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DZERZSINSZKIJ AZ ELLENZÉKIEK KÖZÖTT 

Az elmúlt száz év forradalmi változásokkal teli évszázad volt. A szociálde-
mokrata és a kommunista mozgalom kisebb-nagyobb mértékben az országok 
többségére hatást gyakorolt. A történetírás előszeretettel foglalkozott és foglal-
kozik ma is azoknak a személyiségeknek a bemutatásával, akik aktív közremű-
ködői, szervezői, irányítói voltak e mozgalmaknak. A mítoszteremtés befolyása 
alatt azonban számos vezető életpályájának értékelése a valóságtól elrugaszko-
dó képet kényszerített az olvasókra. 

Tagadhatatlan tény, hogy a kommunista mozgalom első számú vezető egyéni-
sége V. I. Lenin volt. Munkatársainak, kortársainak élete és munkássága ez idá-
ig többnyire annak függvényében örökítődött meg, hogy kapcsolatuk vele ho-
gyan alakult. Evek során így váltak egyesek régi vagy új bolsevikokká, mások le-
ninistákká, esetenként ugyanazok a leninizmus ellenzőivé, elhajlókká. 

A lengyel származású Féliksz Edmundovics Dzerzsinszkij, Lenin egyik kö-
zeli munkatársa alig élte túl példaképét. 1926. július 20-án szívroham következ-
tében meghalt. Nevét nemcsak kortársai, de az utókor is emlékezetébe véste, hi-
szen az ő irányításával megalakult Cseka egy csapásra ismertté, hírhedtté tette 
hazájában, de még külföldön is. Mozgalmas élete sok történészt vonzott és ser-
kentett munkára, sőt témája lett szépirodalmi alkotásoknak is. Azon vezetők 
közé tartozott, akit Lenin harcostársának, követőjének, a szocializmus győzel-
méért síkraszállók legkövetkezetesebb képviselőjének tekintettek. A szocializ-
mus sikereit és eredményeit megszépíteni törekvő történetírás különösen ma-
gasra emelve eszményt kovácsolt belőle. Am kevésbé ismert, hogy az önmagát 
hivatásos forradalmárnak és leninistának valló Dzerzsinszkij élete során szá-
mos alkalommal keveredett vitába Leninnel, s vált Lenin álláspontjának ellen-
zőjévé. A monográfia-írók többsége vagy említést sem tesz ezekről a vitákról, 
vagy jelentéktelen incidenseknek, pillanatnyi elhajlásnak, esetleg tévedésnek 
állítja be azokat az eseményeket, melyek során élesen szembekerültek egymás-
sal. 

Jelen írás célja azoknak az eseteknek a felvázolása, amelyek 1917 februárjá-
tól lényeges konfliktusokhoz vezettek a két forradalmár, majd később Dzer-
zsinszkij és a főtitkár Sztálin között. A túlidealizált baráti-kollegiális kapcsolat 
helyett a tényleges munkakapcsolat bemutatására törekszünk, mely olykor a 
szakadás veszélyét is magában hordta. Az, hogy erre mégsem került sor, egy-
részt a politikai pluralizmus meghatározott értelemben vett létével, a pártvitát 
és a frakciózást is magába foglaló politikai mechanizmussal magyarázható, 
másrészt Dzerzsinszkij személyiségével, a mozgalomnak való elkötelezettségé-
vel és a pártegységet óvó magatartásával, s ezt az események kronologikus köve-
tésén keresztül igyekszünk bemutatni. 



Az 1917-es februári forradalom a szó szoros értelmében szabadulást jelentett 
Dzerzsinszkij számára: ekkor került ki a moszkvai Butirka börtönből sok más 
harcostársával együtt és szinte azonnal bekapcsolódott a lengyel szociáldemok-
raták szervezkedéseibe. Az OSZDMP Moszkvai Bizottságának, illetve a Moszk-
vai Szovjet Végrehajtó Bizottságának tagjaként aktív közreműködője lett az el-
következő eseményeknek. Részt vett a bolsevikok áprilisi konferenciáján, ahol a 
nemzetiségi kérdés kapcsán kétszer is szót kért és vitába szállt Leninnel. A nem-
zetiségi kérdés napirendre tűzését indokolatlannak tartotta, mert "ez a szociális 
forradalom pillanatát csak elodázza".1 Lenin érvelését a nemzetek önrendelke-
zési jogára vonatkozóan elfogadhatatlannak tartotta, véleménye szerint, ha 
Lengyelország él ezzel és önálló államot alapít, a lengyel munkásosztály ügye 
halálra van ítélve. Meggyőződéssel vallotta, hogy a szocialista forradalomnak 
nem pusztán oroszországi keretek közötti megvalósulását, hanem világméretek-
ben való kiteljesedését kell elősegíteni. Márpedig az önrendelkezés jogának elis-
merése nem a vüágforradalmat szolgálja, hanem a szeparatizmust erősíti fel, 
mely "a szocializmusért küzdő munkásosztály ellen irányul". S bár a konferen-
cia szünetében Lenin igyekezett meggyőzni álláspontja helytelenségéről, ő 
mindvégig Roza Luxemburg nézeteinek következetes képviselője maradt. Ami-
kor a konferencia a Központi Bizottságba való jelölését tárgyalta, egészségi ál-
lapotára hivatkozva kérte jelölésének visszavonását. Dzerzsinszkij egyik élet-
rajzírója említi, hogy a nemzetiségi kérdésről szóló határozat felolvasása köz-
ben Dzerzsinszkij mennyire önmarcangolóan, belső vívódásokkal telve hallgat-
ta, amint a határozat ellenzőit "a cári politika folytatóinak, a hódító és annexiós 
politika támogatóinak" nevezték. S bár a szerző nem mondja ki, de szinte sugal-
mazza, hogy a jelöléstől való visszalépése sokkal inkább ennek a vívódásnak^ 
esetleg kiábrándultságnak a következménye, semmint egészségi állapotának/ 
Három hónappal később, amikor a párt VI. kongresszusa a döntő ütközetre való 
felkészüléssel foglalkozva nem tért ki konkrétan a nemzetiségi kérdésre, teljes 
támogatásáról biztosította a résztvevőket és elfogadta jelölését a Központi Bi-
zottságba. Ettől kezdve halála napjáig tagja a bolsevik párt legfőbb testületének. 

