
Lenin távirásza
A forradalom múzeumának egyik termében magára vonja a tekintetet Grabar
festménye — Lenin a távírónál. Az ábrázolt távírász ma a múzeum veterán-
csoportjának aktív tagja, gyakran eljön ide. Otthonában kerestem fel Kari
Rennit. A vitrinben hajómodellek, tengerésztiszti tőr. emléktárgyak felirattal:
Lenin személyes távírászának.

Vendéglátóm 1894-ben született észt szegényparaszti családban. Az első
világháború elején behívták a balti flottához. Távírász lett a kronstadti erőd-
ben, ahol a személyi állomány és a távírászok nagy része együttérzett a bolse-
vikokkal.

— Ügyeletes voltam 1917. április 3-án, amikor telefonáltak a párt központi
bizottságából és kérték: közöljük a kronstadti munkás- és katonaküldöttek
szovjetjével, hogy Lenin ma visszatér az emigrációból. A hírt azonnal továbbí-
tottuk minden hajóra. Űgy alakult, hogy én is tagja lettem, a Lenin elé vonuló
és őt biztosító tengerészegységnek. Csak este értünk a Finn pályaudvarhoz. A
környező utcákat már megtöltötték a petrográdiak. A pályaudvar előtt néhány
páncélautó állt, reflektorokat szereltek. Éjjel 11 óra körül végre megérkezett a
vonat, majd Lenin elmondta a téren híres beszédét.

Kari Renni gondosan őrzi dossziékba rendezett dokumentumait, fényképeit,
leveleit.

— A kronstadti szovjetbe 1917 májusában választottak meg és a párt kü-
lönféle feladatait teljesítettem. Október 24-én más kronstadtiakkal együtt el-
foglaltuk a pétervári főpostát, a jaostaügyi minisztériumot. Másnap részt vettem
a Téli Palota ostromában. Az októberi fegyveres felkelés után néhány nappal
a kronstadti szovjetbe távirat érkezett, hogy küldjenek egy tapasztalt, meg-
bízható távírászt a Népbiztosok Tanácsának elnökéhez. Engem választottak.

Pontosan a megjelölt időpontban érkeztem. A dokumentumellenőrzés után
Leninhez kísértek, aki szívélyesen fogadott, részletesen érdeklődött, mit és hol
dolgoztam, mikor és hol tanultam meg a távírász szakmát. Aztán elmondta:
azért hívattak, mert kineveztek a petrográdi főtávírda komisszárjává. A hiva-
talnokok szabotálják a forradalmi hatóságok utasításait, szétzilálták a kapcsola-
tot a többi várossal. Lenin röviden elmondta, mi lesz a feladatom, a részleteket
pedig Dzerzsinszkij magyarázta el. Megtudtam tőle, hogy Tambovban van a
postás hivatalnokok szerteágazó szervezetének központja. Tagjaik tönkreteszik
a vonalakat, a távírógépeket. Kaptam néhány címet is, akikre támaszkodhat-
tam.

A forradalom utáni első hetekben Lenin gyakran jött a főtávírdába. Ilyen-
kor személyesen teremtettem meg számára a kapcsolatot. Nagyon könnyű volt
Leninnel dolgozni. Soha nem sürgetett. A szöveget tisztán, pontosan diktálta, a
választ maga olvasta. Amikor november végén a Szmolnijban kiépítették a táv-
írót, már onnan folytak a beszélgetések. ,,A közvetlen vonalban Lenin" — ki
tudja hányszor kopogtam le ezt a mondatot.
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