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Krausz Tamás

Kutatás közben. Megjegyzések a Lenin-tematikához az „új” doku
mentumok fényében

Sokak számára talán meglepő, de 1970-ben, Lenin születése 100. évfordulójának 
évében a debreceni egyetem történelem szakán a tudományos „megemlékezés” 
keretei között Ránki György professzor kritikai Lenin-szemináriumot tartott, a fi
atal Menyhárt Lajos adjunktus pedig központi érdeklődésének megfelelően fog
lalkozott a Lenin-tematikával. 1968 egyetemes hatása alatt került sor arra, hogy 
felülvizsgálják a korábbi Lenin-ábrázolásokat. E hatás azonban nem jelentette, 
hogy a kelet-európai marxista történetírás kirukkolhatott volna egy elfogulatlan 
Lenin-életrajzzal. Gyurkó László író irodalmias „Leninje” képezte a megemléke
zés intellektuális csúcspontját.

Az első nagy hatású és tudományos igényű „disszidens” Lenin-életrajz egy 
osztrák kommunista, Louis Fischer nevéhez fűződött, aki 1964-ben vállalta magá
ra a „renegát” szerepét.1 A mai szemmel nézve is -  az ideológiai „rendszerváltás” 
ellenére (!) - kitűnő könyv nemcsak elvitatta a Poszpelov nevével fémjelzett hiva
talos szovjet Lenin-ábrázolást, hanem komoly irodalmi anyag tükrében egy részle
tekbe menő müvet alkotott. A mű persze Lenin diktátori szerepét valamint forra
dalmár társaihoz való viszonyát állította előtérbe, melyek a 60-as években is tabu 
témának számítottak a Szovjetunióban (és Kelet-Európábán általában). Fischer 
könyvét2 Londonban oroszul is kiadták, mely nem maradt hatástalan a „szocialista 
világrendszerben”, de nem érintette meg komolyan a Szovjetunió szellemi életét. 
Ránki és Menyhárt természetesen ismerték ezt a könyvet és kérdésfelvetéseik ho
rizontját nyilvánvalóan szélesítette. Az akkori Magyarországon a hivatalostól elté
rő szellemű Lenin-értelmezés keretei között is készült megemlékezés Lenin szüle
tésének 100. évfordulóján, melynek szervezeti lehetőségeit éppen Menyhárt Lajos 
alapozta meg az egyetemi és a városi pártbizottságon.3 Abban az időben Magyar- 
országon a Lenin-képet mindenekelőtt Gyurkó említett Lenin -  Október c. könyve
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határozta meg, amely Lenin -  Sztálinnal szembeállított -  humanista elkötelezett
ségét húzta alá, és a polgárháború idején a vörös terror kényszerű, funkcionális 
voltát hangsúlyozta, amely hozzájárult ahhoz, hogy a szegényembereket, az elnyo
mottakat oltalmazó szovjethatalom nem bukott el a nagyszámú külső és belső el
lenség megújuló támadásaival szemben. Gyurkó horizontját Lenin ún. „politikai 
végrendelete” határozta meg, amely az akkori „reformos” Magyarországon a sza
badabb gondolkodás pozícióit erősítette.

Ránki és Menyhárt Leninnel foglalkozó vizsgálódásait alapjában nem legiti
mációs törekvések határozták meg. Tudományos érdeklődésük abban az alapvető 
kérdésben koncentrálódott, hogy vajon milyen mélységű volt a lenini politika tu
dományos megalapozottsága, és az mennyiben felelt meg korszak akkori 
exigenciáinak. Menyhárt Lajos különösképpen is fontosnak tartotta, hogy hallga
tósága figyelmét Lenin nézeteinek belső változásaira irányítsa, arra a problémára, 
hogy miképpen jöttek létre a bolsevik ihletettségű politikai koncepciók, és azok 
hogyan fejtették ki hatásukat, hogyan váltak „anyagi erővé”. Lenin ebben az értel
mezésben nem „keleti bölcsként” jelent meg, hanem egyszerre forradalmárként és 
reálpolitikusként. Már maga a kérdésfelvetés is a korabeli szellemi élet kritikai 
(persze a marxizmuson belül megformálódó) irányzatait erősítette.

Kultusz és antikultusz -  a rendszerváltás Lenin-recepciója

Mint ismert, a rendszerváltás, illetve annak ideológiai hivatalossága („újraértel
mezése”) nem a fentebbi irányzat szerves folytatásának bizonyult. A Szovjetuniót 
elsöprő átalakulás érthetően nemigen tudott mit kezdeni Leninnel, a szovjet állam 
alapítójával. A lakosság széles köreiben a hazafias meggyőződés, a hazaszeretet 
hagyományos értékei között a pozitív Lenin-kép igen erős gyökerekkel rendelke
zett. Olyannyira, hogy egy szociológiai felmerés szerint még a „Lenin-leleplezés” 
csúcspontján is, 1994-ben Nagy Péter (40,6%) mögött Lenin (33,6 %) volt a máso
dik legnépszerűbb történelmi alak.4

Nem meglepő, ha a történelem kutatása és tudománya még a korábbiaknál is 
jobban átpolitizálódott, miközben egyre-másra jelentek meg a Lenin-tematikában 
is a kutatók számára korábban ismeretlen dokumentumok. A szovjet periódusban 
eltitkolt Lenin-dokumentumok egy része sokáig érthetően államtitoknak minősült, 
ám az elhallgatott dokumentumok többsége kifejezetten politikai-legitimációs, a 
kultusz által megkövetelt okok és szempontok miatt nem került be az „összes mü
vek” közé. A hivatalosan megformált Lenin-, jzentkép” és Lenin a hatalmi politi
kus, a párt diktatúrájának fő reprezentánsa között elkerülhetetlenül kibékíthetetlen 
ellentét feszült. A szovjet történetírás Lenin 1917 előtti életének anyagi, pénzügyi 
vonatkozásait valamiféle „populista” megfontolásból hallgatta el, nem eshetett szó
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a nagyapai és nagyanyai örökségről, birtokjövedelemről, amelyek az emigráció
ban -  mindenekelőtt anyja jóvoltából - Lenin szerény, takarékos életvitelét és a 
Morozov-hagyatékkal együtt a bolsevik mozgalom finanszírozását lehetővé tet
ték.5 De még arról sem eshetett szó, hogy Lenin anyai nagyapja, A. Blank zsidó 
származású volt.6 Még az is a politikai „taktika” kérdésévé vált, hogy a szovjet 
állam alapítója bizony nem volt túlságosan jó  emberismerő, amire például az a 
tény utal, hogy Lenin kedvenc munkatársa, az 1912 januárjában megformálódott 
első önálló bolsevik KB tagja az ohrana-ügynök Robert Malinovszkij volt. Az ez
zel kapcsolatos dokumentumok sem láthattak napvilágot.

A Szovjetunió összeomlását követő nemzetközi sajtóviták középpontjába azon
ban természetesen a terror tematikája került. Egyes, korábban eltitkolt Lenin-do- 
kumentumok, amelyek egy vagy más okból a vörös terror intenzifikálását követe
lik, különösen nagy karriert futottak be.7 A VI. Lenin -  ismeretlen dokumentumok 
1891-1922 c. kötet8, mint az utószó szerzője, N. Loginov megjegyzi, nem dimen
zionálható túl, hiszen a közölt 422 dokumentum elvész annak a 24 ezer dokumen
tumnak a tengerében, amelyeket a Lenin összes művei, a Leninszkij szbornyik, a 
Szovjethatalom dekrétumai és a Biográfiai krónika világszerte ismert alapvető szov
jet forráskiadványai tartalmaznak.9

A Lenin-kultusz a „rendszert váltott” Oroszországban (és szerte Kelet-Európá- 
ban, illetve jóval határain túl is) - ahogyan az a történelemben nem egy kultusz 
esetében előfordult -  a médiahatalom aktív közreműködésével az ellenkezőjébe 
csapott át, Lenin egyfajta bűnbakká vált, hovatovább minden rossz megtestesítőjé
vé formálták át azok, akik korábban éppen a kultusz megformálói voltak. A klasszi
kus példa a Szovjet Hadsereg korábbi politikai főcsoportfőnöke, D. Volkogonov 
tábornok 1994-ben publikált Lenin c. könyve vagy a kevésbé elhíresült A. G. Latisev 
munkája (A titoktalanított Lenin)10, aki maga is évtizedekig az SZKP KB Marxiz- 
mus-Leninizmus Intézetének munkatársa volt, a jelcinizmus mint az orosz demok
rácia fejlődésének legfelsőfoka" nézőpontjából gondolták újra Lenin történelmi 
szerepét. Az új rendszert legitimáló nézőpontból Lenin jobbára köztörvényes bű
nözőként, amorális tömeggyilkosként tűnik fel, aki csak közvetlen környezetének, 
barátainak és rokonainak az érdekeit tekintette.12 S bár mára a Lenin-irodalom 
Oroszországban is sokszínűvé vált és igen különböző szellemi és történetírói irány
zatok összeütközésének területe13, nyilvánvaló, hogy a korábbi Lenin-ábrázolások 
differenciálódni fognak nemcsak az új történelmi korszak által felvetett kérdések, 
hanem az új források, dokumentumok napvilágra kerülése következtében is. A tu
dományos gondolkodás előbb-utóbb visszatér a történeti források világába.