A bolsevikok pártja az októberi fordulatot követően első krízisét a koalíciós 
kormány kérdése kapcsán éli meg. Dzerzsinszkij a pártvitában a nagykoalíció 
mellett foglalt állást - erről a szovjet történetírók említést sem tettek - , sőt a 
kialakítandó konszenzus érdekében a Lenin és Trockij nélküli kormány felállí-
tásával is egyetértett.4 Csupán azt követően változtatta meg véleményét, hogy 
Lenin személyesen, egyenként próbálta meggyőzni társait a hatalom megosz-
tottságából fakadó veszélyről. így végül aláírta a nagykoalíció megalakítását el-
lenzők listáját. 

A fenti epizód jellegű, ám tartalmában egyáltalán nem jelentéktelen ellenzéki 
magatartásánál lényegesen fontosabb annak az eseménysorozatnak az elemzé-
1 Petrogradszkaja obsegorodszkaja i vszerosszijszkaja konferencija RSZDRP (bolsevikov) v aprel-
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3 A.Tiskov: Dzerzsinszkij. Moszkva, Molodaja gvardija, 1985 .199 . o. 
4 Vö.: A. Avtorhanov: Proiszhozsdenyije partokratyiji. Frankfurt-Main, 1973.1. k. 414. o. 



se, mely a breszti békekötés körül alakult ki. A békekötést illetően nem csupán a 
két kormányzópárt nézete különbözött egymástól, hanem maga a bolsevik párt 
és annak legfőbb vezetése is részekre szakadt. Dzerzsinszkij az első pillanattól 
kezdve a békekötés ellen fellépök táborát erősítette. Még fel sem vetődött a bé-
ke lehetősége, amikor 1917. november 4-én a Forradalmi Katonai Bizottság 
ülésén az ún. forradalmi háború mellett szólalt fel. A december 15-én megkötött 
fegyverszüneti egyezmény aláírása után a békekötés kérdése szinte állandóan 
napirenden volt, amit Dzerzsinszkij következetesen elvetett. Ultraforradalmi 
nézeteinek gyökere az SDKPiL (Lengyel királyság és Litvánia Szociáldemokrá-
ciája) politikájában keresendő, amely a német Spartacus Szövetség vezetőivel 
együtt csupán az általános forradalmi béke lehetőségét ismerte el és elvetett 
mindenféle különbékét. A világforradalomba, a világméretű szocializmusba ve-
tett hittől vezérelve az adott körülmények között az egyetlen kivezető utat az 
imperializmus egész rendszerét megsemmisíteni képes, sok országra kiterjedő 
polgárháború sorozatában látta. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Dzerzsinszkij 
ekkor - de előtte és utána is - a világszocializmus utópiájának egyik leghívebb 
követője és hirdetője. 

Álláspontjának volt egy másik motívuma is, miszerint sem lelkiismerete, sem 
meggyőződése nem engedi meg, hogy olyan békére szavazzon, amely honfitár-
sainak, lengyel munkásoknak és parasztoknak az elvesztését, Oroszországtól va-
ló elszakadását eredményezi. 

1918. január és február a béke-viták időszaka. Hol az OSZDMP KB, hol a bal-
oldali eszerekkel kibővült Forradalmi Katonai Bizottság, hol a kormány vagy a 
különböző aktívaülések tárgyalták a béke megkötésének feltételeit. Bár KB-tag-
sága révén valamennyi központi fórumon részt vehetett, elfoglaltsága miatt 
gyakran maradt távol a megbeszélésekről. 

A viták során kezdettől fogva a három vezető politikus, Lenin, Trockij és Bu-
harin köré felsorakozó csoportok nézetei ütköztek össze. A lényeges vita nem 
igazán Lenin és Trockij, hanem sokkal inkább Lenin és Buharin között folyt. 
Dzerzsinszkij a baloldali kommunistákat tömörítő buharini csoport tagjaival 
együtt lépett fel. Ismeretes, hogy ha csak tehette, kerülte a nyilvános szereplést. 
Erős lengyel akcentusa miatt gátlásait nehezen tudta levetkőzni, így többnyire 
tartózkodott a felszólalástól. Véleményére így a szavazások alapján, illetve rö-
vidre fogott megjegyzéseiből, s későbbi leveleiből következtethetünk. 

