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Lenin svájci és francia könyvtárakban 

A L E N I N életével foglalkozó roppant gazdag és ma már csak nehezen 
áttekinthető' irodalomban lépten-nyomon szó esik a könyvtárakkal való 
rendszeres kapcsolatáról. Már gimnazista korában felfedezte a nagy könyv
gyűjteményben való kutatás előnyeit, amint ezt nővére feljegyzéseiből tud
juk.1 1895 derekán került először külföldre mozgalmi megbízatással és az egy
kori Königliche Bibliothek, ma berlini Staatsbibliothek nyilvántartása rög
zítette, hogy a 25 éves ULJANOV németországi átutazását kihasználva dolgozott 
a berlini könyvtárban.1/., Magánlevelezésének fennmaradtdarabjaibólés felesége, 
KRUPSZKAJA asszony visszaemlékezéséből derült ki, hogy Lenin szibériai 
száműzetésében is kért és kapott tudományos kutatásához szükséges könyv
tári műveket,2 majd 1900-ban kezdődő hosszú (az 1905 végétől 1907 decem
beréig tartó megszakítást leszámítva tizenhét éves) nyugati emigrációja meg
feszített munkával teli napjait túlnyomórészt könyvtárakban töltötte.3 

KRUPSZKAJA asszony Lenin munkája a könyvtárakban címen önálló kis cikket 
is publikált e témából.4 A harmincas évek elején megjelent írása óta többen 
is kutat tak és találtak új, érdekes adatokat L E N I N ilyen irányú tevékenységé
ről. Szinte bizonyosra vehető, hogy a jövőben is kerülnek még elő feltárásra 
váró dokumentumok. A kérdésre vonatkozó alábbi dolgozatban elengedhetet
lenül szükséges esetekben hivatkozom a magyar szakirodalomban már hozzá
férhető közlésekre, és csak a kép gazdagítása végett idézek az újabb külföldi 
sajtóban megjelent régebbi és frissebb keletű cikkekből, tanulmányokból, 
egyfelől, mert nehezen elérhetők nálunk, vagy azért, mert a hazai irodalom
ban még nem tettek róluk említést. 

Az utóbbiak közé tartozik Marietta SAGINJAN szovjet történész ós írónő 
1969 őszén publikált esszéje.5 SAGINJAN 1967-ben a londoni British Múzeum 
Könyvtárában folytatott kutatásai mellett az ottani könyvtárőr szívességé
ből jutot t részben ismeretlen LENiN-dokumentumok és adalékok birtokába, 
összesen öt forrásadatot említ, amelyekhez számos eredeti meglátást, 
gondolatot tartalmazó hosszabb eszmefuttatást fűz. Ezt a frissebb keletű 
írást a kronológiai sorrend érdekében idézzük első helyen, ugyanis L E N I N 
1902 áprilisától 1903 áprilisáig tar tó londoni emigrációjához kapcsolódik. 

1 A. I . ULJANOVA: Iljics gyermek- és iskolaévei. Uzsgorod 1957. p . 29. 
Va F R . DONATH: Lenin in Leipzig, Berlin, 1958. p . 9. 
2 KRUPSZKAJA, N. K.: Visszaemlékezések Leninre. Bp. 1959. p . 25. 
3 Uo. p. 243., 244., 249., 282., 290., 291. 
4 L. N. K. KRUPSZKAJA: Mit irt, mit mondott Lenin a könyvtárakról. 1953. p . 23 — 32. 
5 Marietta SAGINJAN: In der Bibliothek des Britischen Museums. — Sowjetliteratur. 

1969. júl. p . 114—146. 
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Mr. FAIRS, a British Múzeum könyvtárának munkatársa ajándékozta meg 
az öt dokumentum kópiájával szovjet olvasóját 1937-ben. A Department 
of Printed Books irattárában talált iratok közül az első 1932 április 21-i 
keltezésű, amelyben egy Jakob RICHTER nevű olvasó kérte a Múzeum Read-
ing Roomja használatának engedélyezését a könyvtár igazgatójától. Jákob 
RICHTER L E N I N Londonban használt álneve volt. A beadvány szövege: ,,Sir 
(Uram) ! A British Museum olvasótermének használatára jogosító belépőjegy ki
adásátkérem. Oroszországból érkeztem, hogy az agrárkérdést tanulmányozzam. 
Csatolom Mr.Mitchell ajánlólevelét. . ." A British Múzeum igazgatójának címzett 
kérvényen LENIN 30 Holford Square alatti londoni címét adta meg. A második, 
ezúttal keltezés nélküli dokumentum. J . H. MITCHELL levele. MITCHELL, 
az angol általános szakszervezet főtitkára, LENiNt mint barátját, az ,,orosz 
jogtudort", Jakob RICHTER elnevezéssel ajánlotta a könyvtárigazgató párt
fogásába, de úgy látszik, a hanyagul kiállított levél nem hatott , ezzel magya
rázható, hogy az irattárban egy második ajánlás is fennmaradt, ezúttal pontos 
keltezéssel.6 Az 1902 április 23-án megírt újabb ajánlás már az angol szakszer
vezet cégpapírján, pecséttel ellátva ós L E N I N pontos lakcímének megjelölésé
vel készült írógépen. Ehhez L E N I N újabb kórvénye csatlakozott, amelyben 
utalt arra, hogy MITCHELL az iménti szabályszerű ajánlással egészítette ki az 
elsőt. Egy napos késedelem nem minó'síthető még bürokráciának, de úgy lát
szik, L E N I N ezt is sokallotta, mert 1902 április 24-én megsürgette ügye intézését, 
mégpedig eredményesen, ugyanis a negyedik adalék a British Múzeum olvasói 
nyilvántartásából származik, amely szerint LENiNt 1903 április 25-ón az e na
pon regisztrált beiratkozottak közül másodikként jegyezték be. A sóvárgott 
olvasójegyet további négy napi várakozás után, április 29-ón kapta kézhez.7 

