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Rozgonyi Ibolya:

DZERZSINSZKIJ ÉS A CSEKA*

Vannak időszakok, sajátos hatalmi rendszerek, amelyek titokzatos, félelemkeltő 
intézményei iránt különösen nagy az érdeklődés. Ilyenek az államvédelmi, belügyi 
szervezetek. Dolgozatunkban Szovjet-Oroszország első ilyen típusú szervezetét, a 
Csekát kívánjuk bemutatni a megalakulástól az átszervezésig (1917-1922), mivel a 
jogutódszervezetek (GPU, OGPU, KGB) némileg más társadalmi-politikai feltételek és 
követelmények alapján működtek. A Cseka létrejötte és tevékenysége elválaszthatatlan 
Féliksz Edmundovics Dzerzsinszkij nevétől, aki megalapítója, irányítója és formálója 
is volt a szervezetnek 1926-ban bekövetkezett haláláig.1

Dzerzsinszkijt az első számú csekistának nevezték, mert 6 rendelkezett az egyes 
sorszámú csekista igazolvánnyal,2 mert a szervezetben ő volt a vezér. A kortársak 
visszaemlékezéseiből nem nehéz megalkotnunk a Dzerzsinszkij-képet,3 munkatársai 
valamennyien elismerően -  bár nyilvánvalóan túlzással és egyoldalúan -  nyilatkoztak 
róla. Kiemelik egyszerűségét, puritánságát, közvetlenségét, segítő szándékát. A meg
különböztetésnek, az előnyszerzésnek még a legapróbb formáját is elutasította. Para
doxnak tűnik, hogy épp egy ilyen jellegű szervezet vezetőjét nevezik humánus, 
erkölcsileg tiszta, becsületes embernek. Egyik munkatársa, M. Lacisz szerint még az 
emigráns irodalom is kiemeli nevét a többiek közül. „Ezekben az írásokban Dzerzsinsz
kij az ügy fanatikusa. Az ellenforradalommal folytatandó harcban kérlelhetetlenül 
kemény, de nem hóhér, nem megvesztegethető és nem lezüllött ember, mint amilyen 
jelzőkkel a VCSK munkatársainak többségét illetik. Dzerzsinszkij még az ellenség 
szemében is a forradalom bajnoka.”4 Dzerzsinszkij 1917 előtt sokat ült börtönben5 és 
talán ennek is köszönhető, hogy 6 az elítéltek szemével is képes volt látni a világot. 
„Soha senkit nem tegezett, nem volt durva, még a bűnözőkkel szemben sem”.6 Megkü
lönböztette a köztörvényes bűnözőt a politikai okokból letartóztatottól, de bármilyen 
ítélet is várt az illetőre, munkatársaitól emberséges magatartást követelt. Elítélte és 
szigorú büntetésben részesítette az önkényeskedő, a hatalommal visszaélő, a bosszú
vágyból vagy más indíttatásból kegyetlenséget, erőszakosságot tanúsító csekistákat. Az 
ilyen esetek száma azonban az évek során nemhogy csökkent, hanem lényegesen nőtt.

Az 1917. októberi fordulatot megelőző és azt közvetlenül követő időszak szerveze
tekben és bizottságokban nem szűkölködött. Nemcsak számuk, de méginkább működési 
területük alapján nehezen áttekinthetők, hisz nemegyszer párhuzamosságot, esetenként 
pedig csak névleges létezést tapasztalhatunk. így pl. nem könnyen meghatározható a 
bolsevikok héttagú politikai bizottságának (PB) szerepe, mely 1917. október 10-én jött 
létre, mivel tevékenységére vonatkozóan semmilyen forrással nem rendelkezünk. Sok
kal fontosabbnak tűnik az ugyanezen a napon megalakított 29 tagú Forradalmi Katonai
Bizottság (FKB), minthogy feladata.... a mensevik és eszer hatás alatt álló központi
szovjet végrehajtó bizottságok komisszárjai befolyásának megtörése volt, így biztosít
va, hogy a csapatok csak az FKB instrukciói szerint cselekedjenek”.7 Hasonló céllal
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jött létre október 16-án a Forradalmi Katonai Központ (FKK), melynek gyakorlati 
szerepét a fegyveres felkelés előkészítésére vonatkozóan a történészek még ma is 
vitatják.8 Dzerzsinszkij mindkét testületnek tagja volt. Részt vett a Munkás- és Kato
naküldöttek pétervári végrehajtó bizottsága október 21-i tanácskozásán is, ahol a 
szervezetlenség miatt emelte fel szavát. Véleménye szerint „...kötelezni kell a bolsevik 
tagokat, hogy dolgozzanak, vagy lépjenek ki...”9 Ezek után a fórum úgy dönt, hogy tíz 
új tag bevonásával erősíti meg a bizottság munkáját. Az újonnan felvettek között van 
Sztálin, Joffe, Lasevics mellett Dzerzsinszkij is. A fegyveres felkelés napján Dzer
zsinszkij konkrét feladata a posta és távirda elfoglalásának megszervezése volt. Bár a 
megbízással kapcsolatban ellenvéleményét is kifejtette, amikor a bolsevik párt központi 
bizottsága (KB) meghozta erre vonatkozó döntését, de azt feltétel nélkül elfogadta és 
teljesítette.

Október 25-ét követően az események gyorsan peregtek. Megkezdődött a bolsevik- 
szovjethatalom intézményrendszerének kiépítése. Egymást követték az újabb és újabb 
bizottságok, melyek munkájába Dzerzsinszkij is bekapcsolódott. Mai szóhasználattal 
funkcióhalmozásnak nevezhetnénk, hogy a vezető forradalmárok egyszerre több, kis 
túlzással megszámlálhatatlan bizottságnak voltak tagjai. A már említett két katonai 
bizottság és a KB mellett Dzerzsinszkij tagja volt a belügyi népbiztosság kollégiumának 
is. Ez utóbbi egyik ülésén „...6 maga ajánlkozik fel az országban a rend megteremtésé
nek feladatára” -  emlékezik vissza M. Lacisz.11 Ezt egyrészt azért tartjuk fontosnak, 
mert ismerve Dzerzsinszkij egész életútját, nem ez az első és utolsó eset, amikor saját 
maga kér és vállal feladatokat, funkciókat. Másrészt azért is említésreméltó, mert a 
monográfiák, visszaemlékezések figyelmen kívül hagyva az önként jelentkezés tényét, 
kizárólag a két katonai szervezetben való tevékenységével indokolják a Cseka elnöki 
posztjára való kinevezését.

A Népbiztosok Tanácsa december 5-i határozatával feloszlatta az FKB-t, mivel 
eredeti feladatát, a fegyveres felkelés előkészítését és operatív irányítását teljesítette. 
Ugyanakkor az új hatalom elleni akciók -  gondoljunk a banktisztviselők országos 
sztrájkjára -  erélyesebb intézkedésre késztették a kormányt. Ezért másnap döntést 
hoztak az „ellenforradalom likvidálására”, továbbá a szabotázs és a spekuláció ellen az 
Összoroszországi Rendkívüli Bizottság (VCSK, közismertebb nevén Cseka) felállításá
ra. A „jó jakobinust”, az orosz forradalom „Fouquier-Tinville”-jét Dzerzsinszkij sze
mélyében látják és — Lenin javaslatára — megbízzák a testület vezetésével. Dzerzsinszkij 
már december 7-én javaslatot terjeszt be az új szervezet összetételére12 és feladatkörére 
„Akció valamennyi ellenforradallmi és szabotázs kísérlet felderítésére és likvidálására 
Oroszország egész területén, bárhonnan ill. bárkitől induljanak is ki azok. A bizottság 
csak megelőző, felderítő nyomozást folytat, a letartóztatottakat átadja a Forradalmi 
Törvényszék bíróságának”. 3 Az alapító okirat értelmében büntetésként vagyonelkob
zást, kitelepítést, élelmiszerjegytől való megfosztást, az ellenforradalmárok névjegyzé
kének nyilvánosságra hozatalát javasolja a bizottság.

Rövid idő alatt négy osztályt építenek ki az információs-szervezeti feladatokra, 
valamint az ellenforradalom, a szabotázs és a spekuláció elleni harcra. A megalakulás
kor mindössze 30 vöröskatona tartozott a Csekához, de a bizottság fokozatosan növelte 
apparátusát ill. osztályait. Már januárban külön osztályt hoztak létre -  tíz fővel — a 
banktisztviselők szabotázs akcióinak meghiúsítására. 1918 júniusában megalakulnak 
az első közlekedési, vasúti rendkívüli bizottságok, majd az év végén az egészszégügyi 
bizottságok is.14 A Cseka létszámának növekedése lassúbb ütemben halad, mint az
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akciók számának, ill. a bizottság feladatkörének bővülése. „Dzerzsinszkij a vérköpésig 
dolgozta magát” -  írja nagyon érzékletesen erről az időszakról Dolmányos István, 
utalva ezzel Dzerzsinszkij börtönökben megviselt szervezetére is.15 Amikor 1918 
tavaszán a VCSK áthelyezi székhelyét Moszkvába, az új fővárosba, még mindig 
viszonylag kis létszámú szervezet, mivel a küldöncöket is beleértve mindössze 120-an 
tartoznak az állományába. Felszereltsége is elég hiányosnak mondható, mert pl. -  ha 
hihetünk a VCSK egyik helyettesének, Petersznek -  „... A kancellária Dzerzsinszkij 
aktatáskájában, a kassza pedig először ezer, majd tízezer rubel... nálam mint pénztár
noknál az asztalfiókomban volt.”161921-ben azonban a testületnek már mintegy 31 ezer 
munkatársa van és ellátottsága sem nevezhető silánynak.

A VCSK 1917 decemberétől nap mint nap számos hatalomellenesnek minősült tettet 
számolt fel vagy ellenforradalomnak vélt ill. minősített kísérletet hiúsított meg. Az 
intézkedések jellege és az alkalmazott eszközök állandóan változtak. Az, ahogyan a 
Cseka feladatkörét, célját és rendeltetését meghatározták, széles mozgásteret biztosított 
számára. Közismert és általánosan elfogadottnak tekintik, hogy a Lenin elleni 1918. 
szeptember 1-jei merénylet után veszi kezdetét a „ vörös terror", amely a legszigorúbb 
büntetéssel sújtja a legkisebb hatalomellenesnek minősített tevékenységet is. A VCSK 
esetében a rendkívüli intézkedések azonban már 1918 februárjában elkezdődtek! A 
Népbiztosok Tanácsa feburár 21-én tette közzé „Veszélyben a szocialista Haza” című 
felhívását, melyben védelmi szervezetét a legszigorúbb büntetés, a halálbüntetés kisza
bására is feljogosította. E dokumentum 8. pontja ugyanis kimondja, hogy: „Ellenséges 
ügynökök, spekulánsok, betörők, huligánok, ellenforradalmár agitátorok, német kémek 
a bűncselekmény elkövetésének színhelyén anagyonlövetnek.” 7 A rendelet megjele
nése után néhány nappal tartóztatják le, majd ítélik halálra Ejboli herceget, aki VCSK 
munkatársnak adva ki magát házkutatásokat végzett és vagyontárgyakat ill. pénz foglalt 
le a bizottság nevében. A VCSK felhívása Dzerzsinszkij aláírásával 1918 március 
végén jelenik meg a moszkvai sajtóban. Ebben egyebek között a fegyverek beszolgál
tatására szólítja fel a lakosságot, majd arra figyelmeztet, hogy „... Azoknak a szemé
lyeknek, akik lopással, gyilkolással, rablótámadással és más teljesen elfogadhatatlan 
bűnös tevékenységgel foglalkoznak, 24 órát adunk, hogy elhagyják Moszkvát és vagy 
végérvényesen szakítanak korábbi ténykedésükkel, vagy a felhívás megjelenése után 
24 órával a bűncselekmény elkövetésének színhelyén azonnal kivégeztetnek.”19 Itt 
látszólag egyszerű köztörvényes bűntettekről van szó, de a „más teljesen elfogadhattlan 
bűnös tevékenység” kategóriája meghatározhatatlan fogalom, köre állandóan változik 
ill. bővíthető, kiterjed politikai akciókra, lehetőséget ad az önkényes megítélésnek ill. 
ítélkezésnek. A VCSK már 1918 februárjától rendkívüli jogkörrel felruházott szervezet 
volt. A rendkívüli állapotra való tekintettel jogában állt, hogy bírósági tárgyalás nélkül, 
a legszigorúbb büntetés alkalmazásával azonnali hatállyal ítélkezzék. Ez a jogkör 
viszont már elég messze áll attól, amivel néhány hónappal korábban a megalakításkor 
a Népbiztosok Tanácsa felruházta védelmi szervezetét.

1918 őszén a rendkívüli állapotot a hadiállapot váltja fel. Bár a tényleges hadihely
zet már márciusban a német támadással, ill. az angolok murmanszki partraszállásával 
elkezdődik, deklarálása csak ekkor történik meg. A rendelkezés, mely ismert nevén a 
„vörös terror”-t bevezette,20 a VCSK-t még fokozottabban szigorú, rendkívüli intézke
désekre jogosította fel.

A Csekáról ugyan sokat és sokan írtak, de sajnálatos módon elenyészően kevés 
azoknak a forrásoknak a száma, amelyek hiteles adatokat közölnek a büntetésvégrehaj
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tási formákról, ill. azok számáról. Egyesek szerint 1918 első felében 22 embert végeztek 
ki, míg a második félévben, a vörös terror kihirdetését követően már mintegy hatezer 
embet sújtottak ilyen büntetéssel.21 Egy másik szerző a Lenin elleni merénylet utáni 
tömeges megtorlásra Pétervár példáját hozza, ahol szeptember 3-án, egyetlen nap alatt 
300 kivégzés történt, és a vörös terror első hat hetében 800, majd novemberben 1300 
halálbüntetést szabtak ki.22 Megjegyezzük, hogy ezek csupán az ellenforradalminak 
minősített bűncselekményekre vonatkozó adatok, a köztörvényes bűntettnek számító 
esetek ezek között nem szerepelnek. Az alábbiakban néhány adatot közlünk a bűncse
lekményekről, az elkövetőkről, ill. büntetésükről a Cseka kimutatásai alapján.23

1918 1919 Ossz.

a levert felkelések száma 245 99 344
a halottak száma 1821 1236 3057
a Csekából elesettek száma 878 272 1150

Felszámolt ellenforradalmi szervezetek

1918 1919 Ossz.

kadét 20 8 28
fekete százas 68 39 107
jobboldali eszer 19 15 34
baloldali eszer 5 45 50
mensevik 12 6 18
meghatározatlan 18 157 175
banditák 19 16 35
spekulánsok 2 2 4

163 288 451
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A különböző bűncselekményekért kivégzettek száma

1918 1919 Ossz.

kémkedés 56 46 102
felkelés 2431 651 3082
ellenforradalmi szervezetben
való részvétel 1637 387 2014
felkelésre buzdítás 396 59 455
spekuláció 39 32 71
banditizmus 402 241 643
dezertálás 39 63 102
hivatali bűncselekmény 157 49 206
egyéb 1173 561 1704

6300 2089 8389

Biztonsági intézkedések

1918 1919 Ossz.

koncentárciós táborban
börtönben
túsz

1791 
21 988 

3061

7305 
12 346 
10 050

9496 
34 334 
13 111

A lefogottak száma összesen: 43 354 44 639 86 893

Pénzbírságok (rubelben)

bírságok száma 4705 1174 5882
bírságok összege 28 757 772 46 135 019 74 892 791
vagyonelkobzás száma 1003 1054 2057

ennek értéke 33 910 040 8 483 190 42 313 230
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A Cseka megalakulása pillanatától igyekezett a lakosságra támaszkodni, melyet be
ds feljelentések megtételére ösztönzött. 1918 áprilisában pl. a következő felhívást tették 
közzé: „...Az Összoroszországi Rendkívüli Bizottság elismerő és hálás lesz minden 
egyes adatért a betörők, rablók, szeszfőzők, szeszüzérek^ spekulánsok, szabotálók és 
ellenforradalmárok tartózkodási helyére vonatkozóan.” Néhány hónappal később a 
felhívás megismétlődik, de ekkor már kérésről, háláról nem olvashatunk, csak bejelen
tési avagy „feljelentési kötelezettségről”.25 Dzerzsinszkij nagy figyelmet fordított a 
lakossági bejelentésekre. Úgy vélte és hangoztatta is, hogy a hatalom védelme nem a 
Cseka belügye, hanem a dolgozó nép érdeke és ügye kell hogy legyen. Az ismert 
történet kapcsán -  melyet egyetlen monográfiaíró sem felejt el idézni — a Cseka erejét 
épp a tömegben, a lakosság együttműködésében határozta meg.26