Az „új” dokumentumok vizsgálata még jobban rávilágít arra a körülményre, hogy 
Leninnek a korabeli politikai folyamatok fölötti hatalmát mennyire nem szabad túl
becsülni. Még a Lenin-kultusz jelensége is magának Leninnek a szándékaitól fugget-
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lenül, sőt, annak ellenére vert gyökeret. A Lenin halálát követő politikai és társada
lomlélektani felindulás, fölbolydulás dokumentumai, mindenekelőtt a GPU hangu
latjelentései nagyon éles megvilágításba helyezik ezt a kérdést. Nemcsak a forradal
mi hevületben élő munkások körében14, hanem a falusi lakosság körében is erős von
zódás létezett Lenin „erős személyisége” iránt, a megrázkódtatástól, a hirtelen válto
zástól való félelem bonyolult lelki folyamatai tükröződnek e dokumentumokban. így 
bukkant fel Lenin mint az „orosz nép védelmezője” az idegenekkel, mindenekelőtt a 
zsidókkal szemben; mindezt az erős vallási kötődések átszínezték. Maga a hatalom 
pedig a „Lenin a párt, a párt Lenin” formulával igyekezett az új rendszer forradalmi 
legitimációját erősíteni, konzerválni. Eközben a kultusszal (és a hatalommal) szem
ben megformálódott a tömegtudatban a Leninnel szembeni ellenszenv is, amely ugyan
csak táplálkozott szociális és vallási forrásokból.15

Részben tehát az oroszországi paternalista hagyomány telepedett rá a Lenin- 
korszak ideológiai-politikai és erkölcsi viszonyaira. Az odaadás a ,jó  atyáért” 
megmutatkozott magában a temetési szertartásban és a mauzóleum felállításában, 
majd a test bebalzsamozásában és nyilvános kiállításában.16 A Lenin-kultusz ki
alakulásának hátterében jelen volt egy népi meggyőződés és hitvilág. A munkás- 
és parasztemberek sokasága egy jobb világ reményét kapcsolta össze a forradalom 
vezérével, benne testesítették meg az igazságos társadalom reális, földi megvaló
síthatóságát és az ezzel kapcsolatos eszményeket. Amit a kommunisták „többségi 
szárnya” ehhez hozzátett a „nevelési-tanítói”, felvilágosító szándékával és hatalmi 
törekvéseivel, az tekinthető a modern ideológiai kötőanyagnak. Ez az „ügy iránti 
odaadás” már Lenin temetésekor felszínre tört. Jellemző momentum volt, hogy 
versengés indult meg a munkások között, ki vehessen részt Lenin temetési cere
móniáján a mínusz 30 fokos januári fagyban, nem sokkal később pedig csasztus- 
kák terjedtek el Leninről, mint népi hősről és orákulumról.17

A párteliten belüli harc a „lenini örökségért”, az „érvényes és autentikus” leni- 
nizmus-értelmezésért, mint legitimációs ideológiáért18 a jelzett szociális és mentá
lis alapokra támaszkodhatott. Vagyis a társadalom ebből az elméleti-politikai küz
delemből nem sokat értett, de azt átlátta, hogy a hatalom legfelsőbb rétegeiben is 
Lenin szolgáltatja a végső igazolást, a lenini örökség jelenik meg a hatalom egy
fajta forrásaként, amelynek szervezeti formája a kommunista párt. Tehát Lenin 
mint a párt és az állam alapítója vált a kultusz tárgyává függetlenül attól, hogy az 
egyes irányzatok milyen értelmezést adnak Lenin szellemi és politikai teljesítmé
nyének. Bár a kultusz megkövesedett és egyetlen lehetséges formája csak a sztálini 
fordulat során nyeri el végső alakját, történelmi előzményei már a 20-as években 
létrejöttek. A „sztálini értelmezés” felülkerekedése végső soron az államszocializ
mus győzelmét reflektálta.
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A politikai publicisztikában napjainkban uralkodó az a gondolat, hogy Lenin be
vezette vagy legalább is be akarta vezetni a korlátlan személyi diktatúrát, mintegy 
Sztálin diktatúrájának közvetlen előzményét. A források nem támasztanak alá ilyen 
típusú feltételezéseket. Az „új” dokumentumok azt a megállapítást támasztják alá, 
hogy a párt diktatúrájának és a terror eszkalálódásának folyamatát nem valamiféle 
előzetes elmélet határozta meg, hanem olyan kényszerű, (polgár jháborús válaszlé
pések, amelyeket nem lehetett a maga konkrétságában előre látni. Az orosz forra
dalmi hagyomány mint például a „pugacsovscsina” és a marxista elmélet bizonyos 
komponensei, mint a „proletariátus diktatúrája” a konkrét körülmények által meg
határozott funkcióba emelkedtek. Anélkül, hogy tagadni lehetne a vérontás szere
pét az orosz forradalmi hagyományban, érdemes emlékeztetni Bakunyin megkö
zelítésére, amely később egy vagy más formában szétterjedt a különféle forradal
mi irányzatok értékrendjében.

Mihail Bakunyin genfi száműzetésében éppen Lenin születésének évében és 
hónapjában, 1870 januárjában „Az orosz hadsereg tisztjeihez” című felhívásában 
úgy vélekedett, hogy a nép mérhetetlen szenvedései ellenére is elkerülhető lesz a 
felszabadító harc során a vérontás, ha a hadsereg „a nép szent ügye” mellé áll. E 
kedvező esetben nem fog vér folyni, a sanyargatókat, az „ingyenélőket”, a „naplo- 
pókat” egyszerűen „csak Oroszország határain kívülre űzik”. (Gondoljunk Lenin 
1922-es értelmiségellenes döntéseire, melyekre később röviden visszatérünk.) 
Bakunyin úgy folytatta, hogy az a „Sztyenka Razin, aki a jövőben, az Összoroszor- 
szági Birodalom közeledő lerombolására magával viszi majd a tömegeket, nem 
gazdag és magányos, hanem kollektív Sztyenka Razin lesz.”19

A „kollektív Razin” nemcsak megjelent 1917-ben, hanem a Vörös Hadsereg 
alkotórészévé vált, amelynek Lenin volt -  ha nem is katonai értelemben -  a vitat
hatatlan vezetője. Persze az elmélet, amellyel a forradalmi elnyomást igazolta nem 
a bakunyini forrásokra ment vissza. A személyi diktatúra persze sem Bakunyin, 
sem Lenin szellemi poggyászában nem volt benne. A „proletárdiktatúra” mint a 
hatalomgyakorlás speciális módja a tömegdemokrácia vonzásában keletkezett és 
„vált anyagi erővé”, méghozzá azzal a céllal, hogy letörje az uralkodó osztályok 
ellenállását és létrehozza a közvetlen demokrácia rezsimjét. Az elnyomás mint 
feladat nemcsak az uralkodó osztályokkal szemben nyilvánult meg, miközben a 
közvetlen demokrácia fokozatosan lekerült a napirendről. Lenin a marxi elméleti 
tradíciót egy ilyen, egyébként gyorsan változó orosz feltételrendszer keretei között 
igyekezett alkalmazni, soha nem kívánt elsüllyedni a hatalom-önfenntartás sodró
dásában, a nagy célok kilúgozódásában, ami polgárháborús viszonyok között a 
legfőbb veszélynek látszott.

L e n in  é s  a  s z e m é ly i  d ik ta tú r a
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Nincs tehát adat arra, hogy Lenin és a bolsevikok valaha is fontolgatták volna 
személyi diktatúra bevezetését. Éppen ellenkezőleg álltak a dolgok. Lenin egyfe
lől tudatában voltak annak, hogy még ha be is akarná vezetni a személyi diktatú
rát, akkor sem lett volna módja rá éppen a feltételek és a „szükség” hiánya miatt. 
Ráadásul ilyenfajta ideológia (akkor még) egyáltalán nem is állt a bolsevikok ren
delkezésére. A fentebbiek bizonyítására éppen a Lenin összes müveiből „kicenzú
rázott” egy-két dokumentum perdöntő jelentőségű.

1919 januárjában a híres orosz történész, Nyikolaj Rozskov20 egy személyes 
levélben fordult Leninhez. Ennek pikantériáját az adja, hogy ők politikailag még 
az első orosz forradalom periódusában szakítottak. Rozskov, aki eredetileg bolse
vik volt, 1908-ban a mensevikekhez csatlakozott, aminek következtében 1914 előtt 
Lenin és közte nem kevés vitakérdés merült föl. De nem az emigráns vitákkal 
magyarázható, hogy 1922-ben Lenin javaslatára21 Rozskovot Petrográdból 
Pszkovba telepítették ki, ahol professzorként dolgozott 1927-ben bekövetkezett 
haláláig.

A történész szóban forgó 1919 januári levele22 nem rendes postai úton került 
Leninhez, hanem Gorkij személyes közbenjárásával és részben támogatásával. A 
maga nemében ritka dokumentum sok mindent megvilágít a korszak gondolkodá
sából. Mindenekelőtt arra hívom föl a figyelmet, hogy még a Leninnel szembenál
ló politikai gondolkodók körében is „népszerű” volt a polgárháború periódusában 
a személyi diktatúra bevezetésének javaslata, a „rend helyreállítása” céljából. 
Rozskov oly mértékig találta a kialakult helyzetet tragikusnak - mindenekelőtt a 
terjedő éhínség miatt -, hogy a „normális” hatalomgyakorlást félretéve az egysze
mélyi diktatúra bevezetését javasolta, mert anélkül egy tábornoki ellenforradalmi 
diktatúra megvalósulását valószínűsítette. Vagyis egy demokratának, ha már dik
tatúrák között adatik meg a választás lehetősége, inkább a „szocialista diktatúrát” 
választja, mint az ellenforradalmi katonatiszti diktatúrát, melyet Rozskov minden
képpen elkerülendőnek tekintett: „Vlagyimir Iljics, nem azért írom Önnek ezt a 
levelet, mert azt remélem, hogy meghallgatásra és megértésre talál, hanem azért, 
mert nem hallgathatok a kialakult helyzetben, amely számomra kétségbeejtőnek 
tűnik, és minden tőlem telhetőt meg kell tennem, hogy megakadályozzuk a fenye
gető szerencsétlenséget....Szovjet-Oroszország gazdasági és részben élelmezési 
helyzete teljesen lehetetlen és mindennap rosszabbodik. Közeleg a végső szörnyű
séges katasztrófa.. .Itt a helyzet olyan, hogy Pétervár lakosságának fele éhhalálra 
van ítélve. Ilyen feltételek között Ön még akkor sem marad hatalmon, ha semmifé
le imperialisták és fehérgárdisták nem fenyegetnék Önöket.”23

Rozskov érvelésének középpontjában a minden orosz történész által pontosan 
ismert fejlődési jellegzetesség regisztrálása állt: a periodikusan bekövetkező éhín
séges időszakokban mindig elszabadulnak a káosz és terror erői. Ám Rozskov az
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egyszemélyi diktatúra bevezetését az éppen „megszilárdult” hadikommunizmus 
azonnali feladásával együtt képzelte el. Vagyis feladni a gabona kényszerbeszol
gáltatását és bevezetni a szabadkereskedelmet a személyi diktatúra felügyelete alatt. 
„Nem segítenek itt az Önök fenyegetései a begyűjtési csapatokkal: az országban 
anarchia uralkodik, és Önöktől nem ijednek meg és nem is hallgatnak Önökre. De 
még ha hallgatnának is, a dolog lényege nem ebben, hanem abban rejlik, hogy az 
Önök egész élelmezési politikája hamis alapra van építve. Ki szállna szembe az 
alapvető árucikkek kereskedelmének állami monopóliumával, ha a kormány ele
gendő mennyiségben el tudná azokkal látni a lakosságot?” -  tette föl Rozskov a 
kérdést.24 A történész tulajdonképpen a későbbi új gazdaságpolitika központi kö
vetelését fogalmazta meg, amennyiben az alapvető élelmiszerek szabad kereske
delmét, az összoroszországi piac megszerveződését javasolta minden begyűjtési 
osztag felszámolása mellett.25 A korszak tele volt „diktatúrás” elképzelésekkel jobb- 
és baloldalon egyaránt, ám a mensevik Rozskov eredetisége abban állt, hogy egyi
dejűleg követelte a piacgazdaság visszaállítását és a kommunista vezető személyi 
diktatúrájának bevezetését, mint preventív diktatúrát, amely megelőzi az ellenfor
radalmi diktátor hatalomra jutását.26

Rozskov levele nem dobható félre, nem véletlen, hogy Lenin válaszolt rá.27 S 
bár a politikai élet centrumától messze álló személyről, nem politikusról, hanem 
történészről volt szó, a levél mégis több, mint magánkezdeményezés. Már 1917 
novemberében a mensevik vezérek, mint Dán vagy Martov az általuk elítélt bolse
vik hatalomátvétel alternatívájaként egy „antiszemita feketeszázas diktatúra” le
hetőségével számoltak, ezért meg is tiltották párttársaiknak, hogy fegyveres szer
vezkedésbe kezdjenek a bolsevikok és a szovjethatalom ellen.28 Ennyiben tehát 
nem Rozskov és nemcsak a bolsevikok „mániája” volt egy fehérgárdista diktátor 
felemelkedése, aki egyébként Gyenyikin és Kolcsak alakjában hamarosan meg is 
testesült.

Hogy Lenin egyáltalán válaszolt, már arra utal, hogy nagyon lényeges gyakor
lati kérdéseket vetett fel a Rozskov-levél.29 Egy ilyen fordulat megfontolását egy
általán nem ideológiai kérdésként közelítette meg Rozskovnak írt válaszlevelé
ben, noha Lenin irtózott a személyi diktatúra ötletétől. Lenin néhány héttel ké
sőbb, 1919. március 13-án visszatért e levél tartalmára (Rozskov nevének említése 
nélkül) a petrográdi „népi ház vasas termében” tartott nagygyűlésen, mely beszé
dét szintén nem hozták nyilvánosságra a szovjet korszakban.30

Lenin Rozskovnak írt válaszában az alábbi momentumokat hangsúlyozza. Elő
ször: Lenin éppenséggel a közgazdász számára tartja fontosnak, hogy a gazdaság- 
politika társadalmi következményeit számításba vegye, a szegény lakosság támo
gatására és ennek érdekében az értelmiség jóindulatának, társadalmi önszervező
désének koncentrálására hívta fel a figyelmet, mert a piacgazdaság visszaállítása a
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gazdagoknak kedvezne, a rendszer bázisát támadná. A szabadkereskedelem az adott 
helyzetben a nyomor körülményei között a tulajdonos osztályok dominanciáját 
hozná vissza.31