A breszti vitákat megörökítő jegyzőkönyvek tanúsága szerint a január 11-i 
központi bizottsági ülésen nemcsak részt vett, de felszólalásával egyértelműen a 
forradalmi háborút hirdetők platformját erősítette, másrészt tőle szokatlan mó-
don kemény bírálatban részesítette Lenint azt állítva, hogy "...Lenin elvtárs 
most rejtett formában azt teszi, amit októberben Zinovjev és Kamenyev", akik 
elárulták a forradalmat. A béke elfogadását a bolsevik program kapitulációjá-
nak nevezte, s arra hívta fel a figyelmet, hogy az aláírással a párt elveszítheti a 
proletariátus támogatását. A fenti ülést követően huzamosabb ideig távol ma-

5 Protokoli CK RSZDRP/b/. Perioda Bresztszkih peregovorov. Szedmoj eksztrennij szjezd RKPb 
mart 1918 g. Moszkva, 1962.245. o. 



radt a KB-fórumoktól, és csak február 18-án kapcsolódott be újra a vitába. Sza-
vazáskor a békét ellenzőkkel tartott. A február 22-i ülésen hozzászólásában el-
határolta magát Buharintól, de nem a béke elvetése miatt, hanem mert Buharin 
megengedhetetlennek tartotta mindenféle segítség elfogadását, amely az impe-
rialista országoktól származik. Ugyanezen az ülésen, amikor Sztálin úgy vetette 
fel a kérdést, hogy "vagy lélegzetvételnyi szünet, vagy a forradalom pusztulása, 
más kiút nincs", a következőképpen válaszolt: "Lélegzetvételnyi szünet nem 
lesz, ellenkezőleg, aláírásunk a német imperializmust erősíti meg. A feltételek 
aláírásával nem biztosítjuk be magunkat újabb ultimátumokkal szemben. En-
nek a békének az aláírásával semmit sem mentünk meg. De egyetértek Trockij-
jal abban, hogy ha a párt elég erős volna a szakadás és Lenin kiválásának elvise-
lésére, akkor lehetne határozatot hozni, így nem."6 Amikor szavazásra került 
sor, a résztvevők már nemcsak attól féltek, hogy aláírásukkal esetleg megállítják 
azt a folyamatot, amely Nyugaton elindult, és amelyet a vüágforradalom jele-
ként érzékeltek, hanem újabb félelem is befolyásolta szavazatukat, nevezetesen 
Lenin utolsó érve, hogy mind a kormányból, mind pedig a KB-ból kilép, ha a 
többség nem fogadja el a békét. Ekkor Dzerzsinszkij ellenszavazatát tartózko-
dásra cserélte fel. De hogy alapjaiban nem változott nézete, arra a legfőbb bi-
zonyíték az a levél, melyet Kresztyinszkijjel és Jofféval közösen fogalmaztak 
meg. Ebben részletesen megindokolták tartózkodásuk okát. A monográfia-írók 
többsége igyekszik erről a levélről megfeledkezni, vagy ha mégsem, akkor nem 
pontosan fogalmaznak. Hiszen amikor azt állítják, hogy "Dzerzsinszkij kezdet-
ben hibás nézetet vallott a breszti kérdést illetően, majd később nézetei enyhül-
tek," részigazságot mondanak. Dzerzsinszkij mindvégig kitartott a békekötés 
tagadása mellett, s ezen a legutolsó KB-ülésen sem változtatott. Elegendő a 
fent jelzett levélnek csak az utolsó mondatát figyelmesen elolvasni, hiszen 
egyértelműen úgy fogalmaztak, hogy "... a béke aláírását ellenző szavazatunkkal 
nem kívánunk egy ilyen helyzet kialakulásához hozzájárulni [mármint a párt-
szakadáshoz - R. I.], és miután a jövőben sem leszünk képesek a békére szavaz-
ni, ebben a kérdésben tartózkodunk a szavazástól."8 Dzerzsinszkij komolyan 
félt az esetleges pártszakadástól, melyben a szovjethatalom összeomlásának ve-
szélyét látta. Ezt mutatja az is, hogy a február 22-i KB-ülés után Kresztyinszkij-
jel és Jofféval együtt nem írta alá azt a nyilatkozatot, melyben KB-tagok és nép-
biztosok kijelentik, hogy széles körben agitációt folytatnak a pártközpont poli-
tikájával szemben, s arra törekednek, hogy a pártkongresszus a béke aláírását 
tagadó álláspontra helyezkedjen. Ehhez kapcsolódva jegyezzük meg, hogy is-
mertsége és funkciói ellenére Dzerzsinszkij sem a VII. rendkívüli pártkongresz-
szusnak, sem a béke ratifikálását kimondó szovjetek IV. rendkívüli kongresszu-
sának nem volt küldötte, így esetleges véleményváltozásáról nem tudhatunk. 

A polgárháború évei alatt egyidejűleg számos funkciót töltött be, aktív része-
sevolt nemcsak a pártpolitikai, hanem a katonapolitikai eseményeknek is. Az ez 