Miközben a VCSK folyamatosan bővítette apparátusát és sorra hozta létre a szov
jetek mellett működő helyi rendkívüli bizottságokat, 1918 júniusában kirobban az első 
jelentősebbnek ítélt fegyveres megmozdulás, mely „baloldali eszer lázadás” néven vált 
ismertté. Paradox módon e néhány napos akció irányító központja a VCSK egyik 
alakulata volt, mely ilymódon a Csekát is kompromittálta.27

A hadikommunizmus rendszere a VCSK munkájára is hatást.gyakorolt. Mint isme
retes, a hadikommunizmus egyik jellemző vonása a centralizáció, a „túlközpontosítás” 
volt. Ha röviden kellene jellemeznünk a Cseka helyzetét, azt mondhatnánk, hogy 
tevékenységében egyszerre volt jelen a centralizáció és az önállóság, a „túlközponto
sított” irányítás és a függetlenség. Mindez leginkább a párttal és a központi ill. helyi 
szovjet intézményekkel való kapcsolatán keresztül mérhető és érzékelhető. Az 1918-as 
évből több olyan rendelettel találkozunk, amelyekben a Cseka és a párt, ill. más szovjet 
intézmények közötti együttműködést szorgalmazzák. Önmagában az a követelmény, 
hogy a csekisták munkájuk során támaszkodjanak a helyi kommunista pártszervezetek
re, érthető és természetes. Ám a szeptember 10-én Dzerzsinszkij instrukciójára kiadott 
körlevél mást is tartalmaz. Eszerint: „... Minden egyes rendkívüli bizottság alakítson 
ellenőrző bizottságot, melynek két tagja a pártszervezet képviselője, egy pedig a 
rendkívüli bizottság tagja legyen.”28 Itt már nem egyszerű együttműködésről, hanem a 
párt felügyeleti jogáról van szó. Valószínű, hogy ennek az intézkedésnek a visszaélések, 
a jogtalan letartóztatások és önkényeskedések megszűntetése, valamint a párt hatáskö
rének adminisztratív eszközökkel történő bővítése volt a célja. Mint ahogy a kormány
zósági rendkívüli bizottságok vezető tisztségviselői is a „helyes káderpolitika”, ill. 
káderkiválasztás érdekében kötelesek voltak politikai ismereteikről számot adni, s 
megbízhatóságukat pártattesztációval (ajánlással) igazolni.29 Az ebben az időben meg
jelent rendeletekből arra is következtethetünk, hogy különösen sok vita volt a rendkívüli 
bizottságok és a helyi szovjetek között. A szovjetek kísérletet tettek arra, hogy aláren
deljék maguknak a rendkívüli bizottságokat, épp ezért Dzerzsinszkij szeptember 26-i 
parancsában egyértelműen kimondja: „..A VCSK a Népbiztosok Tanácsának aláren
deltje. Az  igazságügyi és belügyi népbiztosság az ellenőrzés jogával rendelkezik. 
Tevékenységében a VCSK teljesen önálló, házkutatásokat, letartóztatásokat, kivégzé
seket folytat és erről beszámol a Népbiztosok Tanácsának és az Összoroszországi 
Központi Végrehajtó Bizottságnak”.30 A két népbiztosság részéről az ellenőrzés tulaj
donképpen beszámoltatási kötelezettséggel és nem beavatkozási joggal volt egyenlő. 
Egy évvel később ugyanilyen tartalommal jelenik meg Dzerzsinszkij újabb parancsa, 
mely azt jelzi, hogy a Cseka és a szovjetek közötti hatalmi viszály tartós volt. A 
rendkívüli bizottságok ugyanis a helyi szovjet szervezetek alárendeltjei voltak, de a
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gyakorlatban központi, azaz VCSK parancs vagy rendelet esetén a szovjetek határozatát 
semmisnek tekintették, minthogy a szovjetek semmilyen esetben sem változtathat
ják vagy akadályozha^ák meg a VCSK rendeletének végrehajtását ez utóbbi tudta és 
beleegyezése nélkül”. Márpedig a dokumentumok arról tanúskodnak, hogy nem volt 
olyan téma vagy terület, amelyre vonatkozóan ne születtek volna VCSK rendeletek is. 
Ily módon a szovjeteknek való alárendelés formai jellegű volt és maradt.

Ennél is feszültebb helyzet alakult ki a Cseka és az Igazságügyi Népbiztosság között. 
Az akkori népbiztoshelyettes, Kozlovszkij és néhány munkatársa számos esetben bírál
ta a VCSK-t kegyetlensége, megalapozatlan döntései és szigorú büntetései miatt. Erről 
nemegyszer a nyilvánosság előtt, a sajtóban is szólt. Ez egyrészt csorbította a VCSK 
tekintélyét, másrészt jelezte és fokozta a rendkívüli bizottságok és egyéb szovjet 
intézményekkel szembeni ellenszenvet. A párt központi bizottsága december 19-i 
döntésével a VCSK védelmére kelt, presztízsének megóvását kívánta szolgálni azzal, 
hogy hivatalosan elismerte, jóváhagyta, sőt szükségesnek ítélte a Cseka eddig végzett 
munkáját. De hogy Kozlovszkij bírálata nem volt alaptalan, bizonyítja az a számos levél 
és távirat, melyben Lenin az indokolatlan letartóztatások, házkutatások stb. megszün
tetését kéri Dzerzsinszkijtől, ill. a helyi rendkívüli bizottságoktól, főként tudományos 
szakemberek, professzorok, tanárok ügyében.321918 őszétől 1919 februárjáig nemcsak 
bírálták és jogkörének megsértésével vádolták a VCSK-t, hanem egyesek teljes felosz
latását is követelték. Végül a Lenin vezetésével megalakult vizsgálóbizottság a vártnak 
megfelelő, egyértelmű határozatot hoz a VCSK létjogosultságáról és munkája szüksé
gességéről. A szervezetet ért bírálatok miatt azonban számos olyan intézkedés született, 
melyek célja a VCSK visszaéléseinek, önkényeskedéseinek megszüntetése volt.33 A 
fenti határozat szól arról is, hogy az ítélethozatali hatáskört a forradalmi törvényszé
keknek kell gyakorolniuk. A rendkívüli bizottságok csak ott működhetnek teljes jog
körrel, ahol „hadiállapot van vagy ahol a fegyveres ellenforradalmárok és banditák 
fellépésére lehet számítani”. 4 Nyilvánvaló, hogy a polgárháború időszakában erre 
könnyen lehetett hivatkozni, hisz minden olyan esetben, amikor az ellenforradalom 
erőit -  vélten vagy jogosan -  megerősödni látták, a rendkívüli állapot egyszerű kinyil
vánításával a Cseka teljes hatáskörrel cselekedhetett. A fent jelzett haátrozatoknak volt 
még egy pontja, amely a kormányzósági rendkívüli bizottságok hatáskörébe tartozó 
kényszermunka-táborok létrehozását indítványozta. A hivatalos propaganda szerint a 
táborok rendeltetése abban állt, hogy egyrészt izolálja a politikai szempontból megbíz
hatatlannak nyilvánított,elemeket, másrészt „a munka nemesítő hatása révén” a rend
szer elfogadására neveljen ill. kényszeresen. Ezért is nevezték ezeket a helyeket a 
„munka iskoláinak”.34 A Gulág-rendszer tehát Lenin idején és Dzerzsinszkij, a Cseka 
tevékenységével jött létre.

Az Osszoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság (ÖKVB) 1919. február 19-i 
ülésén Dzerzsinszkij értékeli a VCSK 15 hónapos munkáját, majd javaslatot terjeszt elő 
a VCSK és a Forradalmi Törvényszék átszervezésére. Ennek leglényegesebb pontja, 
hogy „ítélethozatali joga valamennyi rendkívüli bizottságban keletkezett ügyben a 
Forradalmi Törvényszéknek van.”35 Mindezt a hatalomellenes akcióik csökkenésével, 
a helyzet stabilizálódásával indokolja. De alig egy hónappal később az ÖKVB határo
zatát a párt KB-a (!) hatálytalanítja, és a VCSK újra rendelkezik a rögtönítélkezés és 
végrehajtás minden formájával, a kivégzés jogával is. Ugyancsak erre az időre tehető 
a VCSK és a belügyi népbiztosság közötti, s az évek során szinte folyamatossá vált 
vitának a lezárása is. Az összeütközések döntő hányada a funkciók és a hatáskörök
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egybeeséséből adódott. Többször és több vezető részéről elhangzott az a javaslat -  
Sztálin is emellett szállt síkra - ,  hogy célszerű lenne e két belügyi szervezetet egyesí
teni. Az összevonás ellen Dzerzsinszkij kategórikusan tiltakozott, mivel korai lépésnek 
tartotta.36 Végül kompromisszumos megoldás született, mely ugyan nem egyesítette a 
két szervezetet, de összefonódását eredményezte. Amikor 1919 márciusában Petrovsz- 
kij belügyi népbiztost az Ukrajnai Központi Végrehajtó Bizottság elnökévé nevezték 
ki, Dzerzsinszkijt állították a helyére. így egy személyben 6 lett a VCSK és a moszkvai 
Cseka elnöke, valamint a belügyi tárca vezetője is. Míg a belügy és a Cseka a felső 
vezetésben összeolvadt -  bár továbbra is egymástól függetlenül, de egymás tudtával 
működött - ,  addig az alsóbb szinten a járási rendkívüli bizottságokat felosztlatták, s 
feladatukat a helyi milíciák vették át. Ez utóbbiak megalakították politikai irodájukat, 
melyekben a vezetői poszt betöltését legalább kétéves párttagsághoz kötötték, s ezzel 
úgymond a szervezeteket megerősítették.

A Cseka szervezeti átalakításának sorába tartozik a hadseregben és a frontokon 
végrehajtott változtatás is. Korábban két szervezet működött egymással párhuzamosan: 
a kémkedéssel a Katonai Kontroll, míg az ellenforradalommal a frontokon és a hadse
regben felállított rendkívüli bizottságok foglalkoztak. E két testület egyesítéséből jött 
létre a Különleges Osztály, melynek első vezetője a VCSK katonai osztályát korábban 
irányító Kedrov lett. 1919 augusztusától az országos parancsnoki tisztet Dzerzsinszkij 
töltötte be. G. Szofinov könyvében az egyesítést nemcsak a célszerűséggel indokolta, 
hanem a hadsereg parancsnoki állományának leromlásával is, minthogy véleménye 
szerint nőtt a „megbízhatatlan elemek” száma, azaz túl sok egykori cári tisztet alkal
maztak. E felfogás magyarázza, miért tartották szükségesnek az átalakítást megelőző 
vizsgálatot, a „tisztogatást”, amelyet követően az apparátust „hűséges, elkötelezett 
kommunistákkal” töltötték fel. A Különleges Osztályt a Trockij vezette Forradalmi 
Katonai Tanácsnak rendelték alá. Bár ezt egyesek a hadihelyzet diktálta lépésnek 
tekintik, a tényleges cél az volt, hogy a Különleges Osztályok révén a hadseregben és 
a frontokon megerősítsék a pártirányítást, valamint egyszerűsítsék a folyamatos és 
közvetlen kapcsolattartást Moszkvával. Dzerzsinszkij mint a párt Szervezési Irodájának 
tagja, 1919. május 3-án olyan javaslatot tesz, amelynek alapján a VCSK Különleges 
Osztályának elnöke hetente köteles jelentést adni Sztálinnak, a párt KB és a Szervezési 
Iroda tagjának, hogy ő folyamatosan tájékoztathassa az utóbbit a folyó ügyekről és így 
lehetőség nyíljon az azonnali döntéshozatalra. A Szervezési Iroda által jóváhagyott 
határozat a pártirányítás erősítését, a közvetlen és folyamatos kapcsolat biztosítását 
szolgálta.37

A célszerűség mellett a központosítás elve motiválta azt az intézkedést, mely a 
különböző állami szervezetek, intézmények ún. „segédcsapatait” 1919. június 1-jei 
hatállyal -  a vasúti és a határőrcsapatok kivételével -  a belügyi népbiztosság fennható
sága alatt álló Belső Védelem Csapatainak Törzse (VOHR) szervezetébe vonta. Ez ideig 
szinte valamennyi népbiztosság rendelkezett ilyen „segédcsapattal”. 1919 közepén a 
VOHR mintegy 125 ezer fővel dolgozott, a VCSK közvetlen kötelékébe 40 zászlóalj 
tartozott. Ugyanebben az évben alakult meg egy másik intézmény, a Különleges 
Forradalmi Törvényszék, amely hivatkozva a spekuláció, fosztogatás, rablás stb. foko
zódására, ha rövid ideig is -  1920 júniusáig létezett -  a VCSK szervezeteként rendkí
vüli, halálbüntetést is magába foglaló bíráskodási jogkörrel rendelkezett.

1920. január 17-én az ÖKVB és a Népbiztosok Tanácsának közös rendelete értel
mében a vörös terrort felfüggesztették és a halálbüntetést eltörölték.38 Ez az intézkedés
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azonban nem sokáig maradt hatályban, mivel a lengyel támadás újra háborús helyzetet 
teremtett, s emiatt visszavonták. Az indoklásból mégis az látszik, hogy a vörös terrort, 
s vele együtt a halálbüntetést akkor még kivételesnek, s nem az osztályharc természetes 
eszközének tekintették, mint néhány évvel később.

1920. január 28-án az OKVB határozata alapján a szovjet hatalom védelmében 
kifejtett tevékenysége elismeréséül Dzerzsinszkijt a Vörös Zászló Érdemrenddel tün
tették ki. Ezt közölve a szovjet sajtó is méltatta a Cseka elnökének eddigi pályfutását. 
Az emigráns sajtó, pl. az „Obseje gyelo” elnevezésű párizsi lap ugyanakkor „Kitüntetés 
a hóhérnak” címmel emlékezett meg az esetről. A külföldi lapok egyébként gyakran, 
mondhatnánk nap mint nap közöltek információkat a Csekáról, a csekisták rémtetteiről. 
Név szerint Dzerzsinszkijről azonban nem vagy nagyon ritkán írtak, s ha igen, akkor 
„véreskezű”, „vérengző” és „fanatikus” jelzőkkel illették, viszont elismerték megvesz
tegethetetlenségét. Munkájáról az általa vezetett intézmény tettein keresztül mondtak 
ítéletet, az akciókban való közvetlen részvételéről nem szóltak. Csupán egyetlen esetről 
tudunk, amikor egy félreértelmezett lenini gesztus miatt az 6 utasítására emberek 
százait végezték ki minden vizsgálati eljárás nélkül.39

Miután a szovjethatalom egy kis lélegzetvételnyi szünethez jutott, a gazdasági 
feladatok is nagyobb hangsúlyt kaptak. A megváltozott körülményekhez alkalmazko
dott a Cseka is. 1920. február 3-án a kormányzósági rendkívüli bizottságok IX. konfe
renciáján Dzerzsinszkij előadói beszédében a gazdaság frontján végzendő munka 
jelentőségéről szólt, a gazdasági bűntetteket százszor veszélyesebbnek tartotta a front
harcoknál. A cseka nem gazdasági intézmény, de a vasúti rendkívüli bizottságok révén 
segítséget nyújthat a gazdaság működőképességéhez. Ezért azt javasolta, hogy azokat, 
akik korábban mint szakképzett emberek a vasútnál dolgoztak, irányítsák oda vissza, 
hogy tudásukkal, tekintélyükkel és pédamutatásukkal segítsék a munkát. Ez a koncep
ció merőben más, mint a munkásellenzék vagy a decisták által később meghirdetett 
idea, amely a pártvezetőktől -  szakképzettségtől függetlenül -  évi néhány hónapos 
közvetlen termelésben való részvételt követelt.40

A lengyel hadjárat miatt az 1920. május 11-én kihirdetett hadiállapotot követően a 
Cseka ismét teljes jogkörrel dolgozott az egész országban. Dzerzsinszkij mint a KB 
megbízottja Ukrajnában intézkedik a hátország védelmi feladatainak megszervezésére, 
majd -  saját kérésére -  a Délnyugati Front hátországának parancsnokává nevezik ki. 
Júliusban rövid időre Moszkvába utazik, hogy részt vegyen a Kommintern soros 
kongresszusán, s bár azzal a szándékkal hagyja el Ukrajnát, hogy visszatér, azonban a 
párt KB újabb megbízásával a lengyel frontra küldik, ahol a Lengyel Forradalmi 
Bizottság tagjaként aktív szerepet vállal ebben a sikertelennek bizonyuló küldetésben.41

1920 őszén a lengyel-szovjet fegyverszüneti egyezményt követően az ország belső 
helyzetét leginkább a hadikommunizmus gazdaságpolitikája által teremtett ellentmon
dások és nehézségek jellemezték. Ennek következtében a gazdaság területén is nőtt az 
ellenállás a rendszerrel szemben (a beszolgáltatások megtagadása, a szegényparaszt-bi- 
zottságok és az élelmiszerosztagok elleni fellépés, az ún. kuláklázadás stb.). A megol
dást azonban ekkor még nem a hadikommunizmus felszámolásában, hanem a 
megtorlás, az erőszak, a megfélemlítés fokozásában látták. 1921 januárjában a tényle
ges hadihelyzet megszűntével Dzerzsinszkij elrendeli a büntetőpolitka új szabályozá
sát. „A polgárháború éles szakasza lezárult -  írja parancsában —, de nehéz örökséget 
hagyott hátra: teli börtönöket, ahol főként munkások és parasztok, nem pedig burzsoák 
ülnek. ...csak azok kerüljenek oda, akik valóban veszélyesek a szovjet hatalomnak.
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...Megengedhetetlen, hogy egyszerű lopás vagy spekulácjó miatt munkások és parasz
tok tömegét tartsuk börtönben”.42 Dzerzsinszkij hisz a munkáskollektívákban, bízik 
abban, hogy képesek átnevelni és befolyásolni a szükségből lopásra vagy fosztogatásra 
kényszerült munkásokat. Ennek reményében hirdeti meg jelszavát is: „Börtön a bur
zsoáziának, elvtársi segítség a munkásoknak és parasztoknak!”43 Bár még a NÉP 
korszaka el sem kezdődött, a polgárháború befejezésének ténye elegendő alapot adott 
Dzerzsinszkijnek arra, hogy enyhítse az addigi büntetőpolitikát, s meg sem várva a 
kormány vagy a párt utasítását, maga kezdeményezi a változást. Számos szovjet 
monográfia, visszaemlékezés állítja, hogy Dzerzsinszkij kategórikusan tiltakozott az 
osztályhovatartozás szerinti büntetés ellen. Ez igaz is, meg nem is. Az igazság az, hogy 
1921-ig -  az említett januári rendeletében is -  Dzerzsinszkij a munkások és parasztok 
bűncselekményének enyhébb megítélését hirdette. Mind az eljárás során, mind pedig 
az ítélet meghozatalát tekintve velük szemben kedvezőbb és udvariasabb bánásmódot 
követelt munkatársaitól, kezességvállalás esetén engedélyezte szabadlábrahelyezésü- 
ket, ill. a gyorsított vizsgálati eljárást. Ugyanakkor a burzsoáziával szemben a rep
resszió fokozását írta elő, kezességvállalás esetén is csak kivételes helyzetben 
engedélyezte szabadon bocsátásukat. Mi több, sürgette számukra az ún. speciális 
koncentrációs táborok felállítását. Utasítására a megkülönböztetést oly módon is kife
jezésre juttatták, hogy a börtönökben nem kerülhettek egy cellába munkások és burzso- 
ák, azaz utóbbiak teljes izolálására törekedtek. A burzsoázia egészét ellenséges 
osztályként kezelték, tagjai között nem tettek különbséget sem szakképzettség, sem 
vagyon, sem egyéb tevékenységi kör alapján. S miután a burzsoázia fogalma nem volt 
egyértelműen meghatározott, ebbe a besorolásba bárki, bármikor és bármiért bekerül
hetett. 1921 után viszont valóban találkozhatunk oylan dokumentumokkal, amelyekben 
Dzerzsinszkij a büntetés osztályhovatartozás szerinti megkülönböztetését elveti ill. 
intézményében szigorúan tiltja. „Semmiféle osztályjegye a bűncselekmény elkövetőjé
nek nem lehet. Lényegében maga a bűntett határozza meg az osztályjegyet, azaz, hogy 
mennyiben veszélyes az a munkások és parasztok hatalmára nézve” — olvashatjuk pl. 
egy 1924-ből származó jelentésében.44

A büntetőpolitika a csekistákra is vonatkozott. Az általuk elkövetett szabálysértések 
és bűncselekmények elharapózása miatt veti papírra Dzerzsinszkij 1921. január 19-én 
erre vonatkozó tézistervezetét. Ebben a hatalommal visszaélő vagy helyzetét saját 
céljaira felhasználó csekistát gyenge jelleműnek nevezi, tettét megengedhetetlennek, 
háromszorosan büntetendőnek tartja. Az ilyen munkatársakat bizonyított bűnösség 
esetén szigorúan felelősségre kell vonni és el kell bocsátani. Az ítélet esetenként és 
időszakonként változó volt, olykor a halálbüntetést is magában foglalta.45 Dzerzsinszkij 
utal arra, hogy a csekisták munkájuk során állandó kísértésnek, esetleg megvesztege
tésnek vannak kitéve. A gyengébb akaratúak, a karrieristák ki is használják ezt. 
Figyelemreméltóak azok a sorai, melyekben arról szól, hogy az évek során a hűséges 
csekista is kegyetlenné, szadistává válhat, vagy éppen ellenkezőleg, belefáradva a 
hatalom védelmezésébe, az örökös megtorlásokba, kiábrándul a proletárhatalomból és 
annak legfőbb ellenzőjévé, ellenségévé lesz.46

Dzerzsinszkijt többnyire igazságos, törvénytisztelő embernek tartották nemcsak 
munkatársai, hanem ellenfelei is. Valójában arról van szó, hogy-mint végrehajtó típusú 
vezető -  betartotta és betartatta mindazokat a rendelkezéseket, utasításokat, melyeket 
a szovjethatalom különböző párt- és állami szervei a bolsevikok uralmának fenntartása 
érdekében hoztak. Ám mégsem mondhatjuk róla, hogy sohasem szállt szembe felet

104



teseivel vagy hogy munkája során nem tért el az utasításoktól. Ezt azonban elsősorban 
gazdaságirányítói, és nem csekista tevékenysége példázta. Munkáját a „forradalmi 
törvényesség” elve alapján végezte, amely azonban nem szinonimája a törvényesség 
fogalmának.

1921 januárjában Dzerzsinszkij olyan munkaterülettel bővítette tevékenységét, 
mely első hallásra érthetetlennek tűnik: saját kérésére kinevezeik az ÖKVB Gyermek- 
védelmi Bizottsága elnökének. Ettől fogva nemcsak saját, de egész apparátusa, vagyis 
a Cseka fontos feladatának tekintette a hajléktalan, árva gyerekek védelmét és segíté
sét.47

1921 tavaszán, mielőtt a hadikommunizmus végképp szét nem rombolta az ország 
gazdaságát, kezdődött meg az Új Gazdasági Politika, melytől a szocializmusba való 
átmenet biztosítását várták. A NÉP bevezetésére az utolsó pillanatban került sor. A 
lakosság tűrőképessége és elégedetlensége a végső határig jutott és a hatalommal való 
nyílt összeütközése már elkerülhetetlenné vált. Ezt mutatta a kronstadti felkelés, az 
országban felgyűlt ellentmondások koncentrált kifejezése. Az okok és következmények 
vizsgálatát mellőzve csupán azt jegyezzük meg, hogy a Cseka mind a megelőző 
szakaszban, mind pedig a bolsevik uralom visszaállításában aktív szerepet játszott.48

A NÉP korszakában a Cseka a vasúti rendkívüli bizottságok révén különösen a 
közlekedés, a szállítás biztosításában játszott fontos szerepet. Ez többek között azzal is 
magyarázható, hogy a Cseka elnökét 1921. április 14-én Lenin javaslatára közlekedési 
népbiztossá nevezték ki. Egyesek szerint a kinevezés érdekessége nem az, hogy egy 
belügyi szervezet vezetőjét bízzák meg e fontos gazdasági ágazat irányításával és nem 
is az, hogy a kormány helyett a párt KB-tól kapta a megbízást, hiszen erre számos példa 
volt ebben az időben, hanem az, hogy nem KB határozattal, hanem Lenin és Dzerzsin
szkij beszélgetése után, a politikai bizottsági tagoktól begyűjtött aláírások révén került 
rá sor.49

Miután a NÉP időszakában nyílt ellenforradalmi megnyilvánulásnak minősített 
esetek száma lényegesen csökkent, a Cseka tevékenységét olyan gazdasági jellegű 
bűncselekmények megelőzésére és meghiúsítására irányíthatta, mint a spekuláció, 
szabotázs, csempészés, pénzhamisítás, korrupció stb. Mindamellett, hogy Dzerzsin
szkij meg volt győződve a gazdasági bűntettek politikai következményei miatt az 
ellenük folytatandó harc szükségességéről, arra a veszélyre is figyelmeztetett, hogy a 
gazdasági szervek munkájában nagy károk keletkeznek, ha olyan gazdasági vezetőket, 
szakembereket váltanak- vagy tartóztatnak le, akiknek munkája hasznos és feltétlenül 
szükséges. Épp ezért hangsúlyozza, hogy csak bizonyított bűnösség és nem gyanú vagy 
sejtés alapján lehet letartóztatni a specialistákat. Lojalitásra, ésszerű döntések megho
zatalára és kölcsönös együttműködésre szólít fel, amikor azt mondja, hogy „A gazda
sági intézmények meg kell, hogy értsék, hogy a büntető szervek az 6 hasznukat akarják, 
de a büntető szervek is meg kell hogy értsék, hogy a gazdasági intézményekben folyó 
visszaélésekkel szemben a harc a gazdasági szervek vezetőinek akarata ellenére -  
haszontalan és káros”.50 Dzerzsinszkij ebben az időben mint maga is egyik gazdasági 
ágazat vezetője, a közlekedés révén még inkább betekintést nyert azokba a problémák
ba, amelyek az alaptalan, jogtalan letartóztatások miatt súlyos károkat okoztak a 
gazdasági intézményekben. Ezért találkozhatunk ebben az időszakban sok olyan doku
mentummal, melyben az érvényes rendelkezések betartását és a letartóztatás előtti 
körültekintő vizsgálatot írják elő. Mint közlekedési népbiztos sokat utazik, járja az 
országot, ismerkedik a helyi viszonyokkal. Ugyanakkor felhasználja az alkalmat, hogy
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a vidéki rendkívüli bizottságok munkáját is jobban megismerje. Kettős funkciója miatt 
is nagyon elfoglalt. A kortársak szerint hihetetlen teherbírása volt, éjjel mint a Cseka 
elnöke, nappal mint közlekedési népbiztos végezte feladatát.

Néhány hónappal a NÉP bevezetése után a gazdasági reformokat követően napi
rendre kerül a belügyi biztonsági rendszer újabb átszervezése. Ennek során 1922 
januárjában a politikai bizottság ülésén elrendelik a VCSK megszüntetését és egyben 
határozatot hoznak a Belügyi Népbiztosság mellett működő Állami Politikai Igazgató
ság, közismert rövidítése szerint a GPU megalakításáról. Az új szervezet feladatai 
között a kémkedéssel, a banditizmussal, a csempészéssel és a nyílt ellenforradalmi 
fellépésekkel szembeni harc, a vasúti és vízi utak védelme, az ott folyó teherszállítás 
felügyelete, valamint a Köztársaság határainak politikai védelme szerepelt.51 Továbbra 
is megmaradt a joga a házkutatásokra, sőt a letartóztatásokra, csupán azt a hatáskörét 
szüntették meg, hogy bírói eljárás nélkül ítélkezzék. Elvileg azonban a VCSK is csak 
rendkívüli állapot esetén rendelkezett ezzel a jogkörrel, ám -  ahogy ezt korábban már 
jeleztük - ,  ez csupán egyszerű kinyilatkoztatás kérdése volt. Az új szervezet irnyítását 
továbbra is Dzerzsinszkijre bízzák, mert tekintélye van, már maga a neve is elrettent, 
félelmet kelt az emberekben és ez az ügy szempontjából csak hasznos lehet. De hogy 
a régi és az új testület irányítója ugyanaz a személy, azt jelzi, hogy valójában a VCSK 
csak nevében változott meg és a GPU olyan jogfolytonos utódszervezet, amely nem 
sokban, esetenként egyáltalán nem különbözik elődjétől.52

Dzerzsinszkij -  korai halála miatt -  a GPU-t csupán néhány évig irányíthatta. 1926. 
július 20-án a párt központi bizottsága és központi ellenőrző bizottsága egyesített 
plénumán elhangzott beszéde után néhány órával szívroham következtében elhunyt. A 
bolsevik rendszer eszményt, példaképet, nemzeti hőst formált belőle,53 s misztifikálta 
nemcsak személyét, de az általa alapított és irányított szervezetet is. Dzerzsinszkij és a 
Cseka azonosult fogalmakká váltak. Ám a mítoszteremtés korszaka lezárult. A túldi
menzionált, eszményesített Dzerzsinszkij-kép torz és hamis. Tény az, hogy a VCSK és 
Dzerzsinszkij a bolsevik hatalom megszilárdításában az erőszak alkalmazásával, a 
megfélemlítés eszközével játszott kiemelkedő szerepet. Dzerzsinszkij a kor kommunis
ta mozgalmának sajátos, nemcsak Szovjet-Oroszországban jellemző típusát testesítette 
meg. De nem célszerű annak az álláspontnak az elfogadása sem, amely a VCSK-GPU 
első korszakát teljes mértékben azonosítja a GPU-KGB 1926-ot követő szakaszaival, s 
a kétségtelen közös vonások többszörös aláhúzásával nem tesz közöttük semmilyen 
különbséget.

106



JEGYZETEK

* Részlet a szerző 1992-ben megvédett kandidátusi disszertációjából.
1. Féliksz Edmundovics Dzerzsinszkij (Feliks Dzierzynski) 1877. szeptember 

11-én született a cári Oroszországhoz tartozó Lengyel Királyság wilnói kor
mányzóságában a Dzerzsinovo birtokon. Apja matematika-fizika szakos ta
nár volt. Anyja 32 évesen, 1882-ben nyolc kiskorú gyerekkel maradt özve
gyen. Féliksz 1895-ben lett a litván szociáldemokrata párt tagja. Ettől a pil
lanattól hivatásos forradalmár. Az 1906-os egyesítő kongresszust követően 
az OSzDMP bolsevik frakciójának tagja. Az 1917-es februári forradalmat, 
majd az októberi fordulatot követően számos fontos állami, párt- és társadal
mi funkciót töltött be. A VCSK elnöki posztja mellett 1919-1924-ig a bel
ügyi népbiztosság vezetője volt, majd a NÉP bevezetése után az ország gaz
daságirányítói tevékenységében is részt vállalt. Először közlekedési népbiz
tos (1921-1924), majd az 1924-26-os években a Legfelső Népgazdasági 
Tanács elnöke. Tagja volt a bolsevik párt KB-nak, élete utolsó éveiben a 
Szervezési Irodának, a PB-nek, valamint a KEB-nek.

2. Ezt az igazolványt és a jubileumi jelvényt csak 1922-ben, a VCSK meg
alakulásának 5. évfordulóján adták ki. Ettől fogva a szervezet új névvel, 
GPU-ként végezte munkáját, ám az ott dolgozókat továbbra is csekisták- 
nak nevezték.

3. Erről részletesen szólunk „A Dzerzsinszkij-kép változása a szakirodalom 
tükrében” c. cikkünkben. Múltunk 1990. 4. sz. 115-131.

4. F.E. Dzerzsinszkij v VCSK. Voszpominanyija. Bibliotyeka zsurnala „Pog- 
ranyicsnyik”. Moszkva, 1967. N-4. (10); M. Lacisz:; Dzerzsinszkij i VCSK 
66-67.

5. Dzerzsinszkij 1917 februárjáig összesen 11 évet töltött börtönben, ill. 
kényszermunka-táborban. Háromszor száműzték, legutoljára örökös szi
bériai száműzetésre ítélték, de mindhárom esetben viszonylag rövid időn 
belül sikerült megszöknie.

6. О Féliksze Dzerzsinszkom. Voszpominanyija, ocserki, sztatyi szovre- 
mennyikov. Izd. Pol. Lit. Moszkva, 1987. 163.

7. T.H. Rigby, Lenin’s Government Sovnarkom. 1917-1922. Cambridge 
University Press, Cambridge, London-New-York-Melboume, 1979. 15.

8. Az FKK Pártközpont néven ismeretes volt, ily módon az elnevezéssel is 
hangsúlyozni kívánták irányító szerepét. Lásd erről: Velikaja Oktyabrszkaja 
szocaliszticseszkaja revoljucija. Enciklopedija. Pod. red, G.N. Golikova, 
M.I. Kuznyecova. 1977. 431-432. Egy közelmúltban megjelent Sztálin- 
monográfia viszont csekély szerepet tulajdonít az FKK-nak és a mítöszte- 
remtés részeként említi. -  Béládi László -  Krausz Tamás: Sztálin. Történel
mi vázlat. Bp. Láng Kiadó, 1988. 54-55.

9. Kun Miklós: 1917. Egy év krónikája. Bp. Kossuth, 1988. 473.
10. Uo. 475-476. Lásd a KB 1917. október 24-i ülésének jegyzőkönyvi anyagát.
11. M. Lacisz: Tovariscs Dzerzsinszkij i VCSK. Proletarszkaja revoljucija,

1926. N-9. 81.
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12. A VCSK alapító tagjainak névsora a következő: Kszenofontov, Zsidelov,
Averin, Peterszon, Petersz, Jevszejev, Trifonov, Dzerzsinszkij, Szergo 
(Ordzsonikidze), Vasziljevszkij. -  V.I. Lenin i VCSK. Szbomyik doku- 
mentov. 1917-1922. Moszkva, 1975. 37.

13. P.G. Szofinov: Ocserki isztoriji VCSK. 1917-1922. Moszkva, 1960. 18.
14. Bár a Vörös Hadsereg rendelkezett ún. Közegézségügyi Hivatallal, a körül

mények arra késztették a VCSK-t, hogy tevékenységét erre a területre is 
kiterjessze. Nőtt a frontszolgálatot megtagadó orvosok és egészségügyi 
szakemberek száma, akik hamisított okiratokkal igyekeztek bizonyítani 
katonai szolgálatra való alkalmatlanságukat. A hadseregben és a frontokon 
uralkodó közegészségügyi állapotok ugyanakkor szakemberek nélkül kataszt- 
rófális helyzetbe sodorhatták volna az országot. E rendkívüli bizottságok 
munkájáról érdekes adatokat közöl V. Tallercsik: V medicinszkoj komissziji 
VCSK. c. cikkében. -  О Féliksze Dzerzsinszkom. Voszpominanyija i.m. 134-135.

15. Dolmányos István: Ragyogó Október. Bp. Kossuth, 1979. 436.
16. Ja. H. Petersz: О Féliksze Dzerzsinszkom. Voszpominanyija, i.m. 92.
17. P.G. Szofinov. i.m. 33-34.
18. Véleményünk szerint a legszigorúbb büntetést nem az elkövető tevékeny

ségének veszélyessége miatt alkalmazták, hanem mert a VCSK presztízsét 
kívánták növelni, ill. elrettentésre is törekedtek.

19. M. Lacisz: Tovariscs Dzerzsinszkij i VCSK. i.m. 87.
20. A rendelet teljes terjedelmében közli a „Partyija v period inosztrannoj 

vojennoj intervenciji i grazsdanszkoj vojni” (1918-1920.) Moszkva, 1962. 70.
21. M. Lacisz (Szudrabsz): Csrezvicsajnije komissziji po borbe sz kontrrevol- 

jucijej. Moszkva, Goszizdat. 1921. 12.
22. G. Leggett: The Cheka. Lenin’s political police. Oxford, Oxford University 

Press. 1986. 111.
23. M. Ja. Lacisz: Dva goda borbi na vnutrennyem frontye c. brosúrájából vettük

az adatokat 1918 egész évére és 1919 első hét hónapjára vonatkozóan. De 
ahogyan a szerző is írja, a ....számok messze nem teljesek. Mindössze a köz
ponti Oroszország 20 tartományát ölelik fel.”

24. P.G. Szofinov, i.m. 43. Id. átv. Izvesztija Moszszoveta. N-62. 3-go aprelja 
1918 g.

25. A sajtóban megjelent VCSK felhívás augusztus 23-án így fogalmaz: „...köte
lessége minden tudatos munkásnak a forradalom védelmére állni, a rendkívüli 
bizottságok munkatársaivá válni, valamennyi ellenforradalmi jelenséget jelen
teni. ..’’P.G. Szofinov, i.m. 112.

26. A történet röviden a következő: Egy vöröskatona észrevette, hogy az előtte 
haladó nő elejtett egy csomagot. Amikor a katona utána szólt, elkezdett sza
ladni. A katona a csomagot felvette, melyben különböző tervrajzok voltak.
Gyanús lett a csomag is meg tulajdonosa is. A katona megállásra kényszerí
tette, majd bekísérte a VCSK-ba. Kiderült, hogy egy francia kém lánya. Nem
sokkal később az apát is sikerült letartóztatni, majd az egész szervezkedést 
leleplezni. Az apa kihallgatásakor mondta azt Dzerzsinszkij, hogy az vélet
len hogy a lánya elejtette a csomagot, de az már nem véletlen, hogy ezt a ka
tona észrevette és gyanúsnak vélte a viselkedést, és az sem véletlen, hogy a 
VCSK-ba kísérte be. Az esetet több variációban, kiszínezve, sőt meseszerű-
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en is megírták, így pl. J. German; Történetek Dzerzsinszkij életéből. Bp.
Új Magyar Könyvkiadó, 1949. A véletlen c. történet. 132-138.

27. A lázadásról részletesen szólunk „Baloldali eszer lázadás 1918-ban” c. 
cikkünkben. Acta Academiae Paedagogicae Nyiregyháziensis, Tomus 12/F. 
Társadalomtudományi Közlemények 1990. 169-179.

28. P.G. Szofinov: i.m. 113.
29. Uo.
30. M. Lacisz: Csrezvicsajnije komissziji i.m. 57. -  Kiemelés az eredetiben.
31. Uo. 58.
32. Lásd Lenin táviratait, leveleit ől. Zernov professzor, KSz. Ginzburg fogorvos 

vagy P.A. Preobrazsenszkij történelemtanár ügyében. -  V.I. Lenin i VCSK. 
i.m. 115,119, 120,122.

33. P.G. Szofinov: i.m. szerint a Cseka számos tagja önkényesen tartóztatott le 
embereket csak azért, mert polgári szakemberek voltak. A letartóztatások a 
vezetőket is érintették, akiknek eltávolítása súlyos károkat okozott. Az ilyen 
jellegű ügyek elburjánzása még inkább felerősítette a VCSK feloszlatásának 
követelését.

34. P.G. Szofinov: i.m. 142.
35. F.E. Dzerzsinszkij: Izbrannije proizvegyenyija. Moszkva, 1977.1. kötet. 186.
36. Dzerzsinszkij a Cseka és a belügy egyesítését azért nem tartotta indokoltnak, 

mert egyrészt a Csekát ideiglenes, a belügyet viszont állandó szervezetnek 
tekintette. Másrészt a Cseka a bolsevik hatalom „válogatott elitcsapata” volt, 
s az összevonás szükségszerűen e jellegét gyengítette és önállóságát is veszé
lyeztette volna. A helyi belügyi szerveknek ui. a szovjetek alárendeltjeiként 
kellett működniük. -  Lásd erről részletesen M. Lacisz: Tovariscs Dzerzsinsz
kij, i.m. 94.

37. Bár ekkor még csak 1919-et írunk, Sztálin a Szervezési Iroda és KB tagsága 
révén a pártügyek túlnyomó többségéről folyamatosan tájékozódhatott. A fő
titkári poszt elnyerése, 1921 után, ezt az adminisztratívnak tűnő tisztséget a 
legfontosabb döntéshozó szerepkörré fejlesztette.

38. Érdekes módon a Krasznaja Gazeta c. lap már 1920. január 15*én a 10. szá
mában közli Dzerzsinszkij telefonon kiadott rendeletét „Otmena rassztrelov v 
Rossziji (A halálbüntetés eltörlése Oroszországban) címmel.

39. Roman Goul állítása szerint az egyik KB ülésen Lenin kis cédulát juttatott el 
a teremben ugyancsak helyet foglaló Dzerzsinszkijhez, melyben a Cseka bör
tönében lévő politikai foglyok létszámáról érdeklődött. Miután Dzerzsinszkij 
közölte az adatot, tudomásulvétel gyanánt Lenin egy keresztet vetett a papírra. 
Dzerzsinszkij ezt a halálbüntetés jeleként értelmezte és azonnal kiadta a paran
csot a végrehajtásra. -  Roman Goul: Dzerzsinszkij. (Nacsalo terrora) Izd. 
„Moszt”, New-York, 1974.

40. 1919-20-ban a bolsevik párton belül két jelentős ellenzéki irányzat alakult ki. 
A decisták, azaz a demokratikus centralisták és a munkásellenzékiek. A decis- 
ták tagadták a gazdasági szervezetekben és a szovjet intézményekben uralko
dó egyszemélyi vezetés rendszerét, s a kollektív felelősség elvét hirdették. A 
centralizációval szemben a helyi szerveknek követeltek nagyobb önállóságot, 
kezdeményezési lehetőséget és szélesebb döntési jogkört. Ezzel közvetve a 
párt vezető szerepe ellen léptek fel. Tiltakoztak a polgári szakemberek alkal-
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mazása ellen is. Legismertebb vezetők: T.V. Szapronov, N. Osszinszkij, V. 
Szmirnov, V.N. Makszimovszkij, K.K. Jurenov, Ju. H. Lutovinov. A munkás
ellenzék azzal magyarázta létjogosultságát, hogy míg a forradalom kezdeti 
szakaszában a párt és a tömegek egységbe forrtak, addig utóbb a „lent” és a 
„fent” között az ellentét egyre nőtt, a szakadék egyre nagyobb lett. Lényegé
ben az elbürokratizálódott, tömegektől eltávolodott vezetői réteg ellen léptek 
fel. Egy jellegezetesen új társadalmi réteg, a szovjet-, a pártelit képződésének 
veszélyére figyelmeztettek. A munkásérdekek közvetítésében nagy jelentősé
get tulajdonítottak a szakszervezeteknek. Közismert vezetőik: Sljapnyikov, 
Medvegyev, Kutuzov és Kollontáj aszszony.

4L Számos szerző bizonyára az akció sikertelensége miatt említést sem tesz erről 
a hadjáratról. Dzerzsinszkij részvételére ill. a forradalom exportjának megíté
lésére vonaktozóan is ellentmondóak a nézetek. Míg Trockij pl. önmagán kívül 
csak Marchlewskit említi, mint aki ellenezte e lengyel hadjáratot (Lev Trockij. 
Életem. Bp. Kossuth, 1989. 386. o.), addig Deutscher könyvében Trockij, 
Radek és Dzerzsinszkij neve szerepel a bevonulást ill. támadást ellenzők kö
zött. I. Deutscher: Stalin. Oxford University Press. 1986. 220-221.

42. F.E. Dzerzsinszkij о revoljucionnoj zakonnosztyi. „Isztoricseszkij arhív”
1958. N -l. 13.

43. Uo. 14.
44. Uo. 23-24.
45. 1919-ben történt az az eset, amikor a pétervári Cseka egyik munkatársa, D.J. 

Csugyin barátnőjének ismerőseit, akik spekuláció miatt ültek a Cseka börtö
nében, szabadon bocsátotta. Dzerzsinszkij ezt a hatalommal való visszaélés
nek, önkényeskedésnek tekintette és a helyzetét saját céljaira felhasználó 
munkatársát kivégeztette. -  A. Tiskov: Dzerzsinszkij. Molodaja gvardija. 
Moszkva, 1985. 264-267.

46. A csekista munkát bizonyos feltételek teljesítéséhez kötötték. Elsőként a 
személyes tulajdonságokat, képességeket nézték. Kezdetben a szervezethez 
való tartozást kizárólag a kormányzó párt tagságához kötötték. A belső sza
bályzat a munkatársak váltását, meghatározott időn túl más munkaterületre 
való átirányításukat írta elő. -M . Lacisz: Csrezvicsajnije komissziji. i.m. 
10-12. Ha nem is a kiábrándulás miatt, de az „újrafeltöltődés” érdekében 
Dzerzsinszkij maga is gazdasági területre kívánt „átlépni”, ámbár a Cseka 
elnöki tésztségétől nem vált meg.

47. Dzerszinszkij ez irányú tevékenységéről „Gyermekvédelem a 20-as években. 
F.E. Dzerzsinszkij és a Gyerekek” c. cikkünkben szólunk! Acta Acad. Paed. 
Nyíregyháziensis Tomus 12/A. Nevelés- és Művelődéstudományi Közlemé
nyek. Nyíregyháza, 1990. 339-346.

48. A témát „Kronstadt 1921-ben. Adalékok egy lázadás történetéhez” c. tanul
mányunkban dolgoztuk fel. Múltunk. (Megjelenés alatt)

49. T.H. Rigby: i.m. 137.
50. Isztoricseszkij arhív. 1958. N -l. 20.
51. V.I. Lenin i VCSK i.m. 549-550.
52. Lásd erről M. Heller -A . Nyekrics: Utopija u vlasztyi. Overseas Publications 

Interchange Ltd. 1982.
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53. Gondoljunk csak Majakovszkij ismert verssoraira, aki nemcsak a csekisták, 
hanem általában a pártmunkások, sőt az ifjúság példaképévé emelte.

„Az ifjúnak
ki tervez

és jövőjébe mélyed,
és eszményt kutatva

töpreng az életen -  
habozás nélkül mondom:

-  Példaképed
Dzerzsinszkij elvtárs legyen”

Majakovszkij Vál. Művei. Bp. Európa K, 1968. II. k. 94.

Ibolya Rozgonyi:

DZERZINSKY AND THE CZEKA

The author leads us to the early period of Soviet-Russia: the period of forming the 
first state security authority, the Czeka. The Czeka (All-Russian Emergency Com
mittee) was formed, directed and first presided by Felix Edmundovic Dzerzinsky. The 
essay presents events preceding the organization of the Czeka and the appointing of 
Dzerzinsky, then describes in detail the precautions made for maintaining the Bolshevik 
regime. The outbreak of the Civil war, the ideology and the economic policy of war 
communism, then the introducing of NEP (New Economic Policy) changed the body of 
Czeka both structurally and functionally. Relating political alterations are also men
tioned. Between 1917 and 1922 the Czeka’s structure, authority, means and ways are 
under constant change. The author follows up the turning of a temporal security body 
into a permanent political base.
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