Másodszor. Lenin az „egyszemélyi diktatúra” mint kormányzati mód kérdését 
„komolyan vehetetlennek” nevezte, mert az szervezetileg csak a már meglévő ap
parátusok szétrombolásához vezetne. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
éppen ez a történelmi periódus a hadikommunista gazdálkodási mód kiépülésének 
csúcspontja. 1919 januárjában-februárjában egy sor intézkedést hozott a Népbiz
tosok Tanácsa. Éppen azon a napon, amikor Rozskov levele kelteződött. Január 
11-én fogadták el a gabona kényszer-beszolgáltatásáról szóló dekrétumot, aminek 
feladására éppen Rozskov javaslatot tett. Másfelől azt jelentette volna a „személyi 
diktatúra” bevezetése, hogy a szovjetek feladnák a szovjethatalomnak a polgári 
demokráciával, az „alkotmányozósdival” szembeni alternatíváját, azaz egy más 
típusú demokrácia kialakításának perspektíváját. A pártdiktatúra, mint a proletár- 
diktatúra kényszerű „konkretizálódása” még csak védhető volt a kialakult rendkí
vüli helyzetben, de a személyi diktatúra kifejezése is hiányzott a bolsevizmus szó
tárából. Az „egyszemélyi vezetés” a hadikommunizmus államosított iparában -  
mint közismert - a katonai rendszer eluralkodásának eleme volt, amelyet a hadi- 
kommunizmussal együtt 1920 végétől mint zsákutcát elutasítottak, Leninnel az 
élen. A pártdiktatúra annak az elméleti célkitűzésnek volt alávetve, amelyet Lenin 
mind a munkásság, mind az értelmiség számára oly gyakran - miként a szóban 
forgó dokumentumban is- rendszeresen közös platformként emlegetett: a közvet
len érdekre és az entuziazmusra épülő önkéntes együttműködés, önszerveződés.32

Gorkij, aki a levelet „kiközvetítette” maga is „mellékelt” egy levelet Leninnek, 
melyben szintén a személyi diktatúra bevezetése mellett foglalt állást, de Rozskovval 
ellentétben a magánkereskedelem szigorú betiltása alapján.33 Lenin említett március 
13-i beszédében visszatér ugyanezekre a problémákra a konkrét nehézségek kapcsán. A 
téma szempontjából fontos, hogy a demokrácia korlátozására, a munka militarizálására 
épülő hadikommunista intézkedés-sorozat egymást gerjesztő módon a mindennapi élet 
olyan területeit is alapjában befolyásolta, mint az utazás, az áruszállítás. Lenin a moz
donyhiányra hivatkozva vette védelmébe a személyszállítás felfüggesztését, mivel a 
kevés számú mozdonyra éppen a gabonarekvirálások miatt volt szükség abból a célból, 
hogy gabonavidékekről minél nagyobb mennyiségben és minél gyorsabban a nagyvá
rosokba és a frontra szállíthassák a gabonát. Lenin úgy vélte, hogy három és félmillió 
púd gabona elszállítására nyílik mód, míg a „zsákos emberek” szétszóródva Oroszor- 
szág-szerte jó, ha félmillió púd gabonát képesek összegyűjteni.34 Az ilyen és ehhez 
hasonló kényszerintézkedések egész láncolata egy parancsgazdaság kialakulása irányá
ba mutatott, mely szisztémára valamiféle demokratikusan működő kormányzatot építe
ni aligha lehetett. A terror ebbe a célrendszerbe illeszkedett.
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A R. Pipeshoz hasonló történészek, mint például maga Volkogonov is a terror 
tematikájában előkerült dokumentumokat abba a „logikus rendbe” csoportosítják, 
amely szerint a forradalom és a szovjet állam vezére a „terrorista bűnözők” kate
góriájába tartozik. A valóságban azonban még a legvéresebb megtorlások is, ame
lyekre Lenin közvetlenül adott parancsot, nem az „esztelen és fékevesztett vér
szomjas terror” kategóriájába (egyszerű is lenne ily módon a magyarázat), hanem 
egy meghatározott politikai racionalitás és szervezetiség szigorú keretei közé il
leszkedett. Klasszikus példa az eddig elhallgatott egyik Lenin-dokumentum 1920 
késő őszéről, amely a fehérek üldözésével kapcsolatos megtorlásokat ösztönzi, az 
ismételten fellobbant antiszemita pogromok újabb hulláma után keletkezett.35 A 
dokumentum keletkezéstörténetéhez tudni kell, hogy a balti államok területén a 
Szovjet-Oroszországgal megkötött egyezmények ellenére akadálytalanul folyt a 
vrangelisták és Bulak-Balahovics bej fegyveres egységeinek a toborzása a szovjet
hatalom megdöntése céljából. Ezek az egységek többször betörtek szovjet terület
re, raboltak, fosztogattak és terrorizálták a helyi lakosságot. Egyéb diplomáciai 
tiltakozások között, október 28-án L.B. Kraszin aláírásával jegyzéket juttattak el a 
brit kormányhoz, melyben többek között kifejezték, hogy a szovjet állam Finnor
szág, Észtország és Litvánia fennálló kormányaival a háborút megszüntette, „de a 
háborús állapot fennmaradt. A fegyveres bandák, amelyek semmilyen kormány
nak nem rendelték alá magukat ellenséges akciókat hajtanak végre mindkét szov
jet köztársaság (Oroszország és Ukrajna) békés lakosságával szemben. Ezeket a 
fegyveres erőket Balahovics és Petljura parancsnoksága alatt az Antant fegyvere
ivel és eszközeivel szerelik fel.., ezért ezek az államok felelősek a további 
vérontásért...Az Oroszországi és az Ukrajnai köztársaságok kormányai megtesz
nek minden intézkedést országaik felszabadítása céljából.. .megsemmisítik és szét
szórják vagy megadásra kényszerítik e rablók fegyveres erőit” .36 A Vörös Hadse
reg csapatai november folyamán számolták fel Mozirtól észak-nyugatra Balahovics 
bandáit, amelyek maradványai november 26-án lépték át Lengyelország határait, 
ahol a szovjethatalom képviselőinek jelenlétében lefegyverezték őket.

Lenin ellenintézkedéseit Szkljanszkijnak írt két másik dokumentum így kör
vonalazta október végén vagy november elején: „1. Nem elegendő a diplomáciai 
tiltakozás. 2. Sőt, jobb azt elhalasztani, hogy megpróbáljuk elkapni Lettországot 
és Észtországot. 3. Szigorú intézkedéseket kell hozni. 4. Katonai intézkedéseket 
kell foganatosítani, hogy meg tudjuk büntetni Lettországot és Észtországot, kato
nai úton Balahovics »vállán« át kell lépni valahol a határt úgy 1 versztányira és ott 
felakasztani csinovnyikjaikat és gazdagjaikat 100-1000-ig.” A másik dokumen
tumból a sokat idézett részlet így hangzik: „A »zöldek« fedezékében (azután majd 
rájuk hárítjuk a dolgot) átmegyünk 10 -2 0  versztát és felakasztjuk a kulákokat, a 
pópákat, a földesurakat. Prémium: 100 000 rubel egy felakasztottért.” 37 Figyelem

91



be kell venni, hogy a polgárháborús pszichózis még sokáig fennmaradt a polgárhá
ború elmúltával is, a megfélemlítés szükségessége és a büntetés kirovása, illetve 
végrehajtásának vágya nemcsak Lenint töltötte el, hanem sokakat a győztes tábor
ból.

Továbbá figyelembe kell vennie a helyes értékelésnek, hogy vajon megvalósí
tották-e egyáltalán Lenin javaslatait, továbbá, Lenin mennyiben gondolta komo
lyan ezeket a számokat, hiszen a jelen esetben olyan okai voltak a bosszúnak, 
amelyet valószínűleg bármely más hadsereg is megtorolt volna. V. Loginov a for
ráskötet utószavában mindezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az általános béke
kötés ellenére Borisz Szavinkov, a kacskaringós utat befutó eszer terrorista, aki a 
fehérek táborában kötött ki, segített Balahovicsnak a balti államokba menekült 
fehérgárdistákból jelentős és jól felszerelt fehérgárdista csapatokat formálni. Ezek 
az egységek Belorussziában „portyázásokat” hajtottak végre, s amikor a Vörös 
Hadsereg egységei megjelentek, ismételten a balti területekre távozott. Loginov 
emlékeztetve a gyenyikinisták több tízezer zsidót elemésztő pogromjaira, a kora
beli külföldi sajtóból idézi a „legújabb” rémtetteket: „Balahovics október 2-án 
bement Plotnyicába, ahol haladéktalanul összeszedte a zsidókat és pénzt követelt 
tőlük. Miután a zsidók átadták összes dolgaikat, megkezdődtek a legvadabb gyil
kosságok és kínzások. Mojszej Plotnyiknak levágták az orrát, azután felakasztot
ták. Puterman, akinek szablyával levágták az egész családját, megőrült és táncolni 
kezdett, aztán agyonlőtték. Poljáknak először levágták a kezét, majd a bőrét nyúz
ták le. Ilja Finkelstejnt elevenen elégették. A település összes nőjét és kislányát, 
egészen 9 éves gyerekekig megerőszakolták. Plotnyicából 600 menekült elképzel
hetetlen nyomorúságban most Pinszkben van.”38 Számos más városban hasonló 
szörnyűségek történetek 1920 októberében-novemberében, felidézve 1918-1919 
véres eseményeit. Balahovics és fehérgárdistáinak szinte felfoghatatlan rémtettei, 
amelyek csak a náci rémtettekhez hasonlíthatók, akkoriban szerte Európában vissz
hangot keltettek. Lenin ezeknek a fehérgárdistáknak a bújtatásáért helyezte kilá
tásba a kegyetlen megtorlást, a túszszedést és a kivégzéseket.

