
Gereben çgnes

A GORKIJ-DOSSZI°

A volt KBG1 archÁvumÀban k¡l´n, vaskos iratkupacokban ûrzik azokat a titkosszolgÀ-
lati jelent¢seket, leveleket, kihallgatÀsi jegyzûk´nyveket, amelyek a hivatalos szovjet
irodalom pÀtriÀrkÀja, Makszim Gorkij tev¢kenys¢g¢rûl gyüjt´tt adatokat tartalmaz-
zÀk. A most r¢szben k´zz¢tett dokumentumok2 szÀmos meglepet¢st rejtenek: elûsz´r
mindjÀrt azt, hogy a vilÀghÁrü ÁrÂrÂl az Ãj hatalom politikai rendûrs¢ge mÀr nem sokkal
1917 oktÂbere utÀn dosszi¢t fektetett fel. Igaz, a forradalom prÂf¢tÀja, A VIHARMADçR DALA
cÁmü k´ltem¢ny egykori szerzûje KORSZERþTLEN GONDOLATOK cÁmü, nagy hatÀsÃ
cikksorozatÀban a bolsevik hatalomÀtv¢tel pillanatÀtÂl eg¢szen 1918 nyarÀig, lapja be-
tiltÀsÀig naprÂl napra a nyilvÀnossÀg elûtt, d¡h´dten ostorozta nagy barÀtjÀt, Lenint,
aki szerinte utÂpisztikus kÁs¢rlet¢vel, egy majdani vilÀgforradalom dûre rem¢ny¢ben
felÀldozta ä àodavetette a mÀglyÀraÊ, àrûzs¢nekÊ ä a m¢g gyenge orosz proletariÀtust, a
fejlûd¢s egyetlen hordozÂjÀt hazÀjÀban, amelyet az ÁrÂ diagnÂzisa szerint alulrÂl ¢s
f´l¡lrûl is fojtogatott az ¢vszÀzadok Âta mozdÁthatatlan, obskÃrus muzsikr¢teg meg a
nem kev¢sb¢ obskÃrus cÀri hatalmi g¢pezet.

1918 nyarÀn azonban a roppant emocionÀlis ÁrÂ gy´keresen megvÀltoztatta a bol-
sevik hatalomÀtv¢telrûl alkotott v¢lem¢ny¢t. Ez akkor k´vetkezett be, amikor a àFanni
Kaplan mer¢nyleteÊ n¢ven ismert l´v¢s eld´rd¡lt a moszkvai Michelson-gyÀr udva-
rÀn, sÃlyosan megsebesÁtve Lenint. (A kiss¢ k´r¡lm¢nyes fogalmazÀs oka, hogy az ¡gy
valÂsÀgos k´r¡lm¢nyeirûl r¢gÂta tartÂ talÀlgatÀsok sorÀban nemr¢g napvilÀgot lÀtott
legÃjabb vÀltozat szerint a l´v¢seket nem Fanni Kaplan adta le. Nem is biztos, hogy
kiv¢gezt¢k ût, amint azt a hivatalos szovjet t´rt¢nettudomÀny hangoztatta, a mer¢ny-
let utÀn az eg¢sz orszÀgon v¢gigs´prû megtorlÀsi hullÀm sajÀtos igazolÀsÀra; t´bben
hatÀrozottan ÀllÁtjÀk, hogy Fanni Kaplannal eg¢szen az 1930-as ¢vek v¢g¢ig talÀlkoz-
tak a gulÀgon. Igaz, ilyen àoptikai csalÂdÀsÊ Iszaak Babeltûl Raoul Wallenbergig szinte
minden ismert rabbal kapcsolatban Ãjra meg Ãjra felmer¡l, s ma mÀr tudjuk, hogy
t´bbnyire sÃlyos l¢lektani okai vannak. Fanni Kaplan kevesek Àltal ismert eredeti neve
azonban a gulÀg adminisztrÀciÂjÀban is szerepelt az 1930-as ¢vekben.)

Gorkij tehÀt k¡l´n´s mÂdon ¢ppen akkor kezdett megbarÀtkozni az Ãj rendszerrel,
amikor az a bolsevik hatalommal szemben tanÃsÁtott ellenÀllÀs let´r¢s¢re mindenek
elûtt ¢s felett ä A V¹R¹STERRORRñL cÁmmel kiadott rendelet r¢v¢n 1918 szeptembe-
r¢tûl àt´rv¢nyesenÊ is ä megtorlÂ diktatÃrÀvÀ vÀlt, az orosz vÀrosokban, falvakban
megtizedelve a tÃszul ejtett gazdagokat, papokat, ¢rtelmis¢gieket, kereskedûket. Mak-
szim Peskov, Gorkij fia, Dzerzsinszkij Cseka-fûn´k munkatÀrsa, ekkortÀjt Árta Lenin-
nek: àA papa kezd javulni: ÏbalosodikÎ. Tegnap heves vitÀba bocsÀtkozott n¢hÀny eszerrel, akik
tÁz perc mÃlva csÃfosan megfutamodtak...Ê

A hatalommal valÂ b¢kek´t¢st lÀzas tev¢kenys¢g k´vette Gorkij ¢let¢ben. Az ÁrÂ P¢-
tervÀrott megalapÁtotta a àVilÀgirodalomÊ kiadÂt, az orszÀg ¢hezû-fÀzÂ, gyakran letar-
tÂztatÀstÂl rettegû tudÂsainak, müv¢szeinek megsegÁt¢s¢re l¢trehozott egy bizottsÀ-
got, r¢szt vett az Àllami tulajdonba vett müalkotÀsok ¢s egy¢b ¢rt¢kek felm¢r¢s¢ben.
EzÀltal szÀmos ¢rtelmis¢gi, müv¢sz, k´zt¡k rengeteg arisztokrata ¢let¢t megmentette,
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s neki k´sz´nhetû, hogy a polgÀrhÀborÃs P¢tervÀrott nagyon sok müalkotÀs nem ke-
r¡lt tüzre vagy k¡lf´ldi Àrver¢sekre. A bolsevikokkal valÂ, kezdettûl sok ¡tk´z¢ssel jÀrÂ
egy¡ttmük´d¢s azonban egyre t´bb konfliktust vÀltott ki. A Lenin ´tvenedik sz¡le-
t¢snapjÀn rendezett ¡nneps¢gen az ÁrÂ elgondolkodtatÂ hasonlattal I. P¢ter cÀrral ve-
tette ́ ssze Lenint (a ànyugatiÊ reformokat tüzzel-vassal ¢s fûleg v¢rÀldozattal bevezetû
uralkodÂ orszÀglÀsa alatt minden hetedik alattvalÂ erûszakos halÀllal halt meg). Ekkor
Gorkij mÀr kimondta: elborzasztja ût ez az ember, aki k¢nye-kedve szerint forgatja a t´rt¢nelem
kormÀnykerek¢t...

A LubjankÀn, a politikai rendûrs¢g fûhadiszÀllÀsÀn 1920 szeptember¢ben Gorkij
dosszi¢jÀba beker¡lt egy Leninhez int¢zett lev¢l, amelyet persze hiÀba keresn¢nk a
k¢t szerzû ´sszes müveinek m¢goly teljes kiadÀsaiban is. A k¢ts¢gbeesett seg¢lykiÀltÀs
az¢rt sz¡letett, mert a p¢tervÀri bolsevik vezet¢s, a Gorkijt nyavalygÂ ¢rtelmis¢ginek
tartÂ, ́ r´k´s k¢r¢seit akad¢koskodÀsnak tekintû Grigorij Zinovjev ¢s k´re aff¢le ideo-
lÂgiai ellenûrk¢nt az ÁrÂ nyakÀba ¡ltette Ionovot, Zinovjev sÂgorÀt (SinkÂ Ervin EGY
REG°NY REG°NYE cÁmü moszkvai naplÂjÀnak egy majdani fûszereplûj¢t), aki rend-
szeresen fel¡lbÁrÀlta Gorkij nagyszabÀsÃ vÀllalkozÀsÀt. A s¢rtett ez ellen tiltakozott Le-
ninn¢l, a politikai rendûrs¢g archÁvumÀban fennmaradt hÀrom lev¢ltervezet k´z¡l a
jelek szerint v¢gleges utolsÂ vÀltozat szerint ekk¢ppen: àL¢nyeg¢ben [...] hÂnapok Âta az
orromnÀl fogva vezetnek, noha ÂriÀsi munkÀt v¢geztem, hogy OroszorszÀg hÀromszÀz legjobb
tudÂsÀt megnyerjem az ¡gynek; ez idû alatt t´bb tucat k¢ziratot mÀr nyomdÀba adtunk k¡lf´ld´n.
Most eg¢sz munkÀm elv¢sz. Legyen. De az¢rt a hazÀmnak ¢s a forradalomnak talÀn el¢g szol-
gÀlatot tettem ¢s el¢g ´reg is vagyok mÀr hozzÀ, hogy a bolondot jÀrassÀk velem a munkÀm irÀnt
megnyilvÀnulÂ nemt´rûd´ms¢ggel ¢s ostobasÀggal.Ê

Ezzel az ¢rvel¢ssel Gorkij lemondott valamennyi Àltala l¢trehozott szervezetben, Ágy
a tudÂsokat ¢s müv¢szeket segÁtû bizottsÀgban v¢gzett tovÀbbi munkÀrÂl. A k¢rd¢sek
k¢rd¢se itt, hogy vajon a lev¢l m¢g olvasÀs elûtt ker¡lt-e a politikai rendûrs¢g irattÀ-
rÀba vagy utÀna? Lenin ¢s Dzerzsinszkij tudtÀval vagy ä amit neh¢z elk¢pzelni ä an¢l-
k¡l figyelt¢k-e meg a nagy ÁrÂt? °s vajon volt-e mÀr ekkor is a politikai rendûrs¢gnek
az irodalomra szakosodott r¢szlege, ahogyan a sztÀlini, majd a hruscsovi ¢s brezsnyevi
korszakban (amikor miheztartÀs v¢gett az ÁrÂsz´vets¢gi eln´k hivatali helyis¢g¢vel
szemben nyÁlt az ÁrÂsz´vets¢gben ä a HçBORö °S B°KE Natasa RosztovÀjÀnak palotÀ-
jÀban ä elhelyezett KGB-tÀbornok szobÀja)?

Erre m¢g nincs egy¢rtelmü vÀlasz. A Gorkij-dosszi¢ba ker¡lt k¢ziratokat a politikai
rendûrs¢gn¢l egy bizonyos Szlavatyinszkij szignÀlta, a r´viddel k¢sûbb mÀr OGPU-
nak nevezett test¡let hetedik, titkos politikai fûosztÀlyÀnak vezetûje, akinek neve elû-
fordul n¢hÀny, az 1920-as ¢vek elej¢n kiv¢gzett ÁrÂ, Ágy az 1925-ben agyonlûtt tehet-
s¢ges parasztk´ltû, Alekszej Ganyin aktÀjÀban is. Szlavatyinszkij elûtt vagy utÀna Lenin
nyilvÀnvalÂan elolvasta Gorkij level¢t, hiszen Gorkijnak n¢hÀny nap mÃlva hatmilliÂ
rubelt utaltak ki a k´nyvsorozat k´lts¢geire, ¢s a bolsevik pÀrt k´zponti bizottsÀga ha-
tÀrozatban int¢zkedett: àsemmik¢ppen nem szabad megnehezÁteni ¢s akadÀlyozni Gorkij elv-
tÀrs munkÀjÀt P¢tervÀrott, valamint k¡lf´ld´nÊ.

A helyzet azonban nem vÀltozott: Gorkij tovÀbbra is letartÂztatott emberek kisza-
badÁtÀsÀ¢rt ostromolta Lenint,3 t´bbnyire a letartÂztatÂk feje felett, akik viszont min-
dent megtettek, hogy a nemr¢g ́ l¡kbe hullott hatalom mÀmorÀban a vilÀghÁrü ÁrÂval
szemben is bizonyÁtsÀk mindenhatÂsÀgukat. A bolsevik vezetû m¢g figyelmeztette a
p¢tervÀriakat, hogy ha ez Ágy folytatÂdik, àGorkij tÀvozik, ami ÂriÀsi botrÀnyt jelent, ¢s mi
lesz¡nk a hibÀsak...Ê
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Hogy pontosan mikor ¢s mi¢rt szÀnta el magÀt Gorkij a szovjet Ãjnyelvben ezutÀn
m¢g ¢vtizedekig àk¡lf´ldi gyÂgykezel¢snekÊ nevezett emigrÀciÂra, arrÂl az eddig k´z-
z¢tett iratok alapjÀn a LubjankÀn sem maradt dokumentum. A k´rnyezete ä Ágy n¢-
hÀny p¢tervÀri barÀtja ¢s ¢vekig itÀliai hÀzÀban ¢lû kortÀrsa ä szerint a v¢gsû l´k¢st a
hatalmi arrogancia egy mÀsik megnyilvÀnulÀsa adta meg: egy megalÀzÂ hÀzkutatÀs,
amelynek sorÀn Zinovjev emberei egyetlen ujjal sem ¢rtek a Gorkij hatalmas lakÀsÀ-
ban bujkÀlÂ Romanov fûhercegekhez,4 de aprÂl¢kosan ÀtvizsgÀltÀk Budberg bÀrÂnû-
nek, a hÀzigazda akkori ¢lettÀrsÀnak szobÀjÀt. (Nem minden alap n¢lk¡l, hiszen az
asszony r´viddel korÀbban Lockhart p¢tervÀri brit diplomata szeretûje ¢s ¡gyn´ke
volt,5 majd amikor a Lenin elleni mer¢nylet utÀn vele egy¡tt letartÂztattÀk, kihallga-
tÂjÀnak, Petersnek, a helyi Cseka helyettes vezetûj¢nek fej¢t is elcsavarta; az asszony
nagy valÂszÁnüs¢ggel mindv¢gig a brit titkosszolgÀlatnak dolgozott. K¢sûbb, amikor
elhagyta a SzovjetuniÂba visszat¢rû Gorkijt, AngliÀba k´lt´z´tt, ¢s ott H. G. Wells ¢let-
tÀrsa lett.)

A szeretett asszonyon esett s¢relmet Gorkij ism¢t Leninhez fordulva kÁvÀnta meg-
torolni. UtolsÂ talÀlkozÀsukon, 1920. oktÂber 20-Àn a bolsevik vezetû azonban nem
v¢dte meg ût, hanem az ÁrÂ nem kis megd´bben¢s¢re nyomat¢kosan azt javasolta,
hogy k´lt´zz´n k¡lf´ldre. àHa nem megy, kiutasÁtjukÊ, tette hozzÀ viccesen, mintegy a
mÀr nem fiatal, t¡dûbeteg ember eg¢szs¢g¢¢rt aggÂdva. Gorkij m¢g ¢vek mÃlva is
eml¢kezett erre a mondatra, amelyet aff¢le selyemzsinÂrnak ¢rzett. Ezzel adtÀk tud-
tÀra, hogy rÀ ä a bolsevik pÀrt zÀszlajÀra ¢s a szÀzadelûn ÁrÂi honorÀriumai meg busÀs
k´nyvkiadÂi j´vedelme r¢v¢n egyik legfûbb p¢nzelûj¢re! ä t´bb¢ nincs sz¡ks¢g. çm
nem azonnal szÀnta rÀ magÀt a d´nt¢sre: belemer¡lt az orszÀgban oly sok ember ¢let¢t
k´vetelû ¢hÁns¢g elleni k¡zdelembe, fûleg a k¡lf´ldi segÁts¢g szervez¢s¢be. A v¢gsû
impulzust 1921 augusztusÀban a sÃlyos idegkimer¡lts¢gben szenvedû, skorbutos, k¡l-
f´ldi gyÂgykezel¢sre m¢gsem engedett Alekszandr Blok halÀla6 ¢s tizenh¢t nappal k¢-
sûbb Nyikolaj Gumiljov hirtelen kiv¢gz¢se adta meg.7 OktÂber 8-Àn Árt bÃcsÃlevel¢ben
Gorkij m¢g arra k¢rte Lenint, gondoskodjon az Àltala l¢trehozott int¢zm¢nyek ¢let-
ben tartÀsÀrÂl. A bolsevik pÀrt legfelsû gr¢miuma, a politikai bizottsÀg k¡l´n hatÀro-
zatban d´nt´tt az ÁrÂ àk¡lf´ldi gyÂgykezel¢s¢reÊ szolgÀlÂ rendszeres tÀmogatÀs oda-
Át¢l¢s¢rûl. Ez azt jelentette, hogy MoszkvÀban ¢s Berlinben (a szovjet kereskedelmi
kirendelts¢ggel kapcsolatban ÀllÂ egyik n¢met bankban) folyÂszÀmlÀt nyitottak Gorkij
nev¢re, amelyrûl egy ideig bÀrmilyen ´sszeget korlÀtlanul felvehetett. Az ÁrÂt anyagi-
lag ekkor m¢g az elsû vilÀghÀborÃban a n¢met kormÀny ¡gyn´k¢v¢ vÀlt egykori szo-
ciÀldemokrata Parvus is segÁtette.

Gorkij kitess¢kel¢se megnyugtatÂ politikai megoldÀsnak lÀtszott. Nagyon hamar
kider¡lt azonban, hogy az ÁrÂ k¡lf´ld´n m¢g t´bbet Àrt a szovjethatalomnak, mint
hazÀjÀban. 1922 nyarÀn a betiltott jobboldali eszer pÀrttal valÂ moszkvai leszÀmolÀs
hÁre egy n¢metorszÀgi ¡d¡lûhelyen talÀlta ût (a szint¢n ott pihenû ¢s az eszer per hÁ-
r¢re pÀnikba esû Buharin tÀrsasÀgÀban). K¢ts¢gbees¢s¢ben nyilvÀnosan Anatole
France-hoz fordult; ÁrÀsÀt a berlini Szocialisztyicseszkij Vesztnyikben t´rt¢nt k´zz¢t¢tele
utÀn Lenin àmocskos lev¢lnekÊ nevezte. íme: àM¢lyen tisztelt Anatole France! A szociÀlfor-
radalmÀrok elleni per cinikus, nyilvÀnos elûk¢sz¡let olyan emberek meggyilkolÀsÀra, akik ûszint¢n
az orosz n¢p felszabadÁtÀsÀnak ¡gy¢t szolgÀltÀk. Nagyon k¢rem, forduljon Ãjra a szovjethata-
lomhoz, emelje fel szavÀt, hogy ne k´vessenek el ilyen bünt. TalÀn az ¹n szava el¢g nagy sÃllyal
esik latba, hogy megmentse a szocialistÀk ¢rt¢kes ¢let¢t.Ê A lev¢lhez Gorkij mell¢kelte k¢t nap-
pal korÀbban Alekszej Rikovnak, a szovjet-orosz kormÀny eln´khelyettes¢nek Árt so-
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rait: àAlekszej Ivanovics! Ha a szociÀlforradalmÀrok elleni per halÀlos Át¢letekkel v¢gzûdik, az
elûre megfontolt szÀnd¢kkal elk´vetett, aljas gyilkossÀg lesz. K¢rem, k´z´lje Trockijjal ¢s mÀsokkal
a v¢lem¢nyemet. Rem¢lem, nem fogja meglepni, hiszen a szovjethatalom fennÀllÀsa Âta ezerszer
figyelmeztettem rÀ, hogy a mi tudatlan, kulturÀlatlan orszÀgunkban ¢rtelmetlen ¢s bün´s dolog
az ¢rtelmis¢g kiirtÀsa. Meggyûzûd¢sem, hogy az eszerek meg´l¢se olyan bün, amelynek nyomÀn
a szocialista EurÂpa erk´lcsi blokÀdot von majd OroszorszÀg k´r¢. Makszim Gorkij.Ê

Hamarosan mindk¢t ÁrÀs ugyancsak a Lubjanka Gorkij-dosszi¢jÀt gyarapÁtotta,
Trockij pedig olyan cikk k´zl¢s¢re utasÁtotta a PravdÀt, amelybûl a k¡lf´ld szÀmÀra is
kider¡l, hogy Gorkijt, a nagy müv¢szt politikusk¢nt senki nem veheti komolyan. A
kontraszelekciÂ javÀban megindult folyamatÀban azonban ekkor mÀr olyan emberek
dolgoztak a lapnÀl, akik az ideolÂgiai megfelel¢s vÀgyÀtÂl hajtva, egymÀst is tÃllicitÀlva,
az ÁrÂ elleni durva tÀmadÀsokkal igyekeztek demonstrÀlni politikai megbÁzhatÂsÀgukat.
MindazonÀltal a GorkijäFrance-fell¢p¢s nyomÀn kirobbant nemzetk´zi tiltakozÀs nyo-
mÀn az eszer perben hozott halÀlos Át¢leteket m¢gsem hajtottÀk v¢gre MoszkvÀban.

A LubjankÀn fennmaradt Gorkij-dosszi¢ dokumentumai k´z¡l k¡l´n´sen ¢rdekes
az a vÀlaszt¢kos nyelven Árt jelent¢s, amely az ÁrÂ szint¢n 1922 nyarÀn megfogalmazott
¢s a szovjet irodalomt´rt¢netben a legutÂbbi ¢vtizedig agyonhallgatott AZ OROSZ PA-
RASZTSçGRñL cÁmü müv¢t ismerteti. A maga korÀban Nyugaton is nagy feltün¢st keltû
sz´veg az eleve ipari-vÀrosi kultÃrÀra ¢pÁtkezû bolsevik eszme ¢s az 1917 elûtt az orosz
lakossÀg nyolcvank¢t szÀzal¢kÀt alkotÂ, katasztrofÀlisan elmaradott, tudatlan paraszt-
sÀg ´sszeb¢kÁthetetlens¢g¢rûl szÂl, s az irÀnta megnyilvÀnulÂ szenved¢lyes gyül´let
mellett8 Leninrûl is megmÀsÁthatatlannak lÀtszÂ Át¢letet mond. Nem v¢letlen, hogy a
politikai rendûrs¢g szÀmÀra k¢sz¡lt jelent¢s szÂ szerint id¢zi a mü k´vetkeztet¢s¢t: àLe-
nin planetÀris kÁs¢rlete, ennek a n¢pi szenved¢sek irÀnt Ãri k´z´nnyel viseltetû, amorÀlis ember-
nek, a valÂsÀgos ¢letet nem ismerû, ÀlmodozÂ teoretikusnak ¢s a hozzÀ hasonlÂknak a felelûtlen
kÁs¢rlete nem siker¡lt.Ê Az anonim jelent¢s ÁrÂjÀnak penge¢les k´vetkeztet¢se szerint a
r´pirat v¢gkicseng¢se, hogy à...mindazt a szenved¢st, amit a bolsevizmus az orosz n¢pnek
okozott, Gorkij hajlamos jÂt¢tem¢nynek tekinteni, mert megtisztÁtja, megerûsÁti a n¢p lelk¢t ¢s aka-
ratÀt. EurÂpa szovjetellenes tÀrsadalmi k´reiÊ, teszi hozzÀ a szerzû jellegzetesen az agit-prop.
nyelvezet¢t hasznÀlva, àa n¢pt´megek k´r¢ben term¢szetesen a maguk hasznÀra fogjÀk fordÁ-
tani a Gorkij tekint¢ly¢vel kimondott gondolatokatÊ.

A jelent¢sbûl jÂl lÀthatÂ, hogy az Àllami politikÀvÀ emelt paranoia mÀr jÂval SztÀlin
uralomra ker¡l¢se elûtt meghatÀrozta a Szovjet-OroszorszÀg ¢let¢t irÀnyÁtÂ Ãj elit te-
v¢kenys¢g¢t. S az is, hogy a valÂban t´bbfelûl szorongatott hatalom a maga talÀn leg-
fûbb ellens¢g¢t a t´bbi baloldali, szocialista pÀrtban, az Àltala mÀr egyre inkÀbb csak
szavakban vÀllalt elvek k´vetkezetes hirdetûiben lÀtta. àGorkij, aki mind ez idÀig tÀvol
tartotta magÀt a politikÀtÂl, ¢s fûleg az orosz kultÃra v¢delmezûj¢nek szerep¢ben l¢pett fel, k´ze-
ledik a bolsevikellenes szocialista csoportokhozÊ, Árja a jelent¢stevû, felsorolvÀn a k¡lf´ldre
menek¡lt, komoly intellektuÀlis erût k¢pviselû mensevikeket meg eszereket, akikkel
Gorkij mÀris k´z´s sajtÂorgÀnumban szerepel. Igaz, hangsÃlyozottan t´rt¢nelmi fo-
lyÂiratrÂl, a Letopisz Revoljuciirûl van szÂ, Àm a (r¢szben orosz emigrÀns) nyugati bal-
oldali ¢rtelmis¢g elûtt ebben feltÀrulÂ mÃlt-, jelen- ¢s j´vûk¢p is vesz¢ly¢rzetet kelt a
bolsevik ¢rdekeket k¢pviselû rendûrs¢gi ¡gyn´kben. (N¢hÀny ¢vvel k¢sûbb r¢szben
hasonlÂ motÁvumok alapjÀn igyekezett el¢rni a mÀr sztÀlini szovjet vezet¢s, hogy ha-
zacsÀbÁtsa az ÁrÂt: ilyen szempontbÂl Gorkij odahaza egyszerüen vesz¢lytelenn¢ vÀlt.)

A szovjet politikai rendûrs¢g a kezdetektûl k¡l´n´sen nagy figyelemmel olvasta,
elemezte, szortÁrozta a Gorkijnak Árt leveleket. TanÀcsot k¢rû, sz¢gyellûs fiatalok, gra-
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fomÀn ûr¡ltek, az ÁrÂt f´l¢nyesen kioktatÂ, buzgÂ pÀrtmunkÀsok, segÁts¢gben rem¢ny-
kedû ¡ld´z´ttek, a hazÀjukban dÃlÂ terror lÀttÀn k¢ts¢gbeesett, Gorkij figyelm¢t ÂriÀsi
t´rt¢nelmi felelûss¢g¢re felhÁvÂ tanÀrok szÀz ¢s szÀz kitÀrulkozÂ, ûszinte ÁrÀsa a Lub-
janka munkatÀrsai el¢ ker¡lt. K´zt¡k egy bizonyos A. K. levele: àA bolsevikok kegyetlen-
s¢g¢rûl ¢s v¢rszomjassÀgÀrÂl tanÃskodik a nÀlunk most v¢grehajtott rengeteg kiv¢gz¢s, m¢g je-
lent¢ktelen politikai ¢s mÀs bün´k¢rt, p¢ldÀul pazarlÀs¢rt is. ArrÂl tanÃskodik az orosz n¢p ¢rde-
keit eg¢sz lelk¡kkel szolgÀlÂ legjobbjaink meggyilkolÀsa. °s arrÂl tanÃskodik a cÀri gyermekekkel
valÂ vadÀllati leszÀmolÀs... Lehets¢ges volna, hogy ¹nt nem hÀborÁtja fel az uralmon l¢vû pÀrt-
nak ez a kegyetlenked¢se, s tekint¢ly¢vel, befolyÀsÀval ¢lve nem hÁvja fel a figyelmet az ember¢let
irÀnti kihÁvÂan aljas, k´nnyelmü viszonyra? Ennek a pÀrtnak az Àlszent tiltakozÀsaira az olyan
esetek ellen, amikor mÀs kormÀnyok ´sszehasonlÁthatatlanul enyh¢bb b¡ntet¢st, megtorlÀst alkal-
maznak az ottani kommunista pÀrtoknak a hatalom erûszakos megragadÀsÀval prÂbÀlkozÂ tag-
jaival szemben? A cÀri kormÀny hasonlÂ aljassÀgai ellen egykor legjobbjaink emelt¢k fel szavukat:
Tolsztoj, Szolovjov, Korolenko, fell¢ptek a tudÂsok is, szÀmos n¢zûpontbÂl megvizsgÀlva ezeket a
k¢rd¢seket. °s most? [...] Ha ¹n mindezt nem tudja, az azt jelenti, hogy nem ismeri a mai Orosz-
orszÀgot. Ha pedig tudja, ¢s nem emeli fel ellene a szavÀt, akkor ÂriÀsi bünt vesz magÀra.Ê

Az 1920-as ¢vek k´zep¢tûl szÀmtalan jele van annak, hogy a àmegalÀzottak ¢s megszo-
morÁtottakÊ irÀnt mindig oly egy¡tt ¢rzû Gorkij korÀbbi tev¢kenys¢g¢vel, eg¢sz ¢letfi-
lozÂfiÀjÀval szemben elutasÁtja az effajta szemrehÀnyÀsokat. Hamarosan, 1927 v¢g¢n
mÀr nyilvÀnosan is: A N°VTELENEKNEK °S çLN°VTELENEKNEK, A SZOVJETUNIñ ME-
CHANIKUS POLGçRAINAK, M°G EGYSZER A MECHANIKUS POLGçROKNAK cÁmmel a szov-
jet sajtÂban k´zz¢tett haragos cikksorozatban Át¢li el az id¢zetthez hasonlÂ nagyszÀmÃ
lev¢l àkÀkÀn is csomÂt keresûÊ ÁrÂit. Akiknek intelmeit, aggodalmait, k¢r¢seit tovÀbbra is
gondosan elolvassÀk a LubjankÀn. Majd dosszi¢kba rendezik. Ha ennek oka ¢s c¢lja felûl
k¢ts¢geink tÀmadnÀnak, a margÂra ker¡lt feljegyz¢sekbûl v¢gk¢pp nyilvÀnvalÂvÀ vÀ-
lik, hogy a szovjet politikai rendûrs¢gen mÀr az 1920-as ¢vek elsû fel¢ben megannyi
majdani leszÀmolÀs bÀzisÀt, dokumentÀciÂjÀt gyüjt´tt¢k. Egy 1924-ben kelt lev¢lre p¢l-
dÀul Szlavatyinszkij a k´vetkezû utasÁtÀst jegyezte fel: àAz elsû p¢ldÀny ä Gorkij dosszi¢-
jÀba, a mÀsodik Krjucskov¢ba. Nyikolajevrûl mÀr kell hogy legyen anyagunk, foglalkozzanak
vele komolyan!Ê

Krjucskov 1921-tûl kezdve az ÁrÂ titkÀra, k¢sûbb, a SzovjetuniÂba valÂ visszat¢r¢-
se utÀn pedig az NKVD Gorkij-hÀzÀba àakkreditÀltÊ csapatÀnak vez¢re volt; sÃlyos
alkoholista, aki agresszÁven, mÀsok elûtt kifejezetten demonstratÁv mÂdon korlÀtozta
az ÁrÂ talÀlkozÀsait, sût fizikai ¢rtelemben vett mozgÀsÀt. PatrÂnusaival egy¡tt k¢sûbb
a SzovjetuniÂban ût is letartÂztattÀk ¢s kiv¢gezt¢k, r¢szben Gorkij meggyilkolÀsÀ-
nak vÀdjÀval. Mindezt persze 1924-ben m¢g nem sejthette az az irodalmi k¢rd¢sekre
szakosodott, meglehetûsen n¢pes csoport, amely Krjucskovnak k¡l´n dosszi¢t nyi-
tott a LubjankÀn. Ez akkor jÂzan ¢sszel indokolhatatlan gesztus volt, egy ´ngerjesztû mecha-
nizmus r¢sze.

Idûk´zben megroppant Gorkij tekint¢lye a szovjet irodalmi ¢letben; Majakovszkij
hullÀnak nevezte, akire t´bb¢ nincs sz¡ks¢ge az irodalomnak, ¢s ebben a szellemben
nyilatkoztak a àproletÀrÁrÂkÊ vezetûi is (akik t´bbnyire se proletÀrok, se ÁrÂk nem vol-
tak, viszont, ahogy az mÀr lenni szokott, tehets¢gtelens¢g¡kkel egyenes arÀnyban Àllt
az agresszivitÀsuk). R´vid ideig Gorkij ugyancsak tÀvolodni lÀtszott a hazÀjÀtÂl ä mi-
utÀn hÁr¡l vette, hogy Lenin ´zvegye az iskolai k´nyvtÀrakbÂl eltÀvolÁtandÂ k´nyvek
listÀjÀra egyebek mellett felvette a BIBLIç-t, a KORçN-t, Dant¢t ¢s Schopenhauert, fel-
hÀborodÀsÀban le akart mondani a szovjet ÀllampolgÀrsÀgÀrÂl. Az errûl szÂlÂ hivatalos
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bejelent¢s megÁrÀsÀt azonban elhalasztotta, majd v¢gleg f¢lretette: mind gyakrabban
felmer¡lt benne a hazat¢r¢s gondolata.

Sokf¢le oka volt rÀ. Egyre nehezebben viselte az orosz emigrÀciÂ, k´zt¡k igen sok
Àltala is tisztelt ¢rtelmis¢gi r¢sz¢rûl ût ¢rt heves, gyakran nagyon durva tÀmadÀsokat.
Annak ellen¢re is, hogy n¢metorszÀgi ¢s csehszlovÀkiai àbÀzisairÂlÊ ä ahol mÀr jelen-
l¢te miatt, no meg az Àltala alapÁtott orgÀnumok, Ágy a szÁnvonalas berlini Beszeda r¢v¢n
k´zvetlen¡l r¢szt kellett vennie az irodalmi ¢letben ä 1924-ben Àttelep¡lt OlaszorszÀg-
ba, s Ágy legalÀbb fizikai ¢rtelemben tÀvol ker¡lt az orosz emigrÀnsk´zpontoktÂl. Ez
azonban nem mentette meg attÂl, hogy a polgÀri OroszorszÀg Nyugatra menek¡lt
k¢pviselûi ä akik m¢g sokÀig azt hitt¢k, hogy a bolsevikok uralma nem tart n¢hÀny
hÂnapnÀl tovÀbb ä ÀrulÂnak, az ¢rtelmis¢g hÂh¢rÀnak nevezz¢k ût. A szovjethatalom fel¢
tett minden l¢p¢s¢t, k´zt¡k a fentebb emlÁtett cikkeket kÁm¢letlen¡l kipelleng¢rezt¢k,
Leninrûl k´zreadott essz¢j¢t az Árott orosz szÂ t´rt¢nete legnagyobb bün¢nek nevez-
t¢k. FogytÀn volt a p¢nz is ä mÀrpedig Gorkijnak a VezÃvra n¢zû sorrentÂi hÀzban
hatalmas siserahadat kellett eltartania ä, ¢s fogytÀn az ihlet. Lassan kifulladt az ¢lm¢ny-
anyag a soha be nem fejezett nagy müh´z, KLIM SZAMGIN, az orosz ¢rtelmis¢g reg¢-
ny¢hez, amelyet az ÁrÂ a SorrentÂban vele ¢lû Budberg bÀrÂnûnek ajÀnlott (igaz, az
asszony lÀnykori neve, Zakrevszkaja olvashatÂ a szovjet korszakban is meghagyott, sût
iskolai irodalomÂrÀkon ismertetett, csak ¢ppen meg nem magyarÀzott dedikÀciÂn).

Gorkij egyre fÀjdalmasabban ¢rezte, hogy elmegy mellette az ¢let: a SzovjetuniÂbÂl
ä ahol a rohamosan apadÂ nyugati publikÀciÂkkal pÀrhuzamosan elkezdt¢k ´sszes
müveinek kiadÀsÀt9 ä gigantikus tÀrsadalmi fejlûd¢s hÁrei ¢rkeztek hozzÀ. Ekkor fek-
tett¢k le a szovjet nagyipar alapjait (r¢szben az ezzel egyidejüleg l¢trehozott gulÀgon10

kitermelt aranybÂl vÀsÀrolt nyugati g¢pekkel). Ekkor kezdûd´tt meg a mezûgazdasÀg
kolhozokba terel¢se, ¢s SorrentÂbÂl nem lÀtszott, hogy ez a kegyetlen kÁs¢rlet nem az
elmaradott muzsik Ãj fejlûd¢si szintre emel¢s¢t ¢s a m¢lys¢ges hagyomÀnyokban gy´-
kerezû k´z´ss¢g, az obscsina ¢rtelmes, XX. szÀzadi vÀltozatÀt, hanem t´bb milliÂ pa-
raszt meggyilkolÀsÀt vagy k¢nyszermunkÀra k¡ld¢s¢t, csalÀdok v¢gleges t´nkret¢tel¢t
¢s a korÀbban exportra termelû orosz gabonatermel¢s f¢l ¢vszÀzadnÀl hosszabb vÀl-
sÀgÀt eredm¢nyezi majd. Az emigrÀciÂbÂl Gorkij szem¢ben m¢g a gyerekek szÀmÀra
l¢tesÁtett koncentrÀciÂs tÀborok is rÂzsaszÁn f¢nyben tüntek fel. àHarkovban mÀr hatodik
¢ve mük´dik egy ÏtÀrsadalmilag k¡l´n´sen vesz¢lyes gyermekekÎ szÀmÀra l¢trehozott kolÂniaÊ,
Árta 1928 elej¢n egyik legkedvesebb ifjÃ moszkvai pÀlyatÀrsÀnak, Vszevolod Ivanov-
nak. à°n vagyok a patrÂnusa. A kolÂnia szervezete, helyzete, ¢lete hihetetlen¡l ¢rdekes. A gye-
rekekkel levelez¢sben Àllok, ¢s minden egyes levelemre 22 vÀlaszt kapok, a 22 munkabrigÀd ve-
zetûj¢tûl...Ê Szinte f¢lelmetes sorok, amelyek segÁtenek meg¢rteni, hogyan vÀlhatott a
tudÀs, a tanulÀs erej¢ben mÀniÀkusan hÁvû Gorkij a SzovjetuniÂba valÂ visszat¢r¢se ä
1928-as ¢s 1929-es lÀtogatÀsa, majd 1931-es leteleped¢se ä utÀn neki aff¢le Potemkin-
falvakk¢nt bemutatott halÀltÀborok dicsûÁtûj¢v¢ a Feh¢r-tengeri-csatornÀrÂl szÂlÂ hÁr-
hedt müv¢ben. Onnan pedig mÀr csak egyetlen l¢p¢s volt a sztÀlini n¢pirtÀs igazolÀ-
sÀig, a HA AZ ELLENS°G NEM ADJA MEG MAGçT, MEG KELL SEMMISíTENI! cÁmü Gorkij-
ÁrÀsig, majd az e cÁmen kiadott publicisztikai gyüjtem¢nyig.

Az Ãjonnan megjelent dokumentumok, levelek f¢ny¢ben is neh¢z megtalÀlni Gor-
kij pÀlfordulÀsÀnak pillanatÀt. Ez a kortÀrsaknak sem siker¡lt: n¢gy nappal a àn¢vte-
lenekÊ ellen Árt cikk k´zz¢t¢tele utÀn, 1927. december 25-¢n egy magÀt ́ tvenk¢t ¢ves-
nek mondÂ Andrian Kuzmin nevü ¢rtelmis¢gi ismeretlen¡l az alÀbbi levelet k¡ldte
SorrentÂba: à¹n tÀvol ¢l, mert m¢g idej¢ben elhÀrÁtotta magÀtÂl a boldogsÀgot, hogy hazÀja
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csaknem teljes lakossÀga, k´zt¡k az ´n akarata ellen¢re kereszt¡lvitt kÁs¢rlet n¢ma ¢s vak tÀrgya
legyen [...] Mindenkit meglepett az ´n fell¢p¢se. TÁz ¢vig hallgatott, ¢s most hirtelen dalra zendÁt
[a lev¢lÁrÂ az emlÁtett cikkek mellett Gorkijnak az ekkortÂl hivatalosan forradalomnak
nevezett oktÂberi hatalomÀtv¢tel tizedik ¢vfordulÂjÀra Árt cikk¢re is utal ä G. ç.]. RÀ-
adÀsul olyasvalamirûl zeng dicshimnuszt, amit mÀr maguk a l¢trehozÂi is kezdenek mÀsk¢nt lÀtni,
¢s aminek eredm¢nyek¢nt zsÀkutcÀba jutottunk.Ê A lev¢l margÂjÀra Nyikolaj Sivarov, az iro-
dalmi ¢let mÀsik k¢sûbbi ismert rendûrs¢gi fel¡gyelûje feljegyezte: àAz eredeti p¢ldÀnyt,
amely Medvegyjev et.nÀl maradt, lef¢nyk¢pezt¡k. UtasÁtÀsÀra kiadtuk a parancsot Kuzmin meg-
figyel¢s¢re.Ê

A szovjet politikai rendûrs¢g OlaszorszÀgban is igyekezett ellenûrizni a helyzetet.
Egy Szajanov n¢ven dolgozÂ ¡gyn´k jelent¢se szerint ànagy figyelmet kell fordÁtani azon
szem¢lyekre, akik Gorkij meghÁvÀsÀra SorrentÂba utaznak [a SzovjetuniÂbÂl ä G. ç.]. Nagyon
is elk¢pzelhetû, hogy az ellens¢g egy r¢sze ennek r¢v¢n t¢veszti meg a becs¡letes, hisz¢keny ́ regetÊ.
Idûvel rangos ÀllandÂ k¢pviselûje is volt a politikai rendûrs¢gnek Gorkij hÀzÀban, az
orszÀghatÀrokat Àln¢ven Àtl¢pû Matvej Pogrebinszkij szem¢ly¢ben: a Nyizsnyij Nov-
gorod-i ter¡let OGPU-fûn´ke az ÁrÂ f´ldije jogÀn, felettesei cseppet sem titkolt utasÁ-
tÀsait v¢grehajtva idûrûl idûre n¢hÀny hetet SorrentÂban t´lt´tt. (Gorkij szovjet-
uniÂbeli ÃtjÀn k¢sûbb û kÁs¢rte az ÁrÂt Szolovki cellÀiban tett 1929. jÃniusi lÀtogatÀsÀn.
1937-ben ´ngyilkos lett, bÃcsÃlevel¢ben szemrehÀnyÀst t¢ve SztÀlinnak, ami¢rt pa-
rancsÀra àa legnemesebb forradalmÀrokkalÊ kellett leszÀmolnia.)

A sorrentÂi hÀzra kiterjesztett tev¢kenys¢g ellen¢re nem lehet k¢ts¢g¡nk afelûl,
hogy Gorkij a szovjet sikerpropaganda szÂlamai mellett bûs¢ges informÀciÂt kapott
arrÂl is, hogy àegyszerüÊ honfitÀrsai mik¢nt reagÀlnak hazat¢r¢s¢nek hÁr¢re. Egy is-
meretlen lev¢lÁrÂja hosszan, naivul igyekezett meggyûzni ût, hogy a SzovjetuniÂban
majd ne hagyja magÀt megt¢veszteni a mell¢ rendelt kÁs¢rûk fel¡gyelete alatt tett gyÀr-
lÀtogatÀsokkal, inkÀbb inkognitÂban vegy¡lj´n el az emberek k´z´tt, mint fiatalkorÀ-
ban. à...akkor eg¢szen biztosan gyorsan ¢szreveszi majd a tÀrsadalom Ãj tagolÂdÀsÀt, az Ãj Àram-
latokat ¢s ¢szjÀrÀst, amely [...] mindent Àthat a hatalom lankadatlan adminisztratÁv nyomÀsÀra,
a n¢pt´megeknek a centrumtÂl valÂ ä a kapitalista orszÀgokban elk¢pzelhetetlen ä f¡gg¢se miatt.Ê
Egy mÀsik lev¢lÁrÂ csatolta soraihoz a Vecsernyjaja Moszkva egyik cikk¢t: à...[1928.] mÀr-
cius 26. ¢s Àprilis 1. k´z´tt valamennyi tanint¢zet k´teles ¡nnepi ¡l¢st rendezni a Gorkij ¢let¢rûl
¢s müv¢szet¢rûl szÂlÂ, irodalmi, zenei szÀmokkal kÁs¢rt elûadÀsokkal. MÀrcius 29-¢re, M. Gorkij
hatvanadik sz¡let¢snapjÀra a müv¢szet¢nek szentelt kiÀllÁtÀsokat kell szervezni.Ê Ebbûl a nap-
nÀl is vilÀgosabb, mik¢nt akart a hatalom Gorkij moszkvai lÀtogatÀsÀbÂl politikai tûk¢t
kovÀcsolni. KorÀntsem v¢letlen¡l ¢ppen az elsû nyilvÀnos politikai perekkel (a àbÀ-
nyÀszperrelÊ, az àagrÀrperrelÊ, majd az àiparperrelÊ ¢s a müszaki ¢rtelmis¢ggel valÂ
leszÀmolÀs t´bbi aktusÀval), no meg a sajÀt belsû pÀrtellenz¢ke, elsûsorban a szÀmüz´tt
Trockij hÁvei f¢lreÀllÁtÀsÀval pÀrhuzamosan. °s az ÁrÂsz´vets¢g erûszakos l¢trehozÀsÀ-
ra, vagyis a tollforgatÂ ¢rtelmis¢g egy akolba terel¢s¢re tett elsû kÁs¢rlettel egyidejüleg,
amikor a Pilnyak, Zamjatyin ¢s mÀsok elleni kegyetlen hajszÀval a hatalom mÀr nyÁltan
¡ld´zte, megf¢lemlÁtette ¢s megb¡ntette a neki nem tetszû ÁrÂkat.

A Gorkijnak k¡ld´tt ÃjsÀgkivÀgÀshoz a lev¢lÁrÂ a k´vetkezû kommentÀrt füzte:
à...k¡l´n´s, hogy ¹n milyen k´nnyed¢n fell¢p az orosz ¢rtelmis¢gnek a szovjethatalom Àltal m¢g
t¢rdre nem k¢nyszerÁtett utolsÂ k¢pviselûi ellen, ¢s nagy nev¢vel fedezi a mai orosz ¢let kiÀltÂ ha-
zugsÀgaitÊ, amelyeket a lev¢lÁrÂnak a bolsevik uralom tÁz ¢ve alatt szerzett tapasztalata
szerint àsemmi, m¢g a legmagasztosabb eszm¢k ¢s c¢lok sem igazolhatnakÊ. Gorkij a szovjet
politikai rendûrs¢g szerep¢rûl is olvashatott az 1928. mÀrcius 29-¢n kelt anonim le-
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v¢lben. àBenn¡nket, a tudomÀny, a szellemi ¢let, az ¢lû ¢s az Árott szÂ embereit teljess¢ggel meg-
fosztottak a szabad tudomÀnyos ¢s intellektuÀlis alkotÂmunkÀra valÂ jogunktÂl. Arra Át¢ltett¡nk,
hogy a GPU skorpiÂitÂl valÂ retteg¢sben ¢lj¡nk ä ilyenekrûl a cÀri rendszer csendûrs¢ge m¢g csak
nem is Àlmodhatott! ä ¢s k´zben ¹nnek a szovjethatalomrÂl ¢nekelt dicshimnuszÀt hallgassuk,
ami¢rt olyan meghatÂan gondoskodik a tudomÀnyrÂl ¢s a tudÂsokrÂl.Ê A kordokumentumk¢nt
is elgondolkodtatÂ ÁrÀs szerzûje Ágy folytatja: àTudom, hogy ¹n megvetû mosollyal a szem¢t-
kosÀrba dobja ezt a levelet, mint a proletariÀtus egy Ãjabb ellens¢g¢nek Ãjabb n¢vtelen, erûtlen
szÂÀradatÀt. Igen, ¹n szabad ÁrÂ, aki a szovjet sajtÂban megl¢vû monopolhelyzet¢ben azt Ár, amit
akar, a szovjethatalom v¢delm¢ben teljesen b¡ntetlen¡l gyalÀzva benn¡nket. VÀlaszt nem fog
kapni: kez¡nk megk´tve, szÀnkban szovjet p´c´k. Ezt tudvÀn azonban hogy hiheti magÀt a szabad
szÂ bajnokÀnak? Alekszej Makszimovics, gondolja ezt v¢gig, n¢zzen szembe a lelkiismeret¢vel,
amely valamikor ´sszeegyeztethetetlen volt a hazugsÀggal ¢s az aljassÀggal...Ê Gorkij vÀlasza
egyr¢szt a hatalom k¢pviselûivel valÂ egyre szÁv¢lyesebb, hellyel-k´zzel megalÀzkodÂ
lev¢lvÀltÀs, mÀsr¢szt a moszkvai sajtÂban k´zreadott publicisztika volt. OKOSKODñK
cÁmü 1930-as cikk¢ben p¢ldÀul otrombÀn gÃnyolÂdva Át¢lte el azokat, akik àjezsuita
mÂdon, aggÀlyosan szÀmon tartjÀk a t¢ved¢seket, a hibÀkat, a z´kkenûketÊ. V¢gleges hazat¢-
r¢s¢ig ez a motÁvum unos-untalan visszat¢r ÁrÀsaiban: a szovjetuniÂbeli fejlûd¢s k¢t-
s¢gtelen, akik nem ezt tekintik az elsûdlegesnek, akad¢koskodÀsukkal az eg¢sz orszÀg-
nak Àrtanak.

Sokan prÂbÀltak mÀr magyarÀzatot keresni Gorkij viselked¢s¢re, egyre t¡ntetûbb
fraternizÀlÀsÀra a szovjet politikai elit k¢pviselûivel, s arra, hogy szemet hunyt a ha-
zÀjÀban eluralkodÂ sztÀlini diktatÃra megnyilvÀnulÀsai felett. Vszevolod Ivanov tudÂs
fia, a Brezsnyev-korszak neves mÀsk¢nt gondolkodÂja, r¢szben csalÀdi eml¢kei nyo-
mÀn nemr¢g egyenesen egy olyan teÂriÀval Àllt elû, hogy ä ¢ppen a SzovjetuniÂbÂl
¢rkezû riasztÂ hÁrek nyomÀn ä Gorkij egy SztÀlin-ellenes fell¢p¢s terv¢vel t¢rt volna vissza
hazÀjÀba.11 Az¢rt, hogy a zsarnokkal szemben ´sszefogja a pÀrtvezet¢s addigra f¢lre-
ÀllÁtott politikusait, Buharint, Kamenyevet ¢s Rikovot, akikkel emigrÀciÂja k´zel h¢t
esztendeje alatt t´bb¢-kev¢sb¢ szoros kapcsolatban Àllt. T¢ny, hogy Lenin egykori k´r-
nyezet¢nek tagjai sorÀban az ÁrÂ vel¡k is levelezett. A sorrentÂi hÀz egykori lakÂja,
Nyina Berberova (megkurtÁtva magyarul is kiadott) 1981-es VASASSZONY cÁmü k´ny-
v¢bûl tudjuk, hogy 1928-ban, amikor Gorkij elûsz´r a SzovjetuniÂba lÀtogatott, az ût
akkor v¢gleg elhagyÂ Marija Budbergre bÁzott k¢t nagy bûr´nd´t, benn¡k egyebek
mellett a szovjet vezetûk fûleg k¡lf´ldrûl hozzÀ Árt ûszinte leveleivel. Azokat ugyanis ä
efelûl a cÁmzettnek nem volt k¢ts¢ge ä felhasznÀlhattÀk ellen¡k a javÀban folyÂ ¢s a
k¡sz´b´nÀllÂ politikai perekben, k´zt¡k azokban, amelyeknek k¢sûbb a vÀdlottai let-
tek. Budberg magÀval vitte az iratokat Londonba. Ott, Gorkij legalÀbbis Ãgy v¢lte,
biztonsÀgban voltak, ¢s nem okozhattak bajt ÁrÂiknak.12

Egy olyan korszakban, amikor a hatalmi harc m¢g korÀntsem dûlt el a Kremlben
ä ez v¢gsû soron csak 1934-ben, a àgyûztesek kongresszusaÊ, majd Kirov meggyilko-
lÀsa utÀn k´vetkezett be ä, Gorkij t´bb-kevesebb joggal szÀmÁthatott SztÀlin veres¢g¢-
re; s egyes k´zvetett bizonyÁt¢kok szerint szÀmÁtott is rÀ. Csakhogy ezzel a lehetûs¢ggel
szemben rokonszenv¢t egyÀltalÀn nem a demokratikus tÀrsadalomfejlûd¢s hirdetûi
bÁrtÀk. M¢g csak nem is az 1930 k¢sû ûsz¢n SztÀlin megbuktatÀsÀra k¢sz¡lû Szircovä
Lominadze-à´sszeesk¡v¢sÊ rangos r¢sztvevûi vagy a hozzÀjuk hasonlÂ gondolkodÀsÃ
politikusok, a Buharin-tanÁtvÀnyok, Rjutyin ¢s mÀsok. Hanem szeretett egykori f´ldije
¢s fogadott fia r¢v¢n tÀvoli rokona, Genrih Jagoda, a politikai rendûrs¢g helyettes ve-
zetûje, majd (1934-tûl kiv¢gz¢s¢¢ig, 1938-ig) a szovjet kormÀny bel¡gyi n¢pbiztosa.
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Ivanov professzornak a Gorkij hathatÂs r¢szv¢tel¢vel tervezett SztÀlin-ellenes felke-
l¢srûl k´zz¢tett, Àm teljess¢ggel bizonyÁtatlan koncepciÂja ¢ppen azon alapszik, hogy
az ÁrÂ egyed¡l JagodÀt ¢s vele az OGPU akkor mÀr az eg¢sz orszÀgra kiterjedû m¢r-
hetetlen hatalmÀt tarthatta k¢pesnek SztÀlin megbuktatÀsÀra.

Lehet, hogy Ágy volt. Ez azonban nem vÀltoztat Gorkij ¢s Jagoda nemr¢g k´zz¢tett,
1928 ¢s 1936 k´z´tti leveleinek megÁt¢l¢s¢n: ezek a mindk¢t r¢szrûl hÁzelgû, alÀzatos
feljegyz¢sek ¢letrûl ¢s halÀlrÂl d´ntenek. A m¢zesmÀzos hangon udvarolÂ, Jagoda
drÀga eg¢szs¢g¢¢rt aggÂdÂ, fûleg pedig az OGPU tev¢kenys¢g¢t agyba-fûbe dics¢rû
¢s a terror Àldozatait trÀgÀrul szidalmazÂ Gorkij t´bbnyire, mik¢nt 1917 Âta annyiszor,
kegyelmet k¢r, szavazati jogot, szÀmüzet¢s megsz¡ntet¢s¢t az ismerûsei, sût ismerûsei
ismerûsei szÀmÀra. Akinek ä mint p¢ldÀul a nyomorgÂ Kljujev parasztk´ltûnek, a
àNagy TisztogatÀsokÊ mÀsik majdani ÀldozatÀnak ä nem tudja elint¢zni a k´tete meg-
jelen¢s¢t, legalÀbb p¢nzt utaltat ki. De emellett lebesz¢li JagodÀt arrÂl, hogy Paszternaknak
Ãtlevelet adjanak. àAbszolÃt tisztess¢ges ember ugyanÊ, Árja rÂla, àde gyenge akaratÃÊ. MÀrpe-
dig, magyarÀzza Gorkij a politikai rendûrs¢g egyik vezetûj¢nek, n¢hÀny szovjet tiszt-
s¢gviselû akkor nemr¢gi menek¡l¢se utÀn k´nnyü pr¢da lenne a szovjetellenes nyu-
gati k´r´k szÀmÀra. (Az ÁrÂ kerek perec megmondta az ebben az ¡gyben tûle k¢tszer
is segÁts¢get k¢rû Paszternaknak, hogy az ¢ppen akkor sorozatossÀ vÀlt disszidÀlÀsok,
egyebek mellett a politikai rendûrs¢g n¢hÀny vezetûj¢nek vilÀgszerte nagy visszhan-
got kivÀltott ÀtÀllÀsa miatt nem hajlandÂ k´zbenjÀrni az ¢rdek¢ben.)

A hasonlÂ ¡gyek megtÀrgyalÀsÀn kÁv¡l a JagodÀnak k¡ld´tt levelekben az ÁrÂ t´b-
bek k´z´tt mentegetûzik, mert nem lettek el¢g ¢rz¢kletesek a cikkei, amelyeket a szovjet
megtorlÂ int¢zm¢nyekben, t´bbek k´zt az orosz ¢rtelmis¢g ¢s a renitens egyhÀzi sze-
m¢lyis¢gek b´rt´nek¢nt mÀr 1917 december¢tûl funkcionÀlÂ Szolovki-szigeten tett
lÀtogatÀsÀrÂl k´z´lt. (EzutÀn nem sokkal siker¡lt onnan megsz´knie egy fogolynak,
aki a Rul cÁmü emigrÀnslapban leÁrta e groteszk vizitet, ahogyan azt a mÀsik oldalrÂl
lÀttÀk. A magas, sovÀny, komor vend¢get, amint n¢mÀn, szinte ellens¢gesen v¢gig-
ment a kisuvickolt cellÀkon, elhessegetve a k¢r¢sekkel fel¢ rohanÂ rabokat; de azt is,
hogy a tisztelet¢re rendezett elûadÀs sz¡net¢ben Szolovki lakÂi k´z´tt elvegy¡lve hÀt-
ratett kez¢ben ´sszegyüjt´tte a foglyok titokban odanyÃjtott leveleit. A Gorkij-archÁ-
vumban fennmaradt adatok szerint azonban a SzolovkirÂl hazat¢rû ÁrÂ k¢t bûr´ndje
k´z¡l az egyik sajnÀlatos mÂdon elveszett, a mÀsikban pedig haza¢rkez¢se utÀn Gorkij
a rabok c¢dulÀi helyett egy nagy doboz hamut talÀlt. Az OGPU Ágy adta tudtÀra, hogy
ezt az ¢lm¢nyanyagot nem engedik neki felhasznÀlni a sajtÂban; Jagoda a t´rt¢nteket
minden sajnÀlkozÀs n¢lk¡l Ãgy minûsÁtette Gorkijnak, hogy az ÁrÂ huligÀnok karmaiba
ker¡lt.)

Gorkij tehÀt ä akÀr szÀmÁtott SztÀlin veres¢g¢re, akÀr nem ä k´zvetlen¡l elsû szov-
jetuniÂbeli lÀtogatÀsa elûtt bekapcsolÂdott a szovjet megtorlÀsi rendszer int¢zm¢nyei-
nek n¢pszerüsÁt¢s¢be. MÀsodik ÃtjÀt k´vetûen hozzÀfogott a àkÀrtevûkrûlÊ szÂlÂ szÁn-
mü, a csak halÀla utÀn kiadott SZOMOV °S MçSOK ÁrÀsÀhoz. Mik´zben hazÀjÀban koholt
vÀddal letartÂztattÀk a müszaki ¢rtelmis¢g szÀmos tagjÀt, majd gyors egymÀsutÀnban
k´vetkezett a t´rt¢n¢sz-akad¢mikusok, a papok pere, a k¢sz¡lû mü hiteless¢g¢t segÁ-
tendû, SztÀlin k¢r¢s¢re egymÀs utÀn k¡ldt¢k SorrentÂba a leszÀmolÀsok jegyzûk´ny-
veit. A VezÃv t´v¢bûl nem k¢slekedik sokÀig a vÀlasz Halatovnak, az çllami KiadÂ k¢-
sûbb szint¢n kiv¢gzett vezetûj¢nek, a GorkijäSztÀlin, illetve a GorkijäOGPU kapcsolat
egyik koordinÀtorÀnak: àNagyon hÀlÀs vagyok az ´n Àltal k¡ld´tt anyag¢rt. K¡l´n´sen fon-
tosak lenn¢nek szÀmomra a kÀrtevûk vallomÀsai.Ê 1930 szeptember¢ben negyvennyolc vÀd-
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lott kiv¢gz¢s¢t Gorkij Ágy kommentÀlta: àD¡h´ngve, de ´r´mmel olvastam az Izvesztyija
cikk¢t. Mikor fogjÀk v¢gre ÀrtalmatlannÀ tenni, megsemmisÁteni ezeket a rothadt gazembereket?
A GPU valÂban kit¡ntet¢st ¢rdemel [...] szÁvbûl kÁvÀnom, hogy a kÀrtevûk ¢s a szabotûr´k keserves
halÀllal d´g´ljenek meg, mint a szar.Ê

A nyugati ¢rtelmis¢g tiltakozÀssal fogadta Gorkijnak az àIparpÀrtÊ-per ¡gy kapcsÀn
tanÃsÁtott, korÀbban elk¢pzelhetetlen viselked¢s¢t. Erre n¢hÀny szovjet ÁrÂ EL A KE-
ZEKKEL GORKIJTñL! cÁmmel k´z´s felhÁvÀsban vÀlaszolt, Gorkij pedig n¢hÀny hÂnap
mÃlva, az 1931 mÀrciusÀban megrendezett mensevikellenes per alatt ä amelyben k¢t
r¢gi barÀtjÀt, a neves t´rt¢netÁrÂ Szuhanovot ¢s az egykori bolsevik k´zgazdÀsz Baza-
rovot is bÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtottÀk ä Ãjra harsÀnyan exponÀlta magÀt. Igaz, erre Halatovnak
a vÀdlottak vallomÀsait is tartalmazÂ, s¡rgetû levelei is k¢sztett¢k. Mivel pedig a àkÀr-
tevûkrûlÊ szÂlÂ, mÀr elk¢sz¡lt Gorkij-szÁnmü bemutatÀsÀhoz a szerzû nem jÀrult hoz-
zÀ, Halatov maga Árt cikket a PravdÀnak, amelyben hivatkozott a mensevikper Sor-
rentÂbÂl kapott ¢rt¢kel¢s¢re: àm¢lys¢gesen hasznos valamiÊ, amely, mint Árja, Gorkij sze-
rint àleleplezi a mai szociÀldemokrÀcia mocskos, aljas szerep¢tÊ.

HozzÀ kell tenni, hogy a sajÀt n¢pe ellen fordult rendszerrel valÂ kiegyez¢snek m¢g
ez az egy¢rtelmü dokumentuma is t´bbf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetû. Komoly, f¡ggetlen
irodalomtudÂsok13 felhÁvtÀk a figyelmet az eredeti Gorkij-lev¢l fogalmazÀsÀra, amely
gondos, betü szerinti ¢rtelmez¢sben nem a mensevikeket, hanem az ellen¡k folyÂ pert
minûsÁti. àA mensevikper term¢szetesen aljas vicc, de m¢lys¢gesen hasznosÊ, szÂl a mondat.
Ha Ágy ¢rtelmezz¡k, akkor a àm¢lys¢gesen hasznosÊ kifejez¢s valÂban alig leplezett gÃ-
nyolÂdÀs. A cÁmzett Halatov minden bizonnyal annak vette, mert a Gorkij-lev¢lnek
ezeket a sorait az arrÂl k´z´lt cikkben nem szÂ szerint, hanem sajÀt fogalmazÀsÀban
id¢zte, gondosan kiszürve a àf¢lre¢rthetûÊ kifejez¢seket.

E csupÀn mikrofilolÂgiai jelentûs¢gü kÀzus mellett akad mÀs szempont is, amely
legalÀbbis Àrnyalhatja az utÂkor Át¢let¢t Gorkij viselked¢s¢rûl. Hiszen az ÁrÂ zavarba-
ejtû bûs¢ggel k´zreadott politikai term¢szetü, gyül´lk´dû kirohanÀsai mellett nem-
igen talÀlni olyan ÁrÀsÀt ezekbûl az ¢vekbûl, amely bÀrmilyen csoporthoz tartozÂ szov-
jetuniÂbeli ÁrÂ ellen szÂlna. Sût mintha politikai tÀmadÀsait Gorkij arra hasznÀlnÀ fel,
hogy v¢dje az irodalmat. Amely nagyon is rÀszorult erre: 1927 ¢s 1932 Àprilisa k´z´tt
(az utÂbbi dÀtum az irodalmi csoportok adminisztratÁv Ãton t´rt¢nû felszÀmolÀsÀt jel-
zi) az orosz irodalomnak ¢s müvelûinek egyszerre kellett megk¡zdeni¡k az eszt¢tikai
¢rt¢k valamilyen szintü primÀtusÀt vallÂ ¢rtelmis¢giek eltÀvolÁtÀsÀval ä az àÃtitÀrsak-
tÂlÊ a trockistÀkig ä, a àproletÀrÁrÂknakÊ a sz¢pirodalom teljes felszÀmolÀsÀt ¢s az àiro-
dalmi t¢nnyelÊ t´rt¢nû helyettesÁt¢s¢t c¢lzÂ agresszÁv elûrenyomulÀsÀval s v¢g¡l a szÂ
erej¢tûl hagyomÀnyosan rettegû hatalomnak az irodalmi ¢let feletti ellenûrz¢s meg-
szerz¢s¢re irÀnyulÂ agresszÁv kÁs¢rleteivel. DokumentÀlhatÂ, hogy 1932 elûtt Gorkij
szovjetuniÂbeli Ãtjain ¢s SorrentÂbÂl k¡ld´tt leveleiben mindhÀrom vesz¢lyt Àllhata-
tosan igyekezett elhÀrÁtani. KorÀntsem csak a kulisszÀk m´g´tt: 1929 szeptember¢ben
nyilvÀnosan megv¢dte a àproletÀrÁrÂkÊ meg a Majakovszkij-f¢le LEF Àltal Ãtsz¢li han-
gon megtÀmadott Borisz Pilnyakot ¢s Jevgenyij Zamjatyint, s ezzel komolyan magÀra
haragÁtotta a bolsevik pÀrt irodalmi ¡gyekben illet¢kes tiszts¢gviselûit.

S hogy a k¢p m¢g bonyolultabb legyen, az 1930-as ¢vek legelej¢n mindinkÀbb a
diktÀtor ¢s a diktatÃra csapdÀjÀba szorulÂ ÁrÂ igen-igen sok mÀs kortÀrsÀval egy¡tt
valamif¢le liberalizÀlÂdÀst, gyeplûenged¢st ¢rz¢kelt a szovjet belpolitikÀban. Az elsû,
ijesztû politikai kirakatperek, a àgyül´let ́ tperceiÊ utÀn vÀratlanul elmaradt a Paraszti
MunkapÀrttal tervezett ¢s a sajtÂban mÀr elû is k¢szÁtett gyilkos leszÀmolÀs, amelynek

376 ã Gereben çgnes: A Gorkij-dosszi¢



egyik fûvÀdlottja Orwell nagy elûdje, Alekszandr Csajanov, az orosz paraszti utÂpia
ÁrÂja lett volna. A kortÀrsak, nem ismerv¢n a t´rt¢net v¢g¢t, fell¢legeztek (az 1939 mÀr-
ciusÀban egy¢bk¢nt m¢gis elpusztÁtott) Csajanov ¢s tÀrsai ´t¢ves b´rt´nb¡ntet¢s¢rûl
hallvÀn. ögy tünt, a letartÂztatÀsok, kiv¢gz¢sek utÀn SztÀlin ¢s k´re enyhÁt a megf¢-
lemlÁt¢s sikeresnek bizonyult politikÀjÀn. Ezt lÀtszott igazolni a cenzÃra r´vid idûre
enyh¡lû szigora, de m¢g a szovjet boltok meglepûen javulÂ ellÀtÀsa is. Ebben a hely-
zetben Gorkij aligha lÀtta c¢lravezetûnek a konfrontÀciÂt, amire talÀn mÀr nem is volt
k¢pes.

Ez persze mÀr csak talÀlgatÀs a most elûker¡lt levelek, jelent¢sek olvastÀn. Amelyek
nyomÀn szÀmos k¢rdûjel eltünt Gorkij viharos ¢letrajzÀbÂl ä hogy m´g´tt¡k Ãjabb
k¢rdûjelek meredjenek, Ãjabb talÀlgatÀsoknak helyet adva. Hiszen ha az ember t¡-
relmesen ÀtrÀgja magÀt ezen a detektÁvreg¢ny-izgalmassÀgÃ dokumentumhalmazon,
jÂ ideig nem hagyja nyugton a gondolat: mi lett volna, ha...

Ha Gorkij k¡lf´ld´n marad, ideig-ÂrÀig ä ameddig nem v¢geznek vele SztÀlin em-
berei, mint Trockijjal MexikÂban ä talÀn csakugyan egy diktatÃraellenes szellemi k´z-
pont ¢l¢re Àllhatott volna. Egy ilyen csoportosulÀs puszta l¢te pedig legalÀbbis meg-
nehezÁtette volna a nyugati baloldali ¢rtelmis¢g szÀmÀra, hogy gyermeteg antikapita-
lizmusÀban, majd egy antifasiszta ´sszefogÀs rem¢ny¢ben (mint a RibbentropäMolo-
tov-paktum megmutatta, dûre hit¢ben), felhasznÀlvÀn a nyomtatott szÂ mÀr akkor is
m¢rhetetlen hatalmÀt, SztÀlin ¢s a sztÀlinizmus dicsûÁt¢s¢vel, a bün´k elhallgatÀsÀval
bünr¢szess¢ vÀljon a SzovjetuniÂban elpusztult milliÂk halÀlÀban.

Ez persze mÀr csak jÀt¢k a t´rt¢nelemmel. Az azonban a jÂ szÀnd¢koktÂl eltelve a
hatalomnak elûsz´r csak a kisujjÀt nyÃjtÂ, bonyolult taktikÀzÀsokba fogÂ Gorkij rend-
ûrs¢gi dosszi¢jÀnak olvastÀn, Ãgy hiszem, vitathatatlan, bÀr nem Ãj igazsÀg, hogy nem
lehet egy kicsit elveszÁteni az ÀrtatlansÀgot. Emelkedettebb s a m´g´tt¡nk ÀllÂ kelet-eu-
rÂpai ¢vtizedek tapasztalatÀnak f¢ny¢ben talÀn nem indokolatlan megfogalmazÀsban
pedig Ãgy mondhatnÀnk, hogy az erk´lcs´t nem lehet kvantÀlni.
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Jegyzetek

1. 1917-tûl Cseka n¢ven emlegett¢k àAz ellen-
forradalom ¢s a szabotÀzs elleni harc rendkÁ-
v¡li bizottsÀgaiÊ orosz nev¢nek r´vidÁtett be-
tüszava alapjÀn. K´zponti szervei mellett kor-
mÀnyzÂsÀgi, 1919 januÀrjÀig jÀrÀsi, azonkÁv¡l
vasÃti, valamint a hadseregben mük´dû r¢sz-
legei voltak. A hatalom csÃcsÀn l¢vû elitnek
engedelmeskedû ä vagyis per definitionem a to-
tÀlis Àllam l¢talapjÀt jelentû ä szervezet,
amelynek legm¢lyebb hagyomÀnyai a k´z¢p-
kori orosz t´rt¢nelemben, legtisztÀbb formÀ-
jÀban IV. IvÀn cÀr opricsnyinÀjÀban (fegyve-
res-rendûri megtorlÂ gÀrdÀjÀban) gy´kerez-
nek, a szovjet korszakban fokozatosan politi-
kai rendûrs¢gg¢ àfinomulvaÊ egyre nagyobb

¢s mind ellenûrizhetetlenebb politikai, gazda-
sÀgi, adminisztratÁv hatalomra tett szert, ¢s az
1930-as ¢vek k´zep¢tûl Àllam lett az Àllamban.
Vezetûi Berija r¢v¢n 1953-ban, SztÀlin halÀla
utÀn megkÁs¢relt¢k magukhoz ragadni a leg-
felsû hatalmat, a pÀrtfûtitkÀri sz¢ket. Ez azon-
ban csak a pÀrt irÀnyÁtÂ szerveivel valÂ
hosszabb ´sszefonÂdÀs nyomÀn Jurij Andro-
povnak siker¡lt mÀr a szovjet korszak ¢s sajÀt
¢lete alkonyÀn. A mai posztszovjet politikai
elit igen nagy r¢sze Andropov ¢s a KGB àk´-
peny¢bûlÊ bÃjt elû, ¢s a C¢gn¢l dolgozÂkat
nem minden gyeng¢ds¢g n¢lk¡l mindmÀig
àcsekistÀkk¢ntÊ emlegeti, noha a szervezet ne-
ve gyakran vÀltozott: egy 1922. februÀr 6-Àn
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kelt dekr¢tum nyomÀn GPU (az àÀllami poli-
tikai irÀnyÁtÀsÊ szavak r´vidÁt¢se) lett a neve.
Ekkor m¢g a rendûrs¢g fel¡gyelet¢t is ellÀtÂ
NKVD, vagyis az oroszorszÀgi f´derÀciÂ bel-
¡gyi n¢pbiztossÀga alÀ rendelt szervezet volt,
àaz ÀllambiztonsÀg v¢delmeÊ feladattal. 1923-
ban, a SzovjetuniÂ megalakulÀsa utÀn OGPU
n¢ven (a. m. àegyesÁtett Àllami politikai irÀnyÁ-
tÀsÊ) ´ssz-szovjet rangra emelt¢k, ¢s a tagk´z-
tÀrsasÀgok GPU-inak fel¡gyelet¢vel bÁztÀk
meg, a szovjet kormÀny, a N¢pbiztosok TanÀ-
csa alÀ rendelten. 1934-ben, amikor a Kirov-
gyilkossÀggal ¢s a sztÀlini totÀlis Àllam l¢trej´t-
t¢nek mÀs jeleivel pÀrhuzamosan a Szovjet-
uniÂban megalakÁtottÀk az amÃgy is formÀlis
harmadik hatalmi Àgat mintegy t´rv¢nyen kÁ-
v¡l helyezû r´gt´nÁt¢lû bizottsÀgokat, a àtroj-
kÀkatÊ, azokban mÀr az NKVD k¢pviselte a
politikai rendûrs¢get; ennek ¢gisze alatt mü-
k´d´tt a GUGB, az ÀllambiztonsÀgi fûigazga-
tÂsÀg, amely l¢nyeg¢ben egyet jelentett az
NKVD-vel. 1941-ben a szovjet ipar fel¡gyele-
t¢t teljess¢ggel magÀhoz ragadÂ GUGB Ãjra
k¡l´nvÀlt, ¢s a politikai rendûrs¢g NKGB (çl-
lambiztonsÀgi N¢pbiztossÀg) n¢ven mük´d´tt
tovÀbb, 1946-tÂl miniszt¢riumi rangban, MGB
(Bel¡gyminiszt¢rium) elnevez¢ssel. SztÀlin ha-
lÀla ¢s az azt k´vetû legfelsû szintü leszÀmolÀ-
sok utÀn, 1954. mÀrcius 13-Àn j´tt l¢tre a szov-
jet rendszer fennÀllÀsÀnak v¢g¢ig mük´dû
KGB (çllambiztonsÀgi BizottsÀg).
2. BIL LI A. M. GORKIJ CSLENOM PARTYII? Iz-
vesztyija CK KPSZSZ, 1990/5; IZ PEREPISZKI
GORKOGO. Uo. 1990/11.; IZ PEREPISZKI GOR-
KOGO. Uo. 1991/6.; L. Szpiridonova: M. GOR-
KIJ: GYIALOG SZ ISZTORIJEJ. Moszkva, 1994;
NYEIZVESZTNIJ GORKIJ. Moszkva, 1994; Vitalij
Sentalinszkij: RABI SZVOBODI. V LITYERATUR-
NIH ARHIVAH KGB. Moszkva, 1995; N. Primocs-
kina: PISZATYEL I VLASZTY. Moszkva, 1996.
3. Zinaida Minc, az azÂta elhunyt neves tartui
irodalomt´rt¢n¢sz diÀkjaival egy¡tt a p¢ter-
vÀri Cseka-archÁvumban ´sszeÀllÁtotta azok-
nak a letartÂztatottaknak a n¢vsorÀt, akiknek
szabadon enged¢s¢¢rt Gorkij makacsul ¢s
szisztematikusan szÂt emelt. Hihetetlen¡l
nagyszÀmÃ ¢s ÂriÀsi szellemi erût k¢pviselû r¢-
tegrûl van szÂ. Z. G. Minc: A. M. GORKIJ V KU-
BU. TRUDI PO RUSSZKOJ I SZLAVJANSZKOJ FILO-
LOGII. XIII. GORKOVSZKIJ SZBORNYIK. Tartu,
1968. 170ä250.
4. Gorkijnak a Romanov-hÀz tagjai ¢rdek¢ben

kifejtett tev¢kenys¢g¢rûl l. B. D. Wolfe: THE
BRIDGE AND THE ABYSS. New YorkäWashing-
tonäLondon, 1967. 96ä103., illetve Gavriil
Konsztantyinovics nagyherceg: V  MRAMOR-
NOM DVORCE cÁmü memoÀrjÀban, Szentp¢ter-
vÀräD¡sseldorf, 1993. 240ä249.
5. àBel¢pett valami az ¢letembe, amely erûsebb volt,
mint minden eddigi k´tel¢k, erûsebb, mint az ¢let ma-
ga. Ettûl kezdve meg is maradt, eg¢szen addig, mÁg
a bolsevistÀk fegyveres erûszakkal sz¢t nem vÀlasz-
tottak benn¡nket.Ê R. H. Bruce Lockhart: EGY
BRIT DIPLOMATA EML°KEI. Budapest, ¢. n. 299.
Szerelmi vet¢lytÀrsÀval valÂ talÀlkozÀsÀt a le-
tartÂztatÀsa utÀn Lockhart ugyanitt Ágy Árja le:
àAz ÁrÂasztalnÀl egy fekete nadrÀgos, feh¢r orosz in-
ges f¢rfi ¡lt, ÁrÂmappÀja mellett pisztoly fek¡dt. A
f¢rfinak fekete, hosszÃ f¡rtü, hullÀmos haja volt,
mint egy k´ltûnek; hÀtraf¢s¡lte magas homlokÀbÂl.
Bal csuklÂjÀn nagy kark´tûÂrÀt viselt. A f¢lhomÀly-
ban arca m¢g sÀpadtabb volt, mint mÀskor. AjkÀt
erûsen ´sszeszorÁtotta, ¢s amikor bel¢ptem, ac¢los te-
kintettel n¢zett a szemembe. Kegyetlen ¢s f¢lelmetes
embernek lÀtszott. Peters volt, a Cseka aleln´ke.Ê
Uo. 355. o. A t´rt¢netet k¢sûbb Hollywood-
ban filmre vitt¢k Humphrey Bogarttal Lock-
hart szerep¢ben.
6. Gorkij, Lunacsarszkij ¢s a (diktatÃrÀt ki-
szolgÀlÂ k¢sûbbi monstrum utÂdÀval sz´ges
ellent¢tben ¢rdekv¢delmi szervezetk¢nt l¢tre-
j´tt) orosz ÁrÂsz´vets¢g p¢tervÀri tagozata
1921 mÀjusÀtÂl szabÀlyosan ostromolta Le-
nint meg a bolsevik pÀrt k´zponti bizottsÀgÀt
az egyre k¢ts¢gbeesettebb k¢r¢ssel: adjanak
v¢gre Ãtlevelet Bloknak ¢s feles¢g¢nek, aki-
ket FinnorszÀgban vÀrnak az orvosok. A fo-
lyamodvÀnyokkal azonban k¢t ÀllÂ hÂnapon
Àt senki nem foglalkozott; amikor pedig v¢g-
re megadtÀk a kiutazÀsi enged¢lyt, Blok
mÀr haldokolt. Ny. Gyikusina: KAK RESALASZ
SZUGYBA POETA. Lityeraturnaja Gazeta, 1990.
november 28.; Gorkij, aki az utolsÂ pillanatig
k¡zd´tt Blok ¢let¢¢rt, egy feltehetûleg 1921.
augusztus 4-¢n kelt level¢ben m¢g k´z´lte a
k´ltû feles¢g¢vel, hogy telefon¢rdeklûd¢s¢re
azt a vÀlaszt kapta: àA K¡l´nleges OsztÀly [amely
a politikai megbÁzhatÂsÀgot vizsgÀlta ä G. ç.]
m¢g nem vette sorra az ¡gyet, de a h¢ten eg¢szen biz-
tosan d´nt¢s sz¡letik majd.Ê L. SzpiridonovaäNy.
Rzsevszkaja: IZ PEREPISZKI M. GORKOGO I R.
ROLLANA. In: NYEIZVESZTNIJ GORKIJ. Moszk-
va, 1994. 58ä59. HÀrom nappal k¢sûbb Blok
halott volt. A temet¢sen mondott gyÀszbesz¢-
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d¢ben Borisz Ejhenbaum kijelentette: a kor
legnagyobb orosz k´ltûje l¢nyeg¢ben abba
halt bele, hogy kiegyezett egy embertelen ha-
talommal.
7. Az Ãn. Tagancev-¡gyrûl, amelynek vÀdlott-
jak¢nt t´bbek k´z´tt Nyikolaj Gumiljovot ki-
v¢gezt¢k, mÀig megoszlanak a v¢lem¢nyek. A
kortÀrsak k´z¡l sokan Ãgy v¢lik, hogy Gorkij
¢s mÀsok k´zbenjÀrÀsa (L. G. Tyerehov: VOZV-
RASCSAJASZ K GYELU GUMILJOVA. Novij Mir,
1987/12. 257ä258.) csak rontott a jelent¢kte-
len dolgokban elmarasztalt, p¢ldÀul a mÃze-
umok helyzet¢vel kapcsolatos adatok k¡lf´ld-
re tovÀbbÁtÀsÀval vÀdolt gyanÃsÁtottak helyze-
t¢n. L. NYIKOLAJ GUMILJOV V VOSZPOMINA-
NYIJAH SZOVREMENNYIKOV. Moszkva, 1990.
308. MÀsok megerûsÁtik, hogy a Tagancev hÀ-
zaspÀr, Gumiljov, Uhtomszkij herceg ¢s a t´b-
biek kiv¢gz¢s¢re csak a v´r´sterror igazolÀsÀ-
ra ker¡lt sor. Sz. P. Melgunov: KRASZNIJ TER-
ROR V ROSSZII. 1918ä1923. Moszkva, 1990.
(Az 1923-as kiadÀs reprintje.) Az ¡gyet, amint
azt a GULçG SZIGETVILçG elsû k´tet¢ben Szol-
zsenyicin megÁrta, a XX. szÀzadi orosz iroda-
lomban oly gyÀszos szerepet jÀtszÂ àcsekistaÊ,
Jakov Agranov talÀlta ki ¢s hajtotta v¢gre. Ezt
ÀllÁtotta egy¢bk¢nt hosszas vizsgÀlÂdÀsa nyo-
mÀn Gumiljov volt feles¢ge, Anna Ahmatova
is. L. M. Latmanyizov: RAZGOVORI SZ AHMA-
TOVOJ. Russzkaja Lityeratura, 1989/3.
8. A Gorkijt jÂl ismerû Zamjatyin ARCOK cÁmü
hÁres müv¢ben azt Árta, hogy ezt az ¢rz¢st egy
fiatalkori trauma motivÀlta: felbûsz¡lt muzsi-
kok Krasznovidovo falucskÀban felgyÃjtottak
egy hÀzat, amelyben a leendû ÁrÂ majdnem
benn¢gett.
9. 1928ä1930 folyamÀn huszonhÀrom k´tet-
ben, 1930ä1931-ben pedig huszonhat k´tet-
ben jelent meg.
10. A n¢gy FranciaorszÀg kiterjed¢sü gulÀg e

c¢lbÂl l¢trehozott t´bb szÀz lÀgere ´nmagÀ-
ban nem volt Ãj jelens¢g a SzovjetuniÂban, hi-
szen politikai foglyokkal zsÃfolt koncentrÀciÂs
tÀborok (mÀr jÂval a sztÀlini àtisztogatÀsokÊ vi-
lÀgszerte, Ágy MagyarorszÀgon is oly gyakran
Àtmeneti zsÀkutcÀnak tekintett korÀt megelû-
zûen) 1917 december¢tûl mük´dtek; az 1923-
ban kiadott VSZJA ROSSZIJA cÁmü informÀciÂs
gyüjtem¢ny p¢ldÀul hatvan´t lÀger cÁm¢t ¢s
telefonszÀmÀt sorolta fel.
11. V. V. Ivanov: POCSEMU SZTALIN UBIL GOR-
KOGO? Voproszi Lityeraturi, 1993/1.
12. A k¢t bûr´nd sorsÀrÂl Borisz Nyikolajevsz-
kij, az orosz emigrÀciÂ H¢rodotosza, a Hoo-
ver Int¢zet vilÀgszerte egyed¡lÀllÂ orosz vo-
natkozÀsÃ k¢ziratgyüjtem¢ny¢nek egykori
l¢trehozÂja mÀr 1936-ban Árt. (KAK PODGO-
TAVLIVALSZJA MOSZKOVSZKIJ PROCESSZ. IZ PISZ-
MA SZTAROGO BOLSEVIKA. Szocialisztyicseszkij
Vesztnyik, 1936. december 22.) Az û interpre-
tÀciÂjÀt erûsÁtette meg Nyina Berberova id¢-
zett k´nyv¢ben. A szerzû Marija Budberggel
valÂ angliai talÀlkozÀsaira ¢pÁtett, annak ide-
j¢n m¢g abszurdnak lÀtszÂ koncepciÂja sze-
rint az asszony 1934-ben (mÀs forrÀsok szerint
1936-ban) vÀratlanul a SzovjetuniÂba utazott.
Nem MoszkvÀba, csak az orszÀg nyugati hatÀ-
rÀra, ahol n¢hÀny ÂrÀt t´lt´tt, majd visszat¢rt
Londonba, mÀr a magÀval vitt k¢t bûr´nd n¢l-
k¡l. Ma sem tudni, valÂban Ágy t´rt¢nt-e, s ha
igen, mivel ¢s hogyan szerezte meg SztÀlin ä
m¢g Gorkij ¢let¢ben! ä ezeket az iratokat. S
vajon megszerezte-e egyÀltalÀn? Hiszen az el-
mÃlt ¢vekben Gorkijnak a bolsevik vezetûk-
h´z Árt levelei k´z¡l sokat k´zz¢tettek, a miti-
kus bûr´nd´k tartalmÀbÂl viszont tudomÀ-
som szerint egyetlenegy sem ker¡lt elû.
13. L. Lazar Fleishman: PASZTERNAK V TRID-
CATIE GODI. JeruzsÀlem, 1984. 32ä34. ¢rve-
l¢s¢t.