KRUPSZKAJA asszony fentebb idézett könyvéből ós N. A. ALEKSZEJEV, L E N I N 
londoni emigráns elvtársa emlékezéséből8 ismeretes, hogy L E N I N a példamutató 
hivatalnok pontosságával jelent meg reggelenként a British Múzeum olvasó
termében, a nyitvatartás idejét teljes egészében felhasználta. Az a buzgal
ma, amelyet az olvasójegy mielőbbi megszerzéséért kifejtett ós a körülmény, 
hogy 1902 április 24-én másodikként írták őt be a látogatók közé, újabb adalék
kal erősíti az iménti megállapításokat, A könyvtári archívum segítségével sike
rült 1967-ben SAGiNJANnak L E N I N első londoni lakáscímét is felderíteni, 
ezzel kiigazítani ALEKSZEJEV emlékezésének egy nem egészen helytálló élet
rajzi érdekességű megállapítását. A könyvtár hatalmas olvasótermének 
(melyet egykor MA.RX is rendszeresen látogatott) emberöltők óta változatlan 
rendje lehetővé tette, hogy SAGINJAN meghatározza: melyik padsorban foglalt 
helyet LENIN 65 évvel korábban. A Reading Roomban ugyanis a régi hagyo
mányokat fenntartva az ABO betűivel megjelölt padsorok közül abba ültetik 
az olvasókat, amelyiknek betűjelzete nevük kezdőbetűjével egyezik, IMiután 
L E N I N „ R I C H T E R " néven szerepelt, az R-rel jelzett sorban kellett ülnie, é3 
mivel általában az elsők között jelent meg a nyitáskor, ezért feltehetően az 
R sor első-, vagy második székét foglalta el. Ott dolgozhatott többek között 
a ma már világszerte ismert Mit tegyünk? című, a maga korában is roppant 
hatást gyakorló műve fejezetein, tekintve, hogy ezt londoni tartózkodása ide
jén írta. 1902—1903-ban az orosz szegónyparasztság helyzetével foglalkozó 

6 Uo. p. 126 — 127. 
7 Uo. 
8 Idézi SAGINJAN UO. 
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írásai is nagy számban készültek, tehát az olvasójegy kervényezésekor írott 
bejelentésében nem titkolta szándékát. SAGINJAN érdekes történelmi nyomo
zásából sajnos hiányoznak a Lenin által 1902 — 1903-as műveiben idézett könyvek 
vizsgálatai, bár nyilvánvaló, hogy ezek nagy részét a British Múzeumban 
kérte ki, és ott jegyzetelte. Érdekesek lehetnek abból a szempontból, hátha 
érintetlenül maradt meg egyik-másik kötetben L E N I N valamilyen jegyzete, 
széljegyzete. 

1903 tavaszán hagyta el L E N I N Londont, Svájcba költözött felesé
gével együtt, ahol hosszabb-rövidebb megszakításokkal a legtartosabban vert 
gyökeret. 

A svájciak, különösen a második világháború befejezése óta, mind na
gyobb igyekezettel foglalkoznak az ottani LENiN-emlékek felkutatásával 
és ápolásával. Az 1895-ben alapított berni Schweizerische Landesbibliothek, 
Svájc nemzeti könyvtára, 1945-ben, fennállása ötvenedik évfordulója alkalmá
ból adott ki egy díszes kétnyelvű (német—francia) albumot,9 amelynek egyik 
fejezetét a századeleji berni orosz emigráns-kolónia publikációinak és L E N I N 
tevékenységének szentelték, felsorolva azokat a könyvtárukban fenn
maradt adatokat, amelyek ottani munkásságát illusztrálták. 1952-ben Maurice 
PIANZOLA értékes önálló könyvet adott közre Lenin Svájcban címen,10 és ez az 
egész eddig feltárt vonatkozó anyagot összefogta, és kommentálta. A szín
vonalas kiadvány 1965-ben a második kiadást is megérte. De nemcsak egyes 
személyek és intézmények, hanem a svájci kormány hatóságok is növekvő 
érdeklődést tanúsítottak a kérdés iránt, így kerülhetett sor a konzervatív 
Svájc esetében valóban különösnek látszó ünnepségre, amely 1967 november 
4-én zajlott le Genfben. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik 
évfordulója alkalmából ugyanis a genfi egykori rue David Dufour, most rue 
des Plantaporrets 3-as számú házán, amelyben L E N I N 1904 szeptemberétől 
1905 októberig lakott, emléktáblát lepleