi akadályozza a személyiség igazi fejlődését.. . Leninből
az ilyen „én", az egoista önteltség teljesen hiányzott..."

Vagy talán Gorkij Lenin portréja az igazabb? „Arcképét nehéz megfesteni. Lenin
kifelé csupa szó, mint ahogy a hal is csupa pikkely. Egyszerű és őszinte volt, mint
mindaz, amit mondott. Hősiességéből csaknen teljesen hiányzik a külső csillogás, hősi-
essége az Oroszországban eléggé gyakori, szerény, esztétikus áldozatkészség, a becsü-
letes orosz értelmiségi forradalmár áldozatkészsége, aki rendületlen meggyőződéssel



hiszi, hogy a földön lehetséges a szociális igazságosság: annak az embernek a hősiessége,
aki az emberek boldogságáért fáradozik, s ezért lemond a világ minden öröméről."

Az ünnepi évfordulók különösen alkalmasak arra, hogy az utódok, vagy magukat
annak vallók, az epigonok, vagy a késői ellenfelek önigazolást keressenek a vissza-
emlékezések tűzijátékának fénye mellett. Rámutatnak a tűzcsokor millió szikraesőjéből
az egyikre és azt mondják: ugye így mondtam én i s . . . Ezért találóan tanulságos
a gorkiji idézet, amely Lenin szavait a hal sokfényben tündöklő pikkelyéhez hason-
lítja. Bármilyen szép is egy halpikkely, az nem maga a hal.

Lenin életének nagy részét világméretű ideológiai, politikai harcok gyújtópont-
jában töltötte el. Egy történelmi sorsforduló előkészítésének évtizedei, majd a világ
első győztes proletárforradalma, az első munkís-paras/t állam megalapozása - mind
olyan feladat, amely az elméleti és gyakorlati kérdések sorát veti fel naponta.

A forradalom vezérének e kérdésekben nem volt elég általános elvi útmutatások-
kal szolgálni. A stratégia kidolgozása mellett a taktikai harc napi munició szükségletét
is jórészt tőle várta a bolsevik párt. És ő a nagy elméleti kérdésekben ugyanúgy, mint
a napi politika apró, lokális vitáiban, mindig nyíltan, határozottan, szenvedélyesen
állásL* foglalt, érvelt, agitált.

Ma, ebből a hat-hét évtized előtti roppant gazdag anyagból - mondhatnánk -
szabad a vásár. Ki-ki azt ragadja ki belőle, ami pillanatnyi érdekeinek megfelel, s ezt
teheti pozitív szándékkal is, de azzal a sanda céllal is, hogy meghamisítsa a lenini
életművet.

Ez utóbbira álljon itt mindjárt egy példa. Milovan Gyilasz, a később renegáttá
vált jugosrláv teoretikus és forradalmár a Le Figaro Litteraire című lapban „emléke-
zik" meg a Lenin centenáriumról. Először még ilyeneket ír: „Nehéz lenne a történe-
lem szereplői köpött még valakit találni, aki ennyire szilárd lenne hitében, és ugyan-
akkor képes lenne kigondolni a megvalósításra alkalmas eszközöket. Lenin, a hihetet-
len akadályok ellenére, nem tért le útjáról, a forradalom útjáról." Mindezt azért, hogy
annál nagyobbat fordíthasson és bebizonyítsa: leninizmus nincs, rég elavult minden
gondolata, vagy ami esetleg időt álló lenne belőle, az is a megvalósulás során torzul
el. „A Lenin halálát követő időszakban - írja - az egyetnemértés legmélyebb oka
maga Lenin, ö nem akart új tant felállítani, és nem is volt rá képes. Gondolkodásá-
ban semmi sem volt a filozófusból, módszerei nem voltak tudományosak . . . " Ha mégis
maradt volna fenn valami örökérvényű a lenini gndolatokból, azt - Gyilasz szerint -
utódai hamisították megj, forgatták ki. „Lenin koncepcióit kikezdte az idő - írja -,
kikezdték utódai. A pártbürokrácia fenntartásáért folytatott harcban Lenin mauzó-
leumát a hatalom és a tekintély ereklye tartójává alakították át, testét egy ortodox
orosz szent ereklyéjévé. Lenin Internacionáléja szétszóródott, és a kommunista szoli-
daritás átalakult az erősek álmává a gyengéken', az ebből következő eszmei zűrzavar-
ral és elvtelenséggel."

Gyilasz tételei tömören összefoglalják a legáltalánosabb rágalmakat, amellyel ma
a leninizmus - a szocialista világrendszer - ellenfelei a nagy forradalmár eszmei ha-
gyatékát, s annak megvalósulását, a szocialista országokat, a nemzetköii kommunista
éí munkásmozgalmat diszkreditálni, sárral bemocskolni akarják - ha már létezését és
sikereit vitatni többé nem képesek.

Nyilvánvaló, hogy Gyilasszal szemben ma is Ivor Montagunak, a kiváló angol
közéleti személyiségnek van igaza: „Lenin írásbeli hagyatéka nem archívumi anyag,
hanem kincsestár. Amikor elérkezik a harc órája, áttanulmányozzuk könyveinek lap-
jait, akárcsak a géppuskások, akik megtöltik töltényekkel a hevedereket a támadás
előtt."



A lenini muníció
Ez a tölténytározás nzért nem olyan egyszerű. Hisz ha a lenini/mus egy vallás

volna .. . De Lenin volt önnön istenségének elsőszámú és legkérlclhctctlenebb ellen-
sége. Hogyan lehetne vallást csinálni a leninizmusból, amely csak egy dogmát ismer
el: azt, hogy dogmák pedig nincsenek! Tisztelettel csak egy istenségnek adózik a leni-
nizmus: a marxi mindenben kételkedés eszméjének. Katekizmusa pedig a folyton meg-
újuló valóság, amelyet minden nemzedék köteles újra és újra felfedezni magának.

Lenin gyakori szavajárása volt - különösen, ha bonyolult kérdések megítélése volt
napirenden -, hogy „előbb tanácskozzunk Marxszal." Módszeréhez tartozott, hogy
minden fontosabb kérdés elemzésekor Marx műveit vette elő, igyekezett minél mé-
lyebben megérteni Marx gondolatait, behatolni Marx elemzéseinek, gondolkodásának
logikájába. Ezért soha nem elégedett meg a kész formulákkal, hanem kutatta az utat,
amelyen Marx valamilyen fontosabb következtetéshez eljutott; az adott történelmi
helyzeted, a mozgalom előtt álló feladatokat, a korabeli eszmei és politikai áramlato-
kat. Lenin tehát nem a kész formulákat, az előre megálmodott recepteket keresni for-
dult Marxhoz - mint valami szellemi önkiszolgáló boltba. Mi sem nyúlhatunk ilyen
igénnyel Lenin műveiért a könyvespolcra.

A lenini „Marxszal besszélgetés" módszere alkalmas Lenin életművének tanul-
mányozására és alkalmazására is. Nekünk Leninnel tanácskozva kell - és lehet -
korunk minden jelentős kérdésére a választ megtalálni, ahogyan ő is mindig meg-
találta Marxnál. Ez a tanácskozás sem jelentheti azonban azt, hogy a ma kérdéseire
kész válaszokat találunk, olyanokat, amelyeket valamilyen tárgymutató segítségéve!
csak fel kell laponi. Ez a munka számunkra is a Lenin munkájába, gondolat-menetébe,
módszereibe való elmélyedést jelenti.

Ide kívánkozik az utalás azokra az évekre, amikor a „könnyebbik" utat próbáltuk
iárni. Nem is annyira kényelemszeretetből, hanem inkább azért, mert nem is tudtuk,
hogy nem az igazi lenini úton járunk. Jelszavakká merevítettük Lenin gondolatait,
kiragadott idézetek segítségével próbáltuk közkinccsé tenni Lenin hatalmas elméleti
örökségét. Hogy hová vezetett ez az út, jól tudjuk.

A lenini alkotóműhely titkai

Megmaradt egy részlet azokból a kéziratokból, amelyet Lenin saját maga számára
írt 1914-15-ben a „Filozófiai problémák" című tanulmányának befejező szakaszában.
Jegyzeteinek címe: „Hegel dialektikájának (logikájának) vázlata." Ebben megmutatja
Lenin azokat a lépcsőfokokat, amelyek az eszmét vezetik megszületésétől teljes kibon-
takozásáig, s ezzel mintegy bepillantást enged abba a műhelybe, ahol eszméi és gondo-
latai formálódtak.

„Kezdetben felvillannak benyomások - írja Lenin -, azután kibontakozik valami,
majd kifejlődnek a minőség fogalmai (a dolog vagy jelenség meghatározásai) és a
mennyiség fogalmai. Ezután a tanulmányozás és elmélkedés ráirányítja a gondolatot
az azonosság - különbség - alap - lényeg, verzus, jelenség - okság, stb. megismeré-
sére. A megismerésnek mindezek a mozzanatai (lépései, lépcsőfokai, folyamatai) a szub-
jektumtól irányulnak az objektum felé, a gyakorlat ellenőrzi őket és ezen az ellen-
őrzésen át jutunk el az igazsághoz..."

E látszólag elvont, filozófiai gondolatsor elvezet a lenini alkotómódszer lénye-
géhez, az elmélet és a gyakorlat teljes egységéhez. Ugyanaz a Lenin, aki az idézett
lilo/ófiai gondolatsort vetette papírra, az ifjúsági szövetség feladatairól 1920-ban mon-
dott beszédében így érvelt: „Első pillantásra az jut az ember eszébe, hogy a kommu-
nizmust tanulni nem más, mint elsajátítani a tudásnak azt az összességét, amely a



kommunista tankönyvekben, brosúrákban és művekben van kifejtve . . . Ha a kommu-
nizmus tanulmányozása csak abban állna, hogy az ember elsajátítja azt), ami a kom-
munista művekben, könyvekben és brosúrákban van kifejtve, akkor túl könnyen meg-
esnék, hogy kommunista betűrágókat, vagy szájhősöket kapnánk." És egy nappal
később, egy másik beszédében, mintegy tovább folytatja a gondolatokat: ,,a kommu-
nizmus egész propagandáját úgy kell megszervezni, hogy a dolog középpontjába az
országépítés gyakorlati vezetését állítsuk. A kommunizmusnak olyan érthetővé kell
válnia a munkástömegek számára, mint saját ügyüknek."

Mielőtt a kétfajta Lenin idézet, a filozófiai feljegyzések és a gyakorlati politikus
konkrét feladatokat tartalmazó agitációs beszéde között megvonjuk a szintézist, hogy
a lenini alkotó folyamat lényegét megértsük, ismerkedjünk meg egy - ugyancsak e
napokra utaló - visszaemlékezéssel.

Albert Williams, egy haladó gondolkodású amerikai újságíró látogatta meg Lenint.
A Kremlbe kellett mennie, üzentek, hogy Lenin fogadja őt. Soká kellett várnia, ami
igen ritkaság volt, mert Vlagyimir Iljics mindig pontosan fogadta látogatóit. Eltelik
félóra, egy óra, míg végre kinyílik az ajtó. Mindenki meglepetésére nem egy diplo-
mata, vagy más rangosabb személyiség jött ki, hanem egy szakállas paraszt subában
és bocskorban. „Bocsásson meg - szabadkozott utána Lenin - látogatóm egy tambovi
paraszt volt. Megbeszéltük vele azokat a kérdéseket, amelyek a villamosítással, a kol-
lektivizálással, az új gazdasági politikával függnek össze."

Nem sokkal a visszaemlékezésben felidézett eset után Lenin a Dinamó Gyárba
ment. Ez a gyár egyen- és váltóáramú motorokat gyárt. Azért ment, hogy beszédet
tartson a munkásoknak az új gazdasági politikáról. Hogyan tette ezt? Vázolta a
falusi helyzetet. (Tehette, hisz személyesen beszélt a parasztokkal.) Utána megkérdezte,
tudnának-e segíteni a falvak villamosításában.

íme egy villanásnyi Lenin munkamódszeréből. A teoretikus, aki a hadikommu-
nizmus kényszerű időszaka után kidolgozta a békés építőmunkára való áttérés gazda-
ságpolitikáját (NEP), egyszemélyben szervezője is volt e politika végrehajtásának, agi-
tátora, s ugyanakkor a gyakorlattal összevetve ellenőrizhette annak helyességét is.

A centenárium alkalmával is - mint már oly sokszor - a botcsinálta Lenin szak-
értők igyekeznek szembeállítani az elmélyült filozófust, a tudományos kutatót, a pa-
rasztokkal tárgyaló, a kommunizmus építését a gyakorlatban szervező politikussal.
Melyik az igazi Lenin - kérdezik, s egyiket a másikkal szembeállítva meghamisítják
a lenini életművet, elsekélyesítik, lényegétől fosztják meg. Mert együtt, mindkettő ő.
A filozófus, a gondolkodó, a marxizmus teoretikusa ugyanis elválaszthatatlan a gya-
korlati forradalmártól, a proletárforradalom vezetőjétől, a szocialista állam szerve-

A lenini alkotóműhely „titkainak" tanulmányozása során kézenfekvő a tanulság.
Saját történelmi tapasztalataink alapján jól megtanultuk, hogy az elméleti kérdésekben
járatlan emberek is rátalálhatnak egy-egy esetben a történelmi haladás útjára, ha köz-
vetlen élményekből ismerik koruk valóságát, s tapasztalataikból helyes következteté-
seket képesek levonni. És viszont: nagy tudású ideológusok is letérhetnek a történelmi
haladás útjáról - esetleg soha meg sem találják azt -, ha nem elég közvetlenek isme-
reteik korukról, koruk társadalmi viszonyairól. Azért és abban példakép tehát szá-
munkra Lenin, ahogyan a társadalmi valóság és a haladó eszmék, a forradalmi gon-
dolat és cselekvés szintézisét a maga korában megvalósította.
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A lenini zenekar

Az ünnepi visszaemlékezések óhatatlanul is úgy szólnak a lenini történelmi idők-
ről, hogy ő, az ünnepelt áll a középpontban. Ez ilyenkor természetes, de nem hűséges
az a Lenin portré, amely valamilyen egyedülálló hérosznak mutatja őt, aki magánosán
áll valahol a felhőkbe vezető magasban, és mennydörgő hangon hirdeti az egyedül
üdvözítő igét, osztja az igazságot.

Amikor az újtípusú, történelmi hivatásának megfelelő párt megalakításán dolgo-
zott, maga hangoztatta: „Óriási zenekarra van szükségünk; tapasztalatokat kell gyűj-
tenünk, hogy helycsen oszthassuk el ebben a zenekarban a szerepeket, hogy az egyiknek
a szentimentális hegedűt, a másiknak a szilaj nagybőgőt adjuk a kezébe, a harmadik-
ra a karmesteri pálcát bízzuk." Miközben maga gondosan ügyelt arra, hogy ki-ki a neki
legmegfelelőbb hangszeren játsszon, maga soha nem követelte a karmesteri pálcát.
A kollektív döntés az ő kezébe adta - mert a történelmi tapasztalatok világosan
bizonyították a forradalom közeledtével, hogy az őt illeti - s viselte megadással, aho-
gyan csak igazán nagy forradalmár szolgálhatja az ügyet.

Szerényen, megadással, egyáltalán nem valami vezéri pózban, minden mester-
kéltség nélkül viselte történelmi sorsát, de azért élt benne az elhivatottság tudata
- amely az általa szolgált ügy világtörténelmi jelentőségének felismeréséből táplálko-
zott. (Hisz az ügy nagyságát is kevesen mérték fel úgy a maga teljességében, mint- ő.)
Ismét Gorkijt idézem: „Természetéhez hozzá tartozott a szenvedélyesség, ám ez nem
a játékos haszonleső szenvedélye volt, hanem Leninnek azt a kivételes lelki frissességét
mutató, amely csak abban az emberben van meg, aki rendíthetetlenül hisz tulajdon
elhivatottságában, aki sokoldalúan és mélységesen érzékeli a külvilággal való kapcso-
latát, s hiánytalanul megértette a kaotikus világban neki jutó szerepet."

Karmesterül a sors jelölte őt. De mindvégig megmaradt alapvető tulajdonsága-
ként, munkamódszereként, forradalmi munkássága legfontosabb jellemzőjeként, hogy
tudatosan alárendelte magát a kollektíva akaratának. Csicserin, a kiváló szovjet dip-
lomata jegyzi meg emlékirataiban: „Voltak olyan esetek, amikor véleményét nem fo-
gadták el, s kisebbségben maradt. Ilyenkor teljesen és feltétel nélkül alárendelte magát
a szervezet döntésének. Soha nem használta ki a tekintélyét, csak érvekkel és meggyő-
ződéssel dolgozott, soha nem vette igénybe példátlan befolyását, hogy legyőzze a más-
képp gondolkodók ellenállását, hanem mindig érvelt, s addig nem nyugodott, amíg
nem győzte meg a többieket."

Ez a tulajdonság nem egyszerűen a belső fegyelem, még csak nem is pusztán a
fegyelmezett kommunista pártszerű magatartása volt nála. A szocializmus eszméit
egész életével megtestesítő ember szükségszerű magatartás formája ez. Nála nem tak-
tika, vagy eljárási szabályzat, ügyintézési módszer a kollektív vezetés, hanem filozófiai,
logikai rendszerének - a tudományos szocializmusnak - a gyakorlati életben való meg-
jelenési módja.

Stílus és módszer

Lenin a zenekar minden tagját vele egyenértékűnek tartotta, de ugyanakkor hal-
latlanul igényes is volt. A haragját sem fékezte, ha rosszul végzett munkáról, nem-
törődömségről, vagy hanyagságról értesült, s ilyenkor a tolla könnyen fordult megrovó
szavakra.

Egy alkalommal a kezébe került egy gondatlanul kiadott brosúra, amely a
III. Internacionáléról szólt. Lenin a következőket írta a kiadó igazgatójának, Voronsz-
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kijnak, aki egyébként régi harcostársa volt: „Átnéztem a III. Internaqionálé című bro-
súrát . . . Szigorúan megrovom önt ezért a kiadványért és kötelezem, hogy a kiadó
kollégiumának minden tagja elolvassa levelemet és határozott intézkedésekkel bizto-
sítsák, hogy a jövőben meg ne ismétlődhessék hasonló gyalázat... Nincs előszó, hiá-
nyosak a jegyzőkönyvek, nincs benne a határozatok pontos szövege, a határozatok ösz-
szefolynak a beszédekkel, a cikkekkel, a megjegyzésekkel - semmi. Hallatlan szégyen!
Egy nagy történelmi eseményt ilyen brosúrával rossz hírbe hozni..."

Hozzá kell tenni, hogy Lenin a levél megírása után számtalan jelét adta annak,
hogy ugyanúgy tiszteli Voronszkijt, mint annak előtte.

Lenin fontosnak tartotta bírálni azt, aki hibázott, de mindig csak a2 ügy érdekében
bírált, s csak akkor, ha a vétség, a mulasztás kétségtelenül bebizonyosodott. Ugyan-
akkor nem mulasztott el segítséget adni a hiba kijavításához.

Ugyanilyen igényt támasztott saját munkájával szemben is. Ha úgy érezte, hogy
túl élesen bírált valakit, azonnal szóba hozta. A legtermészetesebbnek tartotta, hogy
korrigálja szavait. 1921 júniusában a III. Internacionáléban heves vita bontakozott ki
közte és a német küldöttség tagjai között. Másnap a következőket írta a német kül-
döttségnek: „Megkaptam a Központi Bizottsághoz küldött levelük másolatát. Nagyon
köszönöm. A választ még tegnap szóban elmondtam. Felhasználom az alkalmat, hogy
hangsúlyozzam, visszavonom durva és udvariatlan kifejezéseimet és a szóban elmondott
bocsánatkérést ezennel írásban is megismétlem."

Lenin jelleméhez tartozott az ilyen eljárás. Nem tartotta terhesnek, vagy meg-
alázónak a bocsánatkérést még a hangnemért sem, noha a lényegben igaza volt.

Lenin rendkívül világosan, röviden és konkrétan adta ki mindig utasításait, vá-
zolta fel a terveket, vagy tett bíráló megjegyzéseket. Minden sort csak az ügyről és
az ügy érdekében írt le. Minden bekezdése a tömör, gondolatgazdag dinamizmus példa-
képe. Nincs egy felesleges mondata', ami elvonná a figyelmet, eltérne, vagy eltérítene
a lényegtől. A tények felsorolása, majd a következtetés, a következtetést pedig pontos
utasítás követi. A rendkívüli elméleti felkészültséggel rendelkező Lenin egyben gya-
korlati ember is volt

A pontosság jellemezte mindenben. Aki Lenintől feladatot kapott, vagy tanácsot,
annak nem kellett azon törni a fejét, hogyan értelmezze a mondatokat. Lenin nem élt
homályos utalásokkal, jelszavakkal, gondolatait nem rejtette ködös frázisokba, nem
csomagolta be, sőt, időnként élesen replikázott. A szócséplést, a kétértelműséget, az
elhallgatást nem tűrte és senkinek sem engedte meg.

Különösen nagyra becsülte a céltudatosságot, a kérdés alapos, aprólékos ismeretét,
az abszolút lelkiismeretességei, az időkihasználást, a tömörséget.

A munkában semmiféle lazaságot nem tűrt. Nem kímélte az olyan lustákat, akik
egy-egy bonyolult kérdéssel szembekerülve igyekeztek elhallgatni azt. Ha megbízást
adott valamire, rendszerint megszabta a határidőt is, amikorra azt teljesíteni kell, vagy
amikorra beszámolót várt az ügyről. A forradalmároktól nem viselte el a gerinctelen-
séget éppúgy, mint a bürokráciát.
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Kitűnően ismerte az embereket. Szinte csalhatatlan volt a megítélésében. Gorkij
írja visszaemlékezéseiben, hogy Lenin mennyire nagyrabecsülte Trockij szervező képes-
ségét, de nem egyszer hangsúlyozta neki, Gorkijnak, hogy Trockij mégsem a mi
emberünk. Velünk tart, de nem a mi emberünk." Mennyire igaza volt. Mintahogyan
Sztálint is jól ismerte, s előre figyelmeztetett mindarra, ami sajnos jellemében később
be is következett. Gorkij még egy esetet leír: „Lenin nagyon jól ismerte az embereket.
Egyszer, a dolgozószobájába belépve, egy emberbe botlottam, aki hátrálva igyekezett
az ajtóhoz, nagyokat hajlongott Lenin felé, ő pedig rá sem hederített, hanem írt. -
Ismeri? - kérdezte azután, az ajtó felé mutatva, s én megmondtam ,̂ hogy igen. - No és?
- Mit tagadjam: faragatlan, durva ember. - Hm, hm. Afféle talpnyaló. És bizonyára
csirkefogó. Egyébként most láttam első ízben, lehet, hogy tévedek. Nem, nem tévedett,
az ember néhány hónappal később teljes mértékben igazolta a Lenin adta jellemzést."

Leninnek mindemellett alapvető tulajdonsága volt, hogy a munkatársai iránti igé-
nyesség rendkívüli gondoskodással párosult. Amikor megtudta, hogy egyik, vagy másik
elvtársának gondjai, problémái vannak, megmozgatta az egész Kremlt, hogy segítse-
nek, megfelelő körülményeket teremtsenek, szanatóriumba vigyék az illetőt, könnyít-
senek terhein.

1921 júliusában Kun Béla, a magyar kommunisták vezetője beteg lett. Szanató-
riumba küldték. Lenin a titkárát bízta meg ennek az ügynek az elintézésével, és a
következőket írta a kremlbeli kórház belgyógyász főorvosának: „Annak az orvosnak,
aki Kun Béla gyógykezelését irányítja . . . Kérem, hogy röviden értesítsen Kun Béla
et. állapotáról, arról, hogy mennyi idő alatt gyógyul és milyen kezelést javall."

„Lenin születésének 100. évfordulójára emlékezve, a szovjet nép, a szocialista or-
szágok népei, a nemzetközi munkásosztály, minden forradalmár harcos szemlét tart
erői fölött, meghatározza tevékenységének további távlatait és feladatait, erősíti harci
egységét a békéért, a demokráciáért, a szocializmusért folyó küzdelemben." - foglalják
össze az évforduló legfőbb célját az SZKP által kiadott ünnepi tézisek. Nagyon reális,
konkrét célkitűzések ezek. Az osztályharc soronkövetkező feladatai. A történelem

I objektív menete által kijelölt út ez, amelyen haladva kevesebb lesz a buktató, a kitérő,
I ha a lenini tanítások vezetnek bennünket.

Hűség a lenini örökséghez - ez lehet a lenini centenárium számunkra legfontosabb
I gondolata. Ez semmiképpen sem jelentheti egy legendává magasztosult eszmény, egy
l szentképpé pingált, már szinte isteni tulajdonságokkal felruházott ember „követését".
Az a veszély mindig fennáll, hogy a megemlékezések, a jubileumok hatalmas szoborrá
merevítik az egykor nagyon emberi módon élő - örülni és szomorkodni, szenvedni,
vívódni és boldognak lenni egyaránt képes - történelmi személyeket. Az is káros, ha
az ünneplés olyan magaslatra helyezi őket, ahová a mai földi halandó már csak fel-
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tekinthet. Csodálhatja, félheti, vagy rajonghat érte, de el nem érheti, közelségébe már
nem kerülhet, mert ez a szobor már nem emberi mércével mérődik.

Az istenszobrok kőtáblákba vésett dogmákat tartanak a kezükben. A forradalmi
osztályharcban ennek nem sok hasznát vehetjük. Mi az igazi Lenint, a nagy forradal-
márt, a kommunisták örök példaképét, a nagyszerű embert zártuk a szívünkbe. Róla,
a mi halhatatlan Leninünkről emlékezünk születésének századik évfordulóján.

Varga József
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