6 Uo. 266. o. 
7 L.Tiskov:i .m.23l .o . 
8 Szedmoj.: A. ekesztrennij szjezd_. 2 6 8 - 2 6 9 . o. 



idő tájt végzett munkájával kapcsolatban csupán egyetlen mozzanatra hívnánk 
fel a figyelmet, mégpedig a lengyel hadjáratra. Az események menete azt mu-
tatja, hogy az 1920 márciusában kezdődő lengyel támadást követően, ha nem is 
kulcsfontosságú, de fontos szerep jutott neki. Először a Délnyugati Front hátor-
szágának parancsnokaként, majd az offenzívát követően a Vörös Hadsereg által 
elfoglalt területen, Bialystokban megalakult Lengyelország Ideiglenes Forrada-
lmi Bizottsága tagjaként végezte pártmegbízatását. S miután ez a hadjárat Var-
só alatt csúfos vereséget szenvedett, Dzerzsinszkij számos életrajzírója említést 
sem tesz életének erről a mozzanatáról. Mi sem a sikertelenség hangsúlyozása 
céljából említjük, hanem azoknak a pontoknak a felkutatása érdekében, ame-
lyek szembeállították őt Leninnel. Látszólag teljesen egyértelmű, hogy a prole-
tárinternacionalizmusáról híres és ismert Dzerzsinszkij megbízást kapott a KB-
tól arra, hogy mintegy 5700 lengyel kommunista társával együtt tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy a Pilsudski- kormány megbuktatása után a len-
gyel munkásság váljon a hatalom birtokosává. Ismereteink szerint ez idáig Isaac 
Deutscher az egyetlen történész, aki könyvében megemlíti, hogy az önvédelmi 
háborúként indult harcot offenzív forradalmi háborúvá változtató lenini politi-
ka ellen csakTrockij, Radek és Dzerzsinszkij léptek fel.9 Trockij Életem c. mű-
vében önmagán kívül csak Marchlewskit említi olyan emberként, mint aki "na-
gyon józanul ítélte meg a helyzetet".10 Ellentmondásnak tűnik, hogy akár a 
Trockij említette Marchlewskit, akár a Deutscher által jelzett Dzerzsinszkijt 
nézzük, mindketten - állítólagos tiltakozásuk ellenére - végül is a Forradalmi 
Bizottság tagjai lettek. Nem tartjuk kizártnak, hogy kezdetben Dzerzsinszkij el-
utasította a szovjet csapatok bevonulásának szükségességét, ám amikor a párt 
konkrét feladattal bízta meg, a pártfegyeiméről ismert forradalmár mindent 
megtett annak érdekében, hogy megbízatását teljesítse. Hogy kételyei voltak az 
akció sikerességét illetően, arról feleségének írott leveleiből is értesülhetünk. 
Ezekben a levelekben egyszerre szólal meg a reálpolitikus és az utópista nemzet-
közi forradalmár. Aggodalmát fejezik ki a következő sorok: "...Varsó már nem 
az, ami korábban volt, és elképzelhető, hogy nem úgy fogad majd bennünket, 
mint ahogy azt mi szeretnénk." De a helyzet kockázatot követel, hiszen "...most 
vagyunk a fordulóponton: az oroszországi harc nemzetközivé válik - a vüág sor-
sa forog kockán." 

A lengyelországi vereséget követően azt is sejtetni engedte, hogy a felelősség a 
katonai irányítást terheli, amely ezen a fronton Sztálin kezében összpontosult. 
A politikai vezetők teljesítették feladatukat; "...mi megtettük a magunkét... de 
nem volt erő, nem voltak igazi forradalmi tettek, tőlünk várták a megváltást..."12 

Feltételezhetően ez a kudarc, a reményvesztettség érzésének elhatalmasodása is 
hozzájárult ahhoz, hogy a párt Központi Bizottsága úgy ítélje meg, "gyógyulás 
céljából kötelezni kell Dzerzsinszkijt, hogy szabadságra menjen".1J S ha az a két 

9 Isaak Deutscher: Stalin. Oxford University Press, 1986.220. o. 
10 Lev Trockij: Életem. Kossuth Könyvkiadó, 1989.386. o. 
11 F. Dzerzsinszkij: Onyevnyik zakljutcsonnogo. Piszma. Moszkva, 1967.263. o. 
12 Uo. 264 .0 . 
13 V. I. Lenin i VCSK. Szbornyik dokumentov. 1 9 1 7 - 1 9 2 2 . Moszkva, 1975.402. o. 



hét, melyet családjával egy Ljubanovo nevű szovhozban töltött, nem is feledtet-
hette el vele az elmúlt hetek kudarcát, erőt meríthetett ahhoz, hogy munkáját a 
Cseka élén tovább folytassa. 

A szovjet kormány fennállásának egyik legnagyobb krízisét 1920-1921 for-
dulóján élte meg, amikor lezajlott az ún. szakszervezeti vita. S bár a vita a szak-
szervezetek szerepének megítélése körül bontakozott ki, elválaszthatatlan volt a 
gazdaságpolitika kérdéskörétől. Mint ahogy a korábbiakban már említettük, ez 
esetben is igaz az, hogy az életrajzírók többsége igyekszik érintőlegesen, héza-
gokat hagyva szólni erről az időszakról, minthogy Dzerzsinszkij újra az ellenzé-
kiek között tűnt fel. Kezdettől fogva a Trockij-platformhoz csatlakozott, majd 
aláírta Trockij és Buharin közös határozattervezetét, melyet a párt X. kong-
resszusára nyújtottak be. Tekintettel arra, hogy a kongresszuson nem szólalt fel 
sem a lenini platformmal szemben, sem a trockiji álláspontot védve, és mivel 
nem rendelkezett szavazati joggal, csak tanácskozásival, nincs adatunk arra vo-
natkozóan, hogy véleménye a kongresszus folyamán változott volna. Ezt azért is 
tartjuk fontosnak megemlíteni, mert Dzerzsinszkij egyik életrajzírója kissé kö-
dösen fogalmazva mindössze ennyit ír: "E kérdésekben Dzerzsinszkij tévútra 
került, nem támogatta Lenint."14 

A gazdaságpolitikát illetően Dzerzsinszkijt a baloldali ellenzékkel együtt -
vagyis megint Trockijjal karöltve - a "csavarok meghúzásának" hirdetöjeként 
ismerhetjük meg. így nem véletlen, hogy amikor 1921 tavaszán kinevezik a köz-
lekedési népbiztosi posztra, először egyértelműen a hadikommunista, centralis-
ta, militarizált gazdaságpolitika képviselőjeként tevékenykedik. A közlekedés 
egész rendszerének megismerése, a szerzett tapasztalatok és a NEP következté-
ben jelentkező sikerek hatására azonban való igaz, hogy rövid időn belül felhagy 
korábbi álláspontjával és 1921 végétől talán ő lesz az egyik legkövetkezetesebb 
híve az Új Gazdasági Politikának. 