Az igazság az, hogy Lenin utasításait vagy inkább tanácsait a túszszedésre és a 
megtorlásra jelen esetben is „elszabatolták”, amit megtehettek, mert Lenin maga 
sem gondolta egészen komolyan, amennyiben a szóban forgó esetben sem ismert 
olyan dokumentum, amely arra utalna, hogy utasításainak vagy tanácsainak vég
rehajtását ő vagy bárki ellenőrizte vagy ellenőriztette volna.

Az 1922-es repressziós hullám - Lenin levele Molotovhoz...

Az 1922-es repressziós hullám lényegében három dolgot jelentett: az eszer-per, 
amelynek során eszer vezetőket ítéltek el ellenforradalmi szovjetellenes tevékeny
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ség vádjával. A per a nagy nyilvánosság előtt készült. Lunacsarszkijtól Leninig 
minden szovjet vezető állást foglalt e per jogosságát és politikai jelentőségét ille
tően. E téma jól ismert, hisz számos szovjet történeti munka érintette a források 
tükrében. Másképpen állunk az egyházi kincsek kivonásával kapcsolatos egyház
ellenes támadással és a polgári vagy jobboldali érteim iség jelentős csoportjainak 
kiutasításával Szovjet-Oroszországból. Itt sem az előkészítés, sem a végrehajtás 
nem a nagy nyilvánosság bevonásával történt, hanem - jó okkal - konspirációs 
módon, titokban. E téren az új dokumentumok új összefüggésekre, momentumok
ra deríthetnek fényt Lenin politikai pályáján.39 A terjedelmi keretek csak egy prob
lémakör, az egyházi javak kivonásával kapcsolatos egyház elleni lenini „hadjárat"’ 
rövid bemutatását teszik lehetővé.

A polgárháború alapvető frontjain kivívott győzelem után, 1921-től a tömeges 
kivégzések periódusa is lezárult, a repressziók jói kiszámított rendszere - átlátható 
célokkal és módszerekkel -  azonban tovább működött, „finomodott”. Mi állt az új 
repressziós hullám hátterében? Lenin a polgárháború katonai győzelmét érvényesíte
ni kívánta azokon a „frontokon” is, amelyeken katonai eszközökkel nem tudott 
győzelmet kicsikarni. Hamarosan kiderült: a NÉP a hatalom számára új veszélye
ket rejt magában, új félelmek jelentkeztek a bolsevik vezetők körében. A gazdasá
gi és politikai nyitás 1921-1922-ben, vagyis az „államalapító” utolsó aktív éveiben 
mindenekelőtt azt jelentette, hogy kedvezőbb feltételek jöttek létre a szovjet állam 
adminisztratív, politikai és ideológiai megszilárdítására. Lenin a fennmaradás esé
lyét ugyan váltakozó optimizmussal ítélte meg, de élete vége felé, talán éppen a 
politikából való kiszorulásával párhuzamosan is, egyre bonyolultabbnak látta a 
szocialista kísérlet túlélési esélyeit a NÉP feltételrendszerében. Az alapkérdés az 
volt számára, hogy vajon elmerül-e a szovjet kísérlet a nemzetközi izolálódás fel
tételei között, az újjászületett kapitalizmus tengerében, „mint légy a tejben”.

Ezt a fejleményt megakadályozandó akarta a polgárháború katonai sikereit át
vinni a NÉP Oroszországának szellemi életébe. Úgy vélem, ennek a repressziós 
hullámnak a tétje az volt, hogy a szellemi-politikai téren is érvényre jutassa a pol
gárháború frontjain elért győzelmeket: vagyis e szférából kiszorítsa korábban a 
fehérekkel szövetséges értelmiségi és egyházi csoportok befolyását, miként az eszer- 
per azt mutatta meg, hogy pártpolitikai síkon nem kérdőjelezhető meg a szovjetha
talom kizárólagosan bolsevik „menedzselése”.

Tehát a félelem szinte minden a represszióval kapcsolatos dokumentumban 
végső soron a kapitalizmus visszaállításának és ebből adódóan a hatalom elveszí
tésének lehetőségéből fakadt. Ráadásul mindjárt a NÉP „enyhülési” periódusának 
a kezdetén következett be a nagy éhínség,40 1921-22-ben hozzávetőleg 20 millió 
embert érintett, százezrek, más adatok szerint milliók haltak éhen a szörnyű aszály 
következtében, főleg a Volga-vidéken. Ez a fejlemény könnyen „delegitimálhatta”
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a kommunista pártdiktatúrát, illetve annak szociális célkitűzéseit, és izolálhatta a 
szovjethatalmat társadalmi bázisától. Az éhínség problémája már a februári forra
dalomtól, sőt, már korábban hatalmi kérdésként jött számításba, a szovjethatalom 
története az éhínség megfékezésének kísérletével kezdődött és folytatódott. E prob
léma átpolitizálódása és átpolitizálása tehát semmilyen értelemben sem újkeletű, a 
probléma előtörténete közismert. 41

Az első segélybizottságot a szovjethatalom ellenfelei, ismert ellenzéki értel
miségiek hozták létre, mint például N. M. Kiskin, orvos, kadét párti vezető vagy az 
ökonomizmus gazdasági és szellemi irányzatának olyan ideológusai, mint E. D. 
Kuszkova és Sz. N. Prokopovics még 1921 júliusában. Ám augusztusban 27-én a 
Szovjetek Központi Végrehajtó Bizottsága szovjetellenes agitáció vádjával már 
be is tiltotta a bizottságot, s tagjait letartóztatta,42 s egyúttal létrehozta a szovjetha
talom hivatalos intézményét, az „Éhezőket Megsegítő Központi Bizottságot” 
(Pomgol). Az éhínség átpolitizálásának hátterével kapcsolódott össze az a kam
pány, amelyet Lenin később, 1922 elején kezdett meg a szovjetellenes értelmiségi
ek kiutasítása, majd pedig az egyházi javak elkobzása és az egyházi emberek, pa
pok politikai lejáratása, üldözése érdekében.

Az éhínség kérdése hozta tehát közel egymáshoz az értelmiség és az egyház „meg- 
fegyelmezésének” konkrét intézkedéseit. Szubjektíve egyébként Lenint felbőszítette, 
miként 1919-ben is, hogy a polgárháborút Oroszországra kényszerítő politikai erők 
és az intervenciót elindító nemzetközi politikai csoportosulások, Szovjet-Oroszor- 
szággal hadban álló nagyhatalmak, akiket az éhínségért felelőssé tett, akarják „meg
oldani” az éhínséget. Persze a kérdés nem ezen a szubjektív síkon dőlt el. Lenin és a 
párt vezetői az 1922-ben megvalósult repressziós hullámot -  bármilyen érvek és okok 
merüljenek is fel - módszeresen építették fel és hajtották végre a konkrét feltételek 
nyomására és nem valamiféle előzetes terv alapján.

Példának okáért N. N. Pokrovszkij orosz történész43 készpénznek vette Lenin 
titkos levelének minden állítását, amely az éhezők megsegítésére hivatkozva az egy
házijavak kivonásáról és a pravoszláv egyház politikai marginalizálásáról rendelke
zett. A kiváló történész antikommunista ethosza és szenvedélye bizonyosan közre
játszik abban, hogy az egész akciót, és általában a bolsevikok, illetve Lenin viszonyát 
az egyházhoz lényegében erkölcsi és jogi problémaként fogta föl. E nagyon tipikus 
megközelítésmód félreviszi a történészi értelmezést. Pokrovszkij egyfelől maga is 
elismeri, hogy volt egy 1918. januári törvény, amely a nem istentiszteleti kincseket 
állami tulajdonná nyilvánította. Másfelől a korszak politikusainak érvelését hozza be 
-  persze ellenkező előjellel - a vizsgálódásba, amikor erkölcsi vitába keveredik a 
bolsevikokkal. Hiszen Lenin is számos erkölcsi érvet hozott fel a pravoszláv egyház 
politikai megsemmisítésére, amelyek tárgyalásától eltekintett a történész.
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Érdemes tehát differenciáltabban megközelíteni e valóban fontos dokumentu
mot. Rég óta ismert, hogy Lenin a cári önkényuralom talapzatához sorolta az Orosz 
Pravoszláv Egyházat, s mint ilyenről formálta meg elutasító politikai meggyőző
dését. A „vallás ópium-jellegéről” való nézetei is közismertek, ám az is tudott, 
hogy a vallást és a vallásgyakorlást sem betiltani, sem lehetetlenné tenni nem 
kívánta, sőt, a polgárháború idején fellépett a túlkapások ellen.44

Leninnek a szovjet korszakban elhallgatott szóban forgó titkos levele45 
Molotovhoz, illetve rajta keresztül a PB tagjaihoz egy GPU akció körvonalait tar
talmazta.46 Lenin számos információt kapott a nagyvárosokból az egyházi ellenál
lás különböző formáiról; az ország különböző pontjain még munkások is tüntettek 
az egyházi kincsek kivonása ellen, akik körében nehéz lett volna az egyház szerve
zeti irányítását kimutatni. Lenin az Oroszországi Távirati Ügynökség egyik infor
mációjára utalt a levélben47, mely szerint „feketeszázasok Pityerben ellenállást 
készítenek elő” az egyházi értékek kivonásáról szóló dekrétummal (1922. febr. 
23.) szemben. A szovjet vezetőség úgy ítélte meg, hogy a „feketeszázas papság” 
vezetésével átgondolt terv valósul meg, amelyet azonban - „stratégiai hibát követ
ve el” - a pápaság „igen kedvezőtlen időben próbál megvalósítani”. Lenin az is
mert sujai eseményekre utal,48 amelyekről semmi okunk azt állítani, hogy valami
féle általános ellenállási terv kiindulópontja lett volna. Sokkal inkább helyi termé
szetű ellenállás rekonstruálható utólag a dokumentumok tükrében. Lenin a levelet 
ezeknek az eseményeknek a hatása alatt írta. A várható ellenállásra készülve erősí
ti meg a „begyűjtési akció” titkosrendőrségi jellegét.49 A sujai erőszakos tiltako
zás, mintha csak kapóra jött volna: „Számunkra ellenben éppen az adott pillanat 
hordozza nemcsak a kivételesen kedvező, de általában is az egyetlen pillanatot, 
amikor 100-ból 99 az esélyünk a teljes sikerre, hogy fejen vághatjuk az ellenséget 
és megszerezhetjük a nekünk szükséges pozíciókat sok évtizedre. És éppen most 
és csakis most, amikor az éhező helyeken embert esznek, és az utakon százak, ha 
nem ezrek hullanak el, véghez vihetjük (s ezért véghez is kell vinnünk) az egyházi 
értékek kivonását dühödt és kíméletlen energiával, és bármilyen ellenállásról le
gyen szó is szó, el foguk nyomni.. .” 50 Lenin tehát bizonyos volt abban, hogy a 
parasztság döntő tömegei most nem fogják támogatni a papságot, ha szembeszáll- 
na a szovjet dekrétummal. Lenin „egy okos szerzőre”, a név említése nélkül, 
Macchiavellire hivatkozva azt írta, hogy a tömegek a kegyetlenségeket csak rövid 
ideig tűrik, ezért az ilyesmit gyorsan és határozottan kell véghezvinni.

Lenin hivatalosan az akció vezetésével Mihail Kalinyint, a Szovjetek elnökét 
bízta meg, akit a sajtó számára az egyetlen „hírforrásként” nevezett meg. Az akció 
valóságos vezetését Trockijra bízta, amit azonban abszolút eltitkolandó tényként 
kezelt. Még azt is el kellett konspirálni, hogy Trockijnak az egész akcióhoz köze 
van. Lenin nyilvánvalóan Trockij zsidó származására való tekintettel ragaszkodott
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háttérben maradásához, aki ezért nem léphetett fel sem a sajtóban, sem másféle
képpen publikum előtt.

Az akció okairól is egyértelműen nyilatkozik. A dokumentumban az egyházzal 
való leszámolás több okát nevezi meg. Csak az egyik volt az éhínség mérséklésére 
való jelentősebb összeg elkülönítése. Bizonyos értelemben fontosabb ok volt, hogy 
ugyan a polgárháború frontjain a fehér hadseregeket és az intervenciósokat szét
zúzták, ám a régi monarchista rendszer ezeréves bázisát, az Orosz Pravoszláv Egy
házat szellemi-politikai hatását és szervezetiségét csaknem érintetlenül hagyták.

Vagyis Lenin „a fehérgárdista feketeszázas ellenforradalom bástyájaként” és a 
„pogromista múlt maradványaként” szemlélte a pravoszláv egyházat (noha a kin
csek kivonása minden felekezetre érvényes volt, természetesen a zsidó hitközség
re is). A Lenin-levél egész katonai stílusa, a frontharcos stb. kifejezések mind ebbe 
az irányba mutatnak. Lenin eredeti elképzeléseivel szemben a lakosság sokkal las
sabban állt át az új rendszer aktív támogatására, ami szerinte az egyház szerepével 
is összefüggött. Főképpen a parasztság középrétegei és jobbmódú csoportjai távo
lodtak el a bolsevikoktól a hadikommunista-polgárháborús rendszabályok hatásá
ra. Az egyház valóban e rétegek potenciális politikai szövetségese volt. A doku
mentum agresszív jellege karakterisztikusan kifejezi az egyházzal szemben törté
nelmileg felhalmozódott gyűlöletet: „Minél nagyobb számban sikerül a reakciós 
papság és a reakciós burzsoázia képviselőit ez alkalommal agyonlőnünk, annál 
jobb. Éppen most kell megtanítani ezt a publikumot, hogy néhány évtizedig sem
milyen ellenállásra gondolni se merjenek.”51

Lenin néhány százmillió aranyrubel felhalmozására számított52, amelynek egy 
részét az éhínség, más részét egy olyan állami alapba kívánta összpontosítani, amely 
az államhatalom fenntartását és a gazdasági tevékenység ösztönzését szolgálná.53 
Ennek jelentőségét Lenin a genuai konferenciára való felkészülés periódusában 
politikailag is jelentősnek tartotta. Lenin munkatársai, akik a külpolitika terén 
tevékenykedtek, éppen külpolitikai szempontból nem tartották aktuálisnak az egy
ház elleni totális fellépést. Lenin velük szemben úgy tekintett a dologra, hogy a 
nagyhatalmak csak az erőből értenek, s egyfajta erődemonstrációként is felfogta 
az akciósorozatot.

Lenin, úgy tűnik, alábecsülte a vallás és az egyház mély társadalmi gyökereit, 
amennyiben az egyházat csupán a fehérek és a feketeszázak meghosszabbítása
ként tekintette, ami azonban nem merítette ki a pravoszláv egyház társadalmi-poli
tikai szerepét, noha az egyház polgárháborús szerepvállalása volt a döntő oka an
nak, hogy társadalmi befolyása erősen összeszűkült, erkölcsi tekintélye meggyen
gült, politikailag széles társadalmi csoportok körében diszkreditálódott. Ugyanak
kor Lenin elképzeléseit az egyház „kiiktatásáról” megintcsak egybe kell vetni a 
valósággal. S bár az újabb és egyáltalán nem elfogulatlan irodalomban igen kü
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lönböző adatok léteznek az áldozatok számáról, rendkívül súlyos megtorlásokat 
tükröznek. Mégis elhamarkodott dolog volna, ha félreértenénk vagy félreértelmez
nénk a helyzetet, ha a pravoszláv egyház kiirtásáról beszélnénk.54
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áttörés megtörtént. A polgárháború Németországban és a harc éppen ezen a vonalon: a 
szovjethatalom ‘az általános, közvetlen, egyenlő és titkos, azaz az ELLENFORRA
DALMI alkotmányozósdi’ ellen - ez a harc NÉMETORSZÁGBAN még a legmaka
csabb értelmiségi fejeket is elgondolkodtatja...Nálunk Oroszországban ezt »csak« a 
bolsevizmus ‘vadságának’ tekintették. Most a TÖRTÉNELEM MUTATTA MEG, hogy 
a polgári demokrácia és a polgári parlamentarizmus világméretű összeomlása, ami pol
gárháború nélkül sehol sem megy végbe, az értelmiséget a munkások segítésének pozí
cióba kell léptetnie éppen a szovjet platformon.” Uo. 267. o.

33. Vö. uo. 269. o.
34. Vö. uo. 270-275. o.
35. Id. a 257 és 258. dokumentumokat, két feljegyzés É.M. Szkljanszkijnak 1920. október 

vége - november. 399-400. o.
36. V. 1. Lenin ... id.m. 399-400. o.
37. Uo.
38. V. 1. Lenin ... id. m. 586. o.
39. Lenin és Trockij is gyakran utaltak írásaikban, hivatalos dokumentumaikban arra, hogy 

a NÉP objektíve létrehozza a szovjet rendszer új szociális és politikai ellenfeleit. E 
periódusból Trockij levele a párt és állam viszonyáról ezt a felismerést tükrözi: Pometka 
na piszme L.D. T cslenam Politbjuro CK RKP(b) Trockogo. V. 1. Lenin. Nyeizvesztnie 
... id. m. 513-514. o. . Ld. még az egyházi ügyeket illetően a 369., a 370. dokumentu
mokat 516-523. o., az értelmiségi csoportok száműzésével kapcsolatban ld. 544-547., 
550-559. o.

40. Az éhínség veszélyét hamar felismerték abban az összefüggésben is, hogy a 
hadikommunista begyűjtési szisztéma már nem létezett, az új szisztéma pedig még nem 
működött normálisan. Ld. erről V. I. Lenin. Nyeizvetsztnie dokumenti id. m. Telegramma
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V. I. Lenina i V. M. Molotova vszem gubemszkim i oblasztnim komitetam RKP(b). 
1921. jól. 30.463-464. о.

41. Csak emlékeztetőül idézem föl tipikus példaként a Nansen-bizottság létrejöttét 1919 
tavaszán, amely szintén beleáramlott a nagypolitikába. Lenin üdvözölte ugyan Nansen 
segítőkészségét már akkor is, de rámutatom arra, hogy az ő humanitárius céljait hogyan 
akarják az intervenciós hatalmak a szovjethataiom ellen fordítani. 1919 májusában 
Nansen egy levélben vázolta a kormányfők válaszát is, amely a segítséget az ország 
területén folyó hadicselekmények beszüntetéséhez kötötte. Ám arról a válasz nem érte
kezett, hogy a hadicselekmények jelentős, sőt, mondhatjuk, döntő mértékben éppen az 
Antant-hatalmak Jóvoltából” folytak. Lenin olyan válasz megírását javasolta, amely 
ezt a képmutatást leleplezi, de a Nansen-féle nemzetközi segély elfogadását köszönettel 
veszi. Lenin Nansennal találkozót javasolt, de alapjában jelezni kívánta, hogy a huma
nitárius és a politikai oldalt szigorúan el kell választani „... Ha nem politikai, hanem 
humanitárius lépés, köszönjük, elfogadjuk, felkérjük az ideutazásra, ellenőrzésre, s mi 
magunk is elmegyünk bárhová (időpont, hely) és megfizetjük akár a háromszoros 
áron fával, érccel, hajókkal. Igazán nem szabad elszalasztanunk az alkalmat és vála
szolnunk kell Nansennak úgy, hogy ebből jó propaganda süljön ki.” Vö. 50. LÖM köt. 
344-346. o.

42. Ja. A. Berzin a KVB titkára. Ekkor a Szovjet Köztársaság angliai képviselője Szovjet- 
Oroszország pozitívabb nemzetközi megítélése érdekében helytelenítette a bizottság 
tagjainak letartóztatását. Lenin egy személyes levélben nagyon durván reagált, jelezve, 
hogy Noulence-t, Franciaország moszkvai követét, aki az „Éhínséggel harcoló nemzet
közi bizottság” elnöke volt, „pofán kellett vágnia” éppen a „nemzetközi tekintély” 
erősítése érdekében. Ld. Lenin 1921. szept. 8-i levelét in: V. I. Lenin. Nyeizvesztnie ... 
id. m. 468. o.

43. A. N. Pokrovszkij a ROSZSZPEN gondozásában közreadta a szovjethatalom és az egy
ház témakörének dokumentumait, s bevezető tanulmányában részletesen vizsgálja az 
egyházi kincsek kivonásának körülményeit is. Politbjuro i cerkov’ 1922-1925 c. doku
mentumkötet, ROSZSZPEN, Moszkva, 1997. Ld. még Pokrovszkij cikkét: 
Isztocsnyikovedenie szovetszkogo perioda. Dokumenti Politbjuro pervoj polovini 1920- 
h godov. In: Arheograficseszkij Jezsegodnyik za 1994. M., 1996. sz. 18-46.

44. Igen tipikus eset a polgárháború viszonyai között, amikor Lenin a panaszt tévő parasz
toknak szolgáltat igazságot „vallási ügyben”, noha közben tolerálhatatlannak tekintette, 
ha párttag gyakorolja a vallását. Lenin minden egyház és vallásellenessége ellenére sem 
alázta meg a vallásos embereket, sőt a politikai célszerűség érdekében nem egyszer fel 
is szólalt a helyi túlkapások ellen, mint például 1919. ápr. 12-i levelében, amelyet V. 
Bahvalovhoz írt, aki a cserepoveci kerület jagonovszki járás templomépítőinek megbí
zottja volt. A parasztok arra kértek engedélyt, hogy felépíthessék templomukat, amelyet 
még 1915-ben kezdtek el építeni. „A templom építésének befejezését természetesen 
engedélyezzük; keresse meg Kurszkij elv. Igazságügyi népbiztost, akivel most beszél
tem telefonon; tőle kap instrukciókat.” LÖM Bp., Kossuth, 50. köt. 309. o. Ám a párt
ügyeket ezzel nem keverte, sőt, ellenezte, ha a párttagok részt vesznek vallási szertartá
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sokon. A KB Szervező Irodájához írt feljegyzésében 1919. május 30-án ezt írja: „Én 
amellett vagyok, hogy zárjuk ki a pártból azokat, akik részt vesznek vallásos szertartá
sokon.” LÖM 50. köt. 374. o.

45. A Lenin-levelet a VI. Lenin. Nyeizvesztnie dokumenti. 1891-1922. Moszkva, Roszszpen, 
1999 c. kötet alapján idézem. Piszmo V. M. Molotovu dija cslenov CK Politbjuro CK 
RKP. 1922. március 19. Szigorúan titkos. 370. dokumentum 516-519. o.

46. Az akció fő szervezeti mozgatója Trockij volt, mindenekelőtt Lenin, majd Sztálin köz
vetlen támogatásával. Molotov valamelyest enyhíteni próbálta a lenini-trockiji terveket, 
amelyek az egyház teljes politikai kiiktatását célozták. A PB megerősítette, hogy Trockij 
elképzelése szerint kormányzóságonként hozzanak létre “titkos előkészítő bizottságo
kat”, amelyek munkáját a hatalmi szervek ellenőrzése alá helyezték. Ld. erről részlete
sebben N. N. Pokrovszkij idézett tanulmányát. Id. m. 28-31. o.

47. Voltak városok, kormányzóságok, üzemek, ahol a munkások ellenezték a kivonást. 
Például az északi kormányzóságokra vonatkozó adatok szerint az egyházi értékek kivo
násával kapcsolatban „a bizottság munkája nyugodtan folyik”. Egy sor moszkvai és 
petrográdi gyárban a munkások az egyházi javak kivonásával szemben protestálnak. 
„Március 28-án a hívőknek a Forradalmi Esztrád-színházban tartott gyűlése után, a tö
meg végigvonult a Lityejnij proszpekten zsoltárokat énekelve, s gyűlésekre hívták az 
arra járókat az egyházi értékek kivonása ellen tiltakozva.” Vö. Goszinformszvodka za 1 
i 2 apreljaNo 29/293 in: „Szoversenno szekretno”: Lubjanka- Sztalinu о polozsenii v 
sztrane (1922-1934gg).T. l.cs. 1. Insztyitut Rosszijszkoj Isztorii RAN, Moszkva, The 
Edwin Mellen Press, N.Y., London, Canada, én (2001.) 132. o.

48. A február 23-i VCIK dekrétumnak (O porjadke izjatija cerkovnih cennosztyah, 
nahodjascsihszja v polzovanii grupp verujuscsih) megfelelően március 3-án a Sujai 
járási VB által létrehozott bizottság Sujaban három kisebb templomban szedte össze az 
értékeket. Március 13-án a bizottság megjelent a székesegyházban, de a felháborodott 
hívők tömegével találkozva, a munkát áttették március 15-re. Előtte, 14-én a zsinagógá
ból nyugodt körülmények között vonták ki az értékeket. 15-én nagy tömeg gyűlt össze a 
székesegyház terén. A kiérkező lovasrendőrséget fenyegetések, kövek fogadták, majd 
gyalogos vöröskatonák is érkeztek, mint egy félszázadnyi ember. A tömegből lövések 
dördültek, ezt követően a parancsnok elrendelte, hogy lőjenek a levegőbe, másodszor a 
tömegbe lőttek, amely szétfutott. Négy embert öltek meg, 10-en könnyebben megsebe
sültek, néhányan a tömegből leadott revolverlövések nyomán. Estére letartóztatták a 
téren megfigyelt kereskedőket, tanítókat stb. Ezen az estén a hívők képviselői a járási 
VB épületébe vittek a székesegyház kincseiből 3 és fél púd ezüstöt. A központi ellenőr
zés szerint végül 10 púd ezüstöt, drágaköveket, gyöngyöt és más egyéb értékeket gyűj
töttek be. A kivont értékeket mind az Éhezőket megsegítő központi bizottság elszámo
lásába adták. Tekintélyes emberekből küldtek ki Sujába vizsgáló bizottságot (P. 
G.Szmidovics elnök, N. I. Muralov és 1.1. Kutuzov), amely 23-án azt jelentette, hogy 
minden jogszerűen történt, s felhívták a helyi hatóságot, hogy derítse ki a felelősöket és 
a Forradalmi Törvényszék büntesse meg azokat.
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49. Ezt követően Lenin érvényben hagyja a PB táviratát arról, hogy ideiglenesen állítsák 
meg a kivonást. Az ellenfél hadd gondolja azt „mintha mi ingadoznánk”, hadd gondol
ják, hogy „sikerült bennünket megijeszteni”. Eközben a sujai események felelőseinek 
szigorú megbüntetését helyezi kilátásba. Moszkvában és néhány más egyházi központ
ban is bírói eljárásokat inspirál az ellenálló papsággal szemben. „Magát Tyihon 
patriarchat, úgy gondolom, célszerű nem érinteni, bár kétségtelenül a rabszolgatartók 
lázadásának ő áll az élén. Ami őt illeti, titkos direktívát kell adni az Állami Politikai 
Igazgatóságnak, hogy e férfiú összes kapcsolatait minél pontosabban és részletesebben 
figyeljék meg és tárják fel, éppen az adott pillanatban. Kötelezni kell Dzerzsinszkijt és 
Unslihtot, hogy hetente készítsenek beszámolót erről a PB-nek.” Uo. 518.0.

50. Uo. 517.0.
51. Uo. 518-519.0.
52. Kraszin külkereskedelmi népbiztos megpróbálta kézbe venni a kincsek illegális külföl

di értékesítését, és bírálta Trockij túlzó elképzeléseit a várható haszonról, még a Ko
mintern emberei is foglakoztak értékesítéssel, és használtak fel ilyen pénzeket a nem
zetközi forradalmi mozgalom támogatására. N. N. Pokrovszkij ezzel kapcsolatban szél
sőséges megfogalmazásra ragadtatta magát: „a bolsevik vezetők készek voltak saját or
száguk végső lerombolására a permanens világforradalom kísérteiéhez való hűségükkel 
...A szerző a „régi Oroszország kiárusításáról” beszél. Vö.: Pokrovszkij id.c. id.m. 12- 
14. o. Szerző megfeledkezett arról, amit korábban maga állított, hogy egészen jelenték
telen pénzösszegre tettek szert a bolsevikok az egyházi értékek kivonása nyomán.

53. A begyűjtött kincsek értéke 1922. november 1-ig hivatalos források szerint, ld. a Cerkov 
i politbjuro c. idézett kötet 23-54. számú.dokumentumait: 33 púd 32 font arany, 23 997 
púd 23 font ezüst, 35 670 brilliáns stb. gyűjtöttek be, nem számítva 964 „antikvár 
dolgot”, ami összesen aranyrubelben 4 650 810 összeget képezett, amely Trockij vára
kozásainak, aki néhány milliárdban számolt, egy ezrelékét tette ki. Trockij áprilisban 
már megértette, hogy egy töredék jön csak össze. A fő okot abban látta, hogy a kincsek 
többségét a polgárháború éveiben kivitték a fehérek az országból. N. N. Pokrovszkij 
szerint a harcoló felek rabolták szét. De akkor miért mondja a történész, hogy ez a régi 
Oroszország kiárusítása volna? Ebből az összegből Trockij javaslata szerint 1 milliót 
költöttek gabonára az éhezők számára, jelentős összeget felemésztett maga a kampány. 
Vö. N. N. Pokrovszkij id. tanulmányát 80. o. skk

54. Több munkára is hivatkoznak a kutatók, N. N. Pokrovszkij a következőket említi: pl. L. 
Regelszon: Tragegyija Ruszszkoj Cerkvi. 1917-1945. Paris, 1977. 285. o. és V. A. 
Alekszejev: Illjuzii i dogmi. M., 1991.204. o. A kivonás körüli véres incidensek számát 
1922-ben 1414-re tették. Felteszik, hogy az összecsapások és bírósági ítéletek során 
8100 személy esett áldozatul az országos kampánynak. Más irodalom, D. V. 
Poszpelovszkij Ruszszkaja Pravoszlavnaja cerkov v XX veke. M., 1995. 106.O. -  231 
bírósági ügyről tud, amelyeken 732 embert ítéltek el. A kutatás e téren még éppen csak 
elkezdődött, ezért egyelőre nagyon óvatosan kell viszonyulnunk mindenfajta adathoz. 
Moszkvában a törvényszék 1922. május 8-án a fellépések szervezői közül 11 embert 
(papok, egyházi tisztségviselők, civilek) ítélt halálra, 4 embert 5 évi börtönre, 3 évre 13
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embert ítéltek el, 10 embert pedig 1 évre. A legfelsőbb törvényszékhez fordultak a ha
lálra ítéltek, amely a VCIK elnökségéhez fordult enyhítési javaslattal. 5 pap ítéletét 
helybenhagyták, hat halálraítélt esetében a halálos ítéletet 5 év szabadságvesztésre vál
toztatták. Kamenyev kezdettől próbálta a dolgokat az enyhítés irányába vinni, de egy 
köztes állapot vált uralkodóvá. Vö. V. 1. Lenin. Nyeizvesztnie... id. m. 522-523. o.

Tamás Krausz

During research.
Remarks on the Lenin-theme in the light o f the “new” documents

Lajos M enyhárt showed a great concern about the scholarly evaluation o f the fig
ure o f  Lenin. In 1970, at the 100th anniversary o f  the birth o f Lenin, he, jo in tly  with 
György Ránki, held a seminar for third-year students to elaborate the L enin’s life 
and work, which the Secret Police was also aroused by. Since that time the docu
ments that were secret until that tim e were also made public. The evaluations born 
on the basis o f  these docum ents are not free o f  political passions and bias in the 
same way as the form er views were not devoid o f  political requirem ents to show 
Lenin as a “crim inal”, “amoral mass m urderer” .

Both L enin’s civil w ar attitude, his orders o f  that time, both the cult being 
hatched around his figure and death; as well as his diplomatic steps, his measures 
concerning both the churches and the impropriation o f their wealth and the reloca
tion o f  the intelligentsia are only to be treated really if  all pressing circumstances 
dictated by political necessity are assessed and analysed.
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