
LENIN ÉS AZ ÉSZT MUNKÁSMOZGALOM

Észtország a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelméig Oroszország része
volt. Ez sok tekintetben meghatározta sorsának alakulását. Helyzete lényegében azonos
volt Oroszországéval, vele együtt fejlődött, iparosodott, lépett visszavonhatatlanul
a forradalom útjára. Munkásmozgalmuk is sok hasonlóságot mutat. A múlt század
végén Észtországban egymás után alakulnak a nagy gyárak, amelyek természetszerűleg
elősegítik a munkásosztály erősödését, számbeli gyarapodását. Az észt kikötőkben
Oroszország legnagyobb áruforgalma bonyolódik, itt állomásoznak azok az orosz hadi-
hajók, amelyeknek matrózai az orosz forradalmi mozgalmak jelentős bázisát alkotják
majd. Területileg is rendkívül közel vannak a születendő, marxista képzettséggel ren-
delkező orosz munkásság központjához. E tényezők eleve meghatározták az észtországi
fejlődés irányát.

A területi közelség, a közös ellenség, az orosz cári elnyomás elleni harc, kezdettől
fogva egy táborba vonta az észt és az orosz munkásságot. Moszkva, Leningrád egyete-
mein tanuló diákok azotó, akik elsőként ismertetik meg az észt munkásságot a marxiz-
mus eszméivel. De számtalan adat van arra is, hogy ezeknek az eszméknek a terjesz-
tése, a munkásság körében kifejtett marxista agitáció miatt a Moszkva, Leningrád egye-
temeiről eltanácsolt diákok a Pétervárhoz legközelebb eső Tartu egyetemére iratkoznak
át. Itt folytatják tovább megkezdett tevékenységüket.

Már a kezdeti észt munkásmozgalom is szoros kapcsolatban állt az oroszországi
szervezkedésekkel, szervezetekkel. Ez az igen erős kötődés az 1905-1907-es és az 1917-es
forradalmak idején eredményes.

Lenin külön figyelmet szentelt az észtországi munkásmozgalom tanulmányozásának.
Észt kutatók, párttörténészek a centenáriumi készülődés közben számos olyan adatot
tártak fel, amely az észtországi munkásmozgalom nálunk is kevéssé ismert részleteit
idézik fel. Ezek a Leninnel kapcsolatos, soks/or csak villanásnyi emlékek teljesebbé
teszik portréját. Most, amikor az egész világ rá emlékezik, közelebb kerül hozzánk
a XX. század legnagyobb hatású emberének és politikus-filozófusának alakja.

Magyarországon ezek az Észtország és Lenin kapcsolatát bemutató részletek nem
ismeretesek. Vlagyimir Iljics Lenin egyéniségének intenzívebb ismerete, Szolnok megye
és Tallinn testvéri kapcsolata indokolja bemutatásukat.

Átutazóban

Volt-e Vladimír Iljics Észtországban, látta-e az észt földet? Ilyen kérdést gyakran
tesznek fel az iskolások a tanárnak, hallgatók az előadónak, munkások a propagan-
distának. Benne van a remény, hogy igenlő választ kapnak. A válasz azonban rend-
szerint az, hogy nincs közvetlen bizonyítéka Lenin akár csak rövid ideig tartó észt-
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országi tartózkodásának. Vannak azonban olyan közvetlen bizonyítékok, amelyek fel-
tételezik, hogy Vladimír Iljics mégis látta az észt földet.

Nem sokkal szibériai száműzetéséből való visszatérte után, 1900 februárjának
vegén V. I. Lenin Pszkovban telepedett le, közel Dél-Észtországhoz, az orosz kor-
mányzóságban. Pszkovba Vlagyimir Iljics azért jött, hogy előkészítse az „Iszkra" ki-
adását. E célból nagy levelezést folytatott a szociáldemokratákkal és a különböző
marxista csoportokkal. Mihail Alexandrovics Szilvin volt egyike azoknak, akikkel Lenin
levelezésben állt, akit Vlagyimir Iljics még a „Harci szövetség a munkásosztály fel-
szabadítására" szervezetből ismert, s akivel együtt száműzték.

M. A. Szilvin a bennünket érdeklő időpontban Rigában élt, ahol kötelező katonai
szolgálatát teljesítette a 115. Vjazemszkij gyalogezredben. 1900 márciusában látogatóba
várta feleségét. Olga Alexandrovna Rigába utaztában Moszkvában találkozott Lenin
idősebb nővérével, A. J. Jelizaveta Uljanovával, aki odaadta neki Vladimir Iljics
pszkovi címét.

M. A. Szilvin rigai tartózkodása alatt felvette a kapcsolatot a lett szociáldemok-
ratákkal. „Elhatároztam - írja -, hogy V. Iljicsnck a pártközponttal kapcsolatos tervei
szempontjából nem lesz érdektelen, ha kapcsolatot épít ki Rigával, ami közel van
a határhoz, és megismerkedik az egyik nemzet szociáldemokrata szervezetével.. .
Megkértem V. Iljicset, hogy utazzék ide vasárnap, amikor „otthon" szoktam lenni,
hogy még ugyanennek a napnak estéjén vissza tudjon menni. - Előzetesen pedig meg-
egyeztem a lettekkel a találkozó felől."

Szilvin levelében közölte Vlagyimir Iljiccsel Olga Alexandrovna címét, aki albér-
leti szobában lakott. Szilvin, aki maga kaszárnyában volt elszállásolva, vasárnaponként
cjrész nrjpra „haza" mehetett a feleségéhez. V. I. Lenin felhasználta az alkalmat, hogy
személyes kapcsolatot építsen ki a lett szociáldemokratákkal. Ügy gondolta, hogy
velük közösen kidolgozza egy összoroszországi marxista újság megindításának tervét,
és tisztázza az elméleti alapállást. Vladimir Ilics Lenin utazása Rigába 1900 áprilisának
elején, vasárnap történt „Nappali 12 óra volt - mondja M. A. Szilvin -, amikor
Vlagyimir Iljics könnyű sportsapkában, kesztyűjében és sétapálcával, teljes gentle-
mannak öltözve megjelent szobánk küszöbén. .. Megkérdeztem, hogy könnyen meg-
talált-e bennünket? Iljics azt válaszolta, hogy nehézség nélkül ránk talált, és hogy
próbára tegye német kiejtését, beszélt egy rendőrrel."

Innen Lenin Szilvin kíséretében elment a Jelizavatinszki utcába (ma Kirov utca),
ahol a 18. számú házban volt megbeszélve a találkozó a lett szociáldemokratákkal.
A konspirációs lakásban J. Ózol, K. Zutisz és még egy számunkra ismeretlen szociál-
demokrata várt már Leninre. Vladimír Iljics egy-másfél órán át élénken beszélt a lett
elvtársakkal. Főleg elméleti kérdéseket érinthettek, a vita főleg Bernstein revizioniz-
mus1 és a vele folytatott harc szükségessége körül folyt. Vladimir Ilics ismertette
a lett elvtársakkal a külföldi, összoroszországi marxista újság tervét. „Ugyanennek
a napnak estéjén - írja M. A. Szilvin - visszautazott Pszkovba." Feltesszük a kérdést:
Milyen útvonalon ment Vlagyimir Iljics egynapos, Pszkov-Riga közötti útjára? Szilvin
erről semmit sem mond. Maga Vlagyimir Iljics sem emlékezik meg sehol sem rigai
útjáról.

Pszkovból Rigába gyorsan, ászállás nélkül csak Pszkov-Riga vasútvonalon lehet
menni a Pétervár-Riga között közlekedő egyenes utasszállító vonaton. (Nem sokkal
később, 190c szeptemberében ezzel a vonattal utazott a fővárosból Volgába - Volk -
Lenin ifjabb fivére, Dmitrij Iljics Uljonov, hogy belépjen a tartui - jurevi - egye-
tcniro.)
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Bár volt egy kerülő út is Pszkovból Rigába, átszállással, nyugodtan feltételezhet-
jük, hogy Vladimír Iljics előnyben részesítette az egyenesebb, gyorsabb utat Virun
(Verro) átr Volgába (Volk). Ez esetben az utazás egy napot és két éjszakát igényelt.
Minden eshetősége meg volt arra, hogy hiányzását Pszkovból e rövid idő alatt nem
veszik észre. A pétervári vonat kb. éjszaka 12 órakor érkezett Pszkovba, ami szintén
segítette illegális távozását. Ezzel a vonattal késő reggel érkezett Lenin Dél-Észt-
országon keresztül Rigába.

Arra a kérdésre tehát, hogy járt-e Vladimír Iljics Lenin Észtországban, és látta-e
az észt földet, azt lehet válaszolni: - igen, feltehetően volt észt földön, amikor átuta-
zott fenti illegális találkozóra Pszkovból Rigába és vissza 1900 áprilisában.

Omitrij Iljics Uljanov tartui kapcsolatai

Tarmban, az ősi észt egyetemi városban a cári Oroszország idején igen sok diák
treriíordult a birodalom területéről. EÍJ\ikiiket, Dmitrij IIJÍLS l'ljanovnak, l.ciin nísiy
évvel fiatalabb öccsének ma emléktábla hirdeti ottani tartózkodását. Ennek adatai
szerint valamivel több, mint egy esztendeig volt a tartui egyetem orvoskarán hallgató.

Tanulmányait a moszkvai egyetemen kezdte, nyolc szemeszter elvégzése után
azonban iScp novemberében kizárták az egyetemről a moszkvai Guzson-gyár mun-
kásai körében végzett agitáció miatt. Tevékenységének azonban súlyosabb következ-
ményei is voltak. 1898 őszéig a tagani fegyházban ült, majd Podolszkba (Moszkva kör-
nyéki kisváros) száműzték és rendőri felügyelet alá helyezték. Innen többször is pró-
bálkozott visszakerülni az egyetemre, de sikertelenül.

Dimitrij Iljics Uljanov
(tartalmi foto 1900-ból).

Jan Anvelt 1918-ban
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Végülis a hatóságok engedélyezték, hogy a tartui egyetemen befejezhesse tanul-
mányait. Azonban sem az egyetemről való kizárás, sem a börtön és a száműzetés, sem
pedig a hosszú várakozás - ami még Leninnek is sérelmesnek tűnt, pedig szintén el-
szenvedte mindezt - nem térítették el Dmitrijt a forradalmi útról.

Dmitrij Iljics Uljanov 1900-ban érkezett Tartuba, már mint marxista és az Iszkra
orosz szervezetének tagja. Lenin műveit nemcsak jól ismertei, de politikai képzettségét
is Lenin vezetésével szerezte. Nem sokkal Tartuba utazása előtt több beszélgetést
folytatott Leninnel, be volt avatva terveibe, s tartui tartózkodása alatt is alaposan
kivette részét Lenin eszméinek terjesztésében.

Dmitrij életében a tartui periódus rövid volt. Szegényes és mozaikszerű az itteni
tevékenységéről szóló dokumentáció, de ezek alapján is kirajzolódik tartui munkás-
sága. Tanulmányainak folytatásával, majd befejezésével egyidejűén sokat tesz a mar-
xista tanok terjesztéséért. A tartui egyetemen ezidőben igen mozgalmas volt az élet.
[901 januárjában a diákság tiltakozott az ellen, hogy 185 kievi egyetemi hallgatót be-
vigyenek katonának. Márciusban nagy tömegfelvonulást rendeztek, s az órákon való
obstrukció miatt 45 hallgatót ki is zártak. Áprilisban újabb diáktüntetések voltak.
Pezsgett, forrt az élet a hallgatók legális és illegális szervezeteiben is.

D. I. Uljanov, mint rendőri megfigyelés alatt álló gyanús személy, természetesen
csak módfelett óvatosan és lehetőleg titokban kapcsolódhatott be ezekbe a mozgal-
makba. De hogy résztvett bennük, azt rendőrségi akta igazolja. Egy feljelentés, mely
közli, „rosszándékú hallgatók bandája létrehozta az úgynevezett Szövetségi Tanácsot,
amely világosan propagálja a zavargások szervezését január végére, vagy február ele-
jére, nyomtatja a maga felháborító proklamációit... Ezt látva, kérjük . . . szabjanak
határt a diákpártnak ezen államellenes, törvénytelen, bitorló tevékenysége ellen."

A feljelentésben a Szövetségi Tanács felsorolt tagjai közt D. I. Uljanov is sze-
repel.