Az OK/b/P X. kongresszusa a fentiek mellett más szempontból is figyelemre 
méltó. Újra KB-tagnak jelölik, majd meg is választják. Népszerűségét jelezte, 
hogy a szavazatok számát tekintve Lenül, Radek, Sztálin, Trockij után követke-
zett, megelőzve Zinovjevet és Kamenyevet. Ezt a tényt azért is tartjuk fontos-
nak, mert ezen a választáson olyan KB-tagokat, ill. titkárokat ejtenek ki a bi-
zottságból - Preobrazsenszkij, Kresztyinszkij, Szerebrjakov, Szmirnov, Andre-
jev - , akik a szakszervezeti vita során a trockiji-buharini ellenzéki csoporthoz 
tartoztak. Úgy tűnhet, hogy az ő csatlakozását az ellenzékhez nem tekintették 
olyan súlyos vétségnek, mint az imént említettek esetében. Valójában azonban 
arról van szó, hogy a Népbiztosok Tanácsának határozata értelmében a VCSK 
mindenkori elnöke a Központi Bizottság tagja kell hogy legyen, s a jelölésnél ezt 
a szempontot bizonyára nem hagyták figyelmen kívül, hiszen a Cseka vezetésé-
re alkalmasabb embert, mint Dzerzsinszkij, ez idő tájt nemigen találhattak vol-
na. Ugyanakkor nem került be a Központi Ellenőrző Bizottságba, amely néhány 
hónappal a kongresszus előtt alakult meg, s amelynek addig ő is tagja volt. A 

14 N. I. Zubov: Feliksz Dzerzsinszkij. Kossuth Könyvkiadó, 1972 .215 . o. 



jegyzőkönyv tanúsága szerint Dzerzsinszkij és Preobrazsenszkij önként léptek 
ki a bizottságból túlterheltségükre hivatkozva.15 Ennek ellenére kételyeink to-
vábbra is maradnak, elképzelhető, hogy kilépésükre vagy "kiléptetésükre" in-
kább politikai megfontolásból, semmint túlterheltségük miatt került sor. E fel-
tevést igazolhatja, hogy 1923 áprüisában a párt XII. kongresszusán - bár mun-
kája nem csökkent, sőt inkább nőtt - nemcsak KB-tagnak választották újra, de 
bekerült a Szervezési Irodába is, és ismét tagja lett a Központi Ellenőrző Bizott-
ságnak. De ez már Lenin távollétében, Sztálin főtitkársága idején történt, ami-
kor az ún. grúz-ügyet követően - ha rövid ideig is - Sztálin pártfogoltjaként, 
együttműködő partnereként jutott az állami és a pártélet egyre magasabb pozí-
cióiba. 

1922 végén a grúz-ügy kapcsán helytelen álláspontja miatt politikai karrierje 
látszólag veszélybe került. Anélkül, hogy ismertetnénk a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetségének megalakulását megelőző vitákat, néhány érdekes 
momentumra hívjuk fel a figyelmet. Ismeretes, hogy 1922 októberében, amikor 
a Grúz Kommunista Párt Központi Bizottságának valamennyi tagja beadta le-
mondási kérelmét, az OK/b/P KB megbízásából az ügy kivizsgálására Dzer-
zsinszkij vezetésével vizsgálóbizottságot küldtek a helyszínre. Jelentésében 
Dzerzsinszkij a kaukázusontúli területi pártbizottság munkáját helyesnek, a 
párt nemzetiségi politikájának megvalósítását Ordzsonikidze vezetésével dur-
vának, ugyanakkor szükségesnek tartotta. Nem az Ordzsonikidze vezette appa-
rátust, hanem a helyi grúz vezetőket ítélte elhajlóknak. Meg kell jegyeznünk, 
hogy kezdetben Lenin is ezen az állásponton volt, épp ezért talán nem véletlen, 
hogy a vizsgálóbizottságba a "rendteremtő" Dzerzsinszkijt is delegálták. Később 
azonban Dzerzsinszkij jel való beszélgetései és a helyi viszonyok alaposabb meg-
ismerése után Lenin már károsnak és veszélyesnek tartotta a kaukázusontúli te-
rületi pártbizottság erőszakos politikáját. 

Ismeretes, hogy betegsége miatt Lenin nem tudott igazán aktívan részt venni 
az autonómia kialakításában. Később már csak azért sem tehette meg, mert a 
Sztálin kezdeményezésére elfogadott politikai bizottsági határozat megtiltotta 
Lenin környezetének, hogy eljuttassák hozzá a napilapokat és a párthatározato-
kat. Úgy tűnik, a beteg kímélésének szándéka mellett a végső cél Lenin teljes el-
szigetelése volt a párt ügyeitől. Eltekintve attól, kit milyen szándék vezérelt a 
határozat aláírásakor, tényként kell elfogadnunk, hogy Dzerzsinszkij is bele-
egyezését adta annak a körlevélnek a kiadásához, melyben "a kormányzósági 
pártbizottságok értésére adták, hogy ne vegyék túlságosan komolyan a Népbiz-
tosok Tanácsa elnökének a Pravdában közölt utolsó írásait".16 Ezekből a cik-
kekből viszont egyértelműen kiderül, hogy Lenin a grúz-ügyben "végzetes szere-
pet tulajdonított Sztálin sietségének, adminisztrátori túlbuzgóságának, vala-
mint hirhedt 'szociálnacionalizmusa' miatti dühének" és hangsúlyozta Dzer-
15 Vö.: Gyeszjatij szjezd RKPb. Sztenograficseszkij otcsot. Moszkva, 1963.65. o. 
16 Kun Miklós: Buharin. Szabad Tér Kiadó, 1988. 189. o. A legfelső vezetésből egyedül Zinovjev 
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zsinszkij felelősségét is, aki pártatlanság helyett "ezúttal szintén csak igazi 
orosz érzelmeivel tűnt ki (tudott dolog, ho^y az eloroszosodott más nemzetisé-
gűek mindig oroszabbak az oroszoknál)".1 Lenin javasolta egyrészt Ordzsoni-
kidze példás megbüntetését, a vizsgálóbizottság munkájának folytatását vagy 
inkább újrakezdését, valamint Sztálin és Dzerzsinszkij felelősségre vonását a 
nagyorosz-nacionalista hadjárat miatt. A felelősségre vonás Sztálin és Dzer-
zsinszkij eltávolítását jelentette volna a politikai vezetésből, vagyis leváltásu-
kat, míg Ordzsonikidze esetében a pártból való kizárást. A példás büntetésre 
Leninnek már nem volt lehetősége - többek között Trockij sem támogatta ezt a 
szigorú ítéletet - , "csak arra volt ideje, hogy hadat üzenjen Sztálinnak és szövet-
ségeseinek. ... De Sztálin frakciója... szorosabbra vonta sorait az első figyelmez-
tetés után.... Az apparátus kapcsolótáblájánál Sztálin állt."18 

Amikor az új vizsgálóbizottság Kamenyev vezetésével megkezdte munkáját, 
Sztálin pozíciói nemhogy megrendültek, de még inkább megerősödtek. Lenin 
betegségének súlyosbodása - 1923. március 9-én érte a harmadik agyvérzés -
megkönnyítette elszigetelését, és megerősítette Sztálinnak és szövetségeseinek 
együttműködését. A grúz-ügy kapcsán Sztálin számára nyilvánvalóvá vált, hogy 
Dzerzsinszkijben együttműködő partnert, támaszt találhat. 

1923 áprilisában a bolsevik párt XII. kongresszusa Lenin távollétében ülése-
zett. Ezen Dzerzsinszkij tanácskozói joggal vett részt, de egyetlenegyszer sem 
szólalt fel. A főtitkárnak sikerült keresztülvinnie a párt két fontos apparátusá-
nak, a Központi Bizottságnak és a Központi Ellenőrző Bizottságnak a kibővíté-
sét, ill. átszervezését. A párttisztogatásban, mely már a kongresszus előtt elkez-
dődött, különösen fontos szerep jutott az ellenőrző bizottságoknak és velük 
együtt a GPU-nak. "A Központi Ellenőrző Bizottság a párttagok feletti felügye-
let során képes volt valamennyi munkát a kezében összpontosítani. A KEB 
együttműködve és szolidárisán dolgozott nemcsak a bírósági szervekkel, de a 
GPU-val is."19 Ezt a GPU-ba delegált állandó képviselő segítségével sikerült 
biztosítani. Ezek után Dzerzsinszkij újra a KEB tagja lett. Ettől fogva kapcsola-
ta Sztálinnal szorosabbá vált, mégha álláspontjuk nem is egyezett mindenben. 

Lenin halála után a párt XIII. kongresszusán Sztálin Dzerzsinszkij t oly módon 
jutalmazta meg, hogy egyrészt beválasztatta a pártvezetés legnagyobb hatalmú 
testületébe, a Politikai Irodába, másrészt mindössze két héttel Lenin elhunyta 
után kinevezte a Legfelső Népgazdasági Tanács elnöki posztjára, s ezzel 
Dzerzsinszkij rég óhajtott vágya teljesült. 

Az élet fintora, hogy azok, akiket Lenin "politikailag el akart temetni", lettek 
az ő temetésének legfőbb szervezői. Dzerzsinszkij annak a bizottságnak lett a 
vezetője, mely a temetés, majd utána a balzsamozás szervezéséért volt felelős, 
míg Sztálin a lenini pártügyek rendezésének feladatát kapta. A kizárásra java-
solt Ordzsonikidze pedig annak a KEB-nek az élére került, amelyet Lenin éppen 
17 V I. Lenin: "Várom válaszát!" Válogatott levelek 1 9 1 7 - 1 9 2 3 . Kossuth Könyvkiadó, 1987 .231 -
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"... a sztálini bürokratizmus elleni harc érdekében szándékozott létrehozni és 
20 

amelynek az lett volna a feladata, hogy a part lelkiismerete legyen.' 
1925-ben Dzerzsinszkij újra az ellenzékiek között tűnik fel. Tekintettel ar-

ra, hogy erről a történeti szakirodalom még csak jelzésszerűen sem beszél, szük-
ségesnek tartjuk a részletesebb elemzést. 

1972-ben először Amszterdamban publikálták azt a levelét, mely felfedi az 
ún. leningrádi ellenzékhez való csatlakozását. S bár ez a kapcsolat igen rövid éle-
tű volt, jelentősége nagy. Míg a korábbiakban a központi vezetéssel szemben 
megfogalmazott véleményével tulajdonképpen Lenin irányvonalától tért el, je-
len esetben Sztálin ellen, az elbürokratizálódó pártközpont ellen lépett fel. 

Az ominózus levél 1925. október 6-ra virradó éjszaka íródott, s a címzettek 
Sztálin és Ordzsonikidze. (Eredetileg Nagyezsda Konsztantyinovna is kapott 
volna egy másolatot, de az ő nevét végül Dzerzsinszkij kihúzta.) A levél megírá-
sára a "lenini frakció", vagyis a leningrádi ellenzék képviselőinek október 5-i 
ülése után került sor. Dzerzsinszkij részletesen elemezte benne Zinovjev és Ka-
menyev tevékenységét, akiket a leningrádi összeesküvés szervezőiként nevezett 
meg, majd a következőket írta:"... a kérdés már nem az, hogy létezik ez a lenini 
frakció, hanem az, hogy a párt és a szovjethatalom fennmaradásának ténye fo-
rog kockán."" Arra vonatkozóan nem adott magyarázatot, hogy mikor és miért 
csatlakozott a frakcióhoz, csupán kilépésének okát tárta fel. Egyértelmű, hogy a 
szakításra a pártegység megóvása ösztönözte. Véleménye szerint az ország és a 
párt előtt álló feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha a párt és annak vezeté-
se az addiginál is teljesebb egységre épül. Különösen nagy megpróbáltatásnak 
nevezte a cél megvalósítását abból a szempontból, hogy "...a világforradalom el-
húzódott és a proletariátus diktatúráját egy paraszti országban kívánjuk elér-
ni.""- Nem az ellenzék véleményét kifogásolta, hanem a belátható következ-
mény veszélyeire hívta fel a figyelmet. Szerinte az utódlásért folytatott harc 
nemcsak a pártvezetőket osztja meg, de kockáztatja a párt és az egész szovjet 
hatalom fennmaradását is. S miután önmagát sem teoretikusnak, sem olyan po-
litikusnak nem tartotta, aki képes lenne a kivezető utat megmutatni, szakított az 
ellenzékkel: "A frakcióból kilépek, leninista maradok, mert nem akarok a szaka-
dás részese lenni, amely a párt pusztulásához vezet, és mert pártpolitikus minő-
ségben nem vagyok képes hasznos lenni. A pártszakadásban nem fogok részt 
venni, de mindennemű szovjet munkát, amellyel engem a párt megbíz, teljesíte-
ni fogok."23 

Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy 1918 tavaszán hasonló indítékkal változ-
tatta meg szavazatát. Akkor ellenszavazatát tartózkodásra váltotta fel, hogy a 
szakadást, ill. a pártkrízist elkerüljék. 

Véleményünk szerint Dzerzsinszkij eme levelének jelentőségét több szem-
pontból is érdemes hangsúlyozni. Az újdonságot természetszerűleg az adja, 

20 Lev Trockij: i.m. 413. o. 
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hogy eddig ismeretlen volt az a tény, hogy ő is tagja volt az 1925-ös új ellenzék-
nek. Ugyanakkor rávilágít azokra az ellentmondásokra, amelyek nemegyszer 
önmarcangolásra, vívódásra késztették, olykor kétségbeesésbe taszították. 
Gondolkodásmódja, lelkiismerete mindig arra indította, hogy véleményét nyíl-
tan és őszintén elmondja, s a társadalomban vagy a pártban rejlő hibákat ne ta-
kargassa, hanem a jobbítás szándékával felfedje azokat. Ugyanakkor a pártot, 
illetve annak fő politikai irányvonalát és az azt megtestesítő vezetést mindig 
szentnek és sérthetetlennek vélte. Ennek ellenére nem egyszer szembekerült a 
pártvezetéssel - akár Lenin, akár Sztálin időszakában - és végső soron önmagá-
val. 

Ez a levél azt is bizonyítja, hogy Dzerzsinszkij legnagyobb kritikusa saját ma-
ga volt. Tisztában volt képességeinek korlátaival, alkalmatlannak tartotta magát 
elméleti viták folytatására és nem kívánt részt venni egy olyan folyamatban, 
amely az elméleti tisztázódás leple alatt végül is a Lenin halála utáni utódlási 
harcba torkollik. 

Továbbra sem tisztázott az a körülmény, hogy a levél megírására a félelem, a 
fenyegetettség, a kiábrándultság vagy a Sztálin iránti elkötelezettség vezérelte, 
hiszen a frakcióból anélkül is küéphetett volna, hogy erről Sztálint és Ordzsoni-
kidzét értesíti. Ennek megválaszolása további kutatást igényel. 

Ugyancsak nem bizonyított eddig az az információ, amely az 1960-1970-es 
évek nyugati szakirodalmában terjedt el, miszerint 1925-1926-ban Rikov, 
esetleg Buharin is részt vett egy terv kidolgozásában, melynek az volt a célja, 
hogv eltávolítsák Sztálint a főtitkári posztról, és helyére Dzerzsinszkijt állít-
sák. 

Mindenesetre tény, hogy a XIV. kongresszust követően a leningrádi ellenzék 
felszámolását célzó Kirov-féle bizottság munkájában ő is részt vett, ami azt su-
gallja, hogy az ellenzéket leleplező leveléért Sztálin hálás volt neki, s meakulpá-
zását elfogadva - látszólag vagy ténylegesen(?) - bizalommal viseltetett iránta. 

Dzerzsinszkij igyekezett bizonyítani is visszatérését a pártvezetéshez, így az 
1925. december 28-i KB-ülésen élesen bírálta Zinovjevet egységbomlasztó te-
vékenységéért, amikor kijelentette: "Hiszen mi, Zinovjev, nem tréfát üzünk, 
bármi is történjen, a párt egységét meg kell őriznünk. A párt egységének fenn 
kell maradnia, ennek mindannyiunk számára szentnek kell lennie. Nem formá-
lisan ... hanem a valóságban." Ezt követően szinte valamennyi beszédében az 
"acélos egység megőrzése" érdekében szólalt fel, s bírálta "volt frakciótársait". 

1926 júniusában már nemcsak egységbomlasztó tevékenységéért ítélte el az 
ellenzéket, hanem iparosítási politikájáért is, mert a "honnan" és "hogyan" kér-
dését a "kinek a terhére" kérdésévé változtatta. Július 7-i beszédében Preobra-
zsenszkijt támadta, aki az nyíltan, hol rejtve a parasztság rovására történő ipa-
rosítást sürgette, majd élete utolsó beszédében a KB és a KEB július 20-i plénu-
mán szólt újra az ellenzék politikáját támadva. Ez a beszéde azonban annyira 
zavaros, érzelmi kitörésektől sem mentes, ellentmondásokba és érthetetlen ma-

24 D. Selesztov: Vremja Aiekszeja Rikova. Moszkva, Progressz, 1990 .217 . o. 
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gyarázatokba fulladó, hogy tartalmát nem célszerű alaposabb vizsgálat tárgyává 
tenni. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy Dzerzsinszkij a szovjet hatalom megte-
remtésének időszakában egyrészt a hatalom birtokosává válva annak kiszolgá-
lója, végrehajtója volt, ugyanakkor nemegyszer a pártvezetéstől, a központi 
akarattól eltérő véleményét is megfogalmazta, s ezzel óhatatlanul az ellenzék ol-
dalára került. Balos előjelű ellenzékiségének nyílt vállalása azonban nem egyér-
telmű, hiszen a végső összeütközések idején - pl. a kongresszusi határozatok el-
fogadásakor - nem nyilatkozott. Minthogy a szovjetek hatalmának legfőbb biz-
tosítékát az egységes pártban látta, a szakadás kockázatát és annak következ-
ményét egyetlenegy esetben sem vállalta, inkább visszakozott. 



VITA 

BALOGH SÁNDOR 

AZ ELSŐ SZABADON VÁLASZTOTT ANATÓMIÁJÁHOZ 

Néhány hónapja jelent meg "Az 1990-ben megválasztott Országgyűlés Alma-
nachja" című kötet,1 amely alkalmat kínál arra, hogy segítségével a választójogi 
törvény és az országgyűlési választások néhány lényeges vonását felidézzük, va-
lamint a törvényhozók társadalmi-politikai jellemzőit közelebbről szemügyre 
vegyük. 

A kötet közli az 1990-ben megválasztott 386 fő mellett annak a 22 ország-
gyűlési képviselőnek a politikai életrajzát is, akiket 1992. október 31-ével bezá-
rólag hívtak be vagy választottak meg a korábbiak helyére. Ezenkívül a mellék-
letek olyan összeállításokat és statisztikai táblázatokat tartalmaznak, amelyek a 
képviselőjelöltekről, a parlamenti frakciók és bizottságok tagjairól, a parlamen-
ti tisztségviselők személyéről, valamint a megválasztott képviselők életkoráról, 
neméről, képzettségéről, foglalkozásáról stb. nyújtanak - az eddigiekhez képest 
újabb információkat. 

1990-ben az országgyűlési választásokat - ismeretesen - két fordulóban, 
március 25-én és április 8-án bonyolították le. Az első fordulóban a 65 bejegy-
zett pártból - most eltekintve a függetlenektől - 30 párt indított jelöltet az egyé-
ni választókerületekben. 

Az országgyűlési választásokon eredetileg indulni szándékozó 35 párt "elhul-
lása" döntően a 750 ajánlással, az ún. kopogtató cédulák megszerzésének köte-
lezettségével függött össze. Ezek a pártok, pártocskák ugyanis ilyen feltétellel 
egyetlen jelöltet sem tudtak a választásokon elindítani. Az 1989. évi XXXIV. 
törvénynek az ajánlásokkal kapcsolatos előírása kétségtelenül már a jelöltek 
egy részének a kiszűrését célozta. Az ajánlási listák intézménye egyébként nem 
volt új, hiszen ezt a két világháború között és után is alkalmazták Magyarorszá-
gon, mégpedig kimondva-kimondatlanul a leendő ellenzék helyzetének és pozí-

1 Az 1990-ben megválasztott Országgyűlés Almanachja. A Magyar Országgyűlés kiadása, 1992. 
Főszerk.: Kiss József. Szerk.: Horváth Zsolt. 606 p.; Lásd még: Szabadon választott. Parlamenti 
Almanach 1990. Felelős szerk.: Medveczky László. Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Válla-
lat, 1990.; Parlamenti választások 1990. Politikai szociológiai körkép. Szerk.: Szoboszlai György. 
MTA Társadalomtudományi Intézet, 1990.; Magyarország politikai évkönyve. Szerk.: Kurtán 
Sándor, Sándor Péter, Vass László. Ökonómia Alapítvány - Economix Rt., 1991.; Tóth István Já-
nos: Képviselők és frakciók a parlamentben. In: Magyarország politikai évkönyve. Szerk.: Kurtán 
Sándor, Sándor Péter, Vass László. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány - Eco-
nomix Rt., 1992.; A többpártrendszer kialakulása Magyarországon. 1985-1991 . Szerk.: Bihari 
Mihály. Kossuth Könyvkiadó. 1992. 