Dmitrij rövid tartui tartózkodása alatt is kapcsolatban állt Leninnel. A család-
tagok egymás közti közvetítése, üzenetváltása segítségével még Lenin néhány apróbb
megbízását is teljesítette. N. K. Krupszkaja M. A. Uljanovához írt levelében kéri,
adja át Lenin megbízását Dmitrij lljicsnek: „Vologya kéri Dmitrij Iljicset, küldjön
a doktor nevére példányt a Kapitalizmus fejlődéséből." - Dmitrij teljesítette a meg-
bízást, erről tanúskodik N. K. Krupszkaja M. A. Uljanovához írt müncheni levele:
„D. L-nek üdvözletemet küldöm, és hálásan köszönöm a könyvet, melyet már régen
megkaptam."

Dmitrij Iljics az egyetmei tanulmányok befejezése után eltávozott Tartuból.
A pártmunkát azonban még intenzívebben folytatta. 1902. januárjában Szamarában
beválasztották az Iszkra Orosz Szervezetének Központi Bizottságába. Azután Ogyesz-
szába, majd Tulába küldték pártmunkára. Az OSZDMP tulai bizottságának tagjaként
illegálisan (Herz álnéven) részt vett a párt II. ülésén. Élete végéig Lenin segítőtársa
maradt s teljes energiájával küzdött a lenini elvek megvalósításáért.

Lenin és az észt kommunisták hivatalos kapcsolatai

Egy mai munka az Észt SZSZK-ról a következőket írja: „A három balti köztár-
saság közül a legészakabbra fekvő ország. A terület nagyságát 45 100 km2 és a lakosság
számát - 1 273 ezer fő - tekintve kisebb Lettországnál és Litvániánál. A többi szovjet
köztársaság közül csak az Örmény és a Moldvai Köztársaság kisebb nála területileg.
Népesség szempontjából pedig az egész Szovjetunióban a legkisebb lélekszámú ország."
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Területe nagyjából 50 évvel ezelőtt is ekkora volt, lakossága pedig a jelenleginél
is kevesebb. Természetesen az egész Szovjetunió viszonylatában jelentős, összefoglaló
munkákban fentiek értelmében Észtország csak arányainak megfelelően érvényesülhet.
E meggondolásokat figyelembe véve folytatták kutatásaikat ar észt történészek, amikor
ax „Adatok Lenin életéhez és tevékenységéhez" című dokumentumkötetben az Észt
Kommunista Párt vezetői és a Lenin közötti kapcsolatok körében mindössze egyetlen
eseménysort rögzítettek, a Lenin és J. Anvelt között 1918. januárjában folytatott meg-
beszélés, A Szovjetunió egésze szempontjából Lenin tevékenységével kapcsolatos sze-
rény dokumentumrész arányosnak mondható, figyelembe véve azt is, hogy Lenin tevé-
kenysége tulajdonképpen észt területen kívül folyt. Ha azonban Észtországra koncent-
rálva is elvégezzük a vizsgálatot, sokkal több adat kerül felszínre Vladimír Iljics és
az Észt Kommunista Párt vezetőinek hivatalos megbeszéléseit illetően is.

Az É zt Kommunista Párt egyik vezetője, az említett J. Anvelt, kiadatlan visz-
szaemlékezéseiben említi: „Lenin elvtárs minden alkalommal érdeklődött arról, hogy
milyen az a réteg (földnélküliek rétege), hogy áll a földfoglalás kérdése, stb... . Lenin
elvtárs úgy tartotta, hogy ezek a gazdaságok falvaink szocialista bázisává válhatnak."
Anvelt nemcsak ebben a munkájában utal arra, hogy az agrárkérdésről többször is
beszélgetett Leninnel, de egy másik írásában határozottan állítja: „1917-18-ban Lenin
elvtársat az észtországi Szovjet-hatalom és pártszervezet képviselői több alkalommal
informálták a föld- és a pártpolitika alapvető kérdéseiről..."

Ezeken a nyomokon elindulva könnyebb volt megtalálni Lenin tengernyi munká-
jában is azokat a vonatkozásokat, amelyek a felvetést alátámasztják, vagyis Lenin
és az észt pártvezetők szorosabb kapcsolatát Lenin emlékezéseiben is igazolják. Lenin
a Rendkívüli Oroszországi Vasutas-Kongresszuson mondotta a következőket: „ . . . Érért
látjuk azt, hogy a kis szomszédos Észtországban, ahol a nép írástudó, a napokban ösz-
szeült a mezőgazdasági munkások kongresszusa, megbízottakat választottt, akik ke-
zükbe vettek minden fejlett mezőgazdasági üzemet. Ez világraszóló fordulat. A mező-
gazdasági munkások, akik a tőkés gazdaságban a társadalmi létra legalsó fokán állnak,
nyilvántartásba veszik a fejlett mezőgazdasági üzemeket."

Leninnek ahhoz, hogy ilyen benfentesen nyilatkozhasson az észt állapotokról, ala-
posan kellett tájékozódnia, s semmi okunk sincs feltételezni, hogy ezt a szükséges tájé-
kozódást nem az észt KP vezetőivel folytatott ismételt beszélgetések, tárgyalások, vagy
jelentések során szerezte. Fáradságos munkával ugyan, de ki lehet deríteni egy meg-
beszélés időpontját is.

Az Anvelt visszaemlékezéseiben említett egyik adat nyomán elindulva kezdtek nyo-
mozni egy közte és Lenin között 1917 decemberében folytatott megbeszélés után. Anvelt
szerint ez az alkotmányozó gyűlés bolsevik frakciójának ülése idejére esik. Ennek
időpontja 1917 december eleje volt. Az erre az időre eső, illetve vonatkozó rengeteg
dokumentum közül sikerült kettőt találni, amely ezt a megbeszélést hitelesítette.

Az egyik- Észtországból küldött, 1917. december 15-én keletkezett távirati utasítás
volt, amit az egyik Szmolnijban dolgozó észt megbízottnak, M. V. Salmnak küldtek.
A távirat alapján felkutatott Salm elmondta, hogy 1917. decemberében a Szmolnijban
találkozott Anvelttel.

A másik adat pontosabb felvilágosítással szolgál. D. J. Pegelman (H. Pegclman
felesége) elmondta, hogy: „Anvelt 1917 decemberében Pétervárra utazott Leninhez.
Férjem, Hans Pegelman is vele utazott. Mikor visszatért, részletesen beszámolt Lenin-
nel folytatott beszélgetésükről. Anvelt és Pegelman közölték Leninnel a földbirtokosok
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földjének kisajátítását, és azt, hogy átadják azokat a mezőgazdasági munkásoknak.
Emlékezem férjem elbeszélésének erre a mozzanatára. Elmondták Leninnek, hogy Olev
templomában népházat rendeztek be. Erre Vlagyimir Iljics megjegyezte, - önöknél
ez nyilvánvalóan lehetséges, mivel Észtországban a nép írástudó és kevésbé kötődik
a valláshoz." Ez az esemény 1917. december 9-én volt. Ez is egy találkozás körül-
ményeinek felidézése.

Lenin és az észt vezetők közötti kapcsolatnak egy másik formája is gyakori volt:
a táviratváltás. Az intervenció idején például, amikor Anvelték a Saaremaa szigetén
állomásozó, partraszállásra, Észtország meghódítására készülő németek és az észt
nacionalisták közötti kapcsolatok nyomára bukkantak, a „forradalom hódításai védel-
mében" a németekkel együttműködő lakosok körében letartóztatásokat hajtottak végre,
amiről Lenint táviratban tájékoztatták. „Észtország városaiban a földnélküliek által
eltávolított földesurak és az észt városi burzsoázia ellenforradalmárai körében tömeges
letartó/tatásokat folytattak. Többszáz embert letartóztattak. Mindannyiukat a Reveli
ellenforradalmi táborba irányították. A környéken teljes a rend."

A Szmolnijból határozottan utasították az észt bolsevikokat, hogy a letartóztatot-
takat száműzzék az Uralon túlra.

Az ilyen jellegű hivatalos megbeszélések, táviratváltások száma különösen meg-
nőtt- az észtországi Szovjethatalom idején. Ékkor Visgorod és a Szmolnij rendkívül
élénk és gyakori kapcsolatban állt egymással. Ez természetesen nem merült ki pusztán
Lenin és Anvelt egymással való megbeszéléseiben, hanem a hivatalos ügyintézésnek
megfelelően sok személy is bekapcsolódott. A hivatalos iratok azonban sok esetben
csak nagyon áttételesen szólnak az egymással kapcsolatban álló személyekről. Felderí-
tésük, tisztázásuk - mely pedig igen sok témánkba vágó adatot nyújthat - még hosszú
időt, rendkívül sok munkát és fáradságot igényel.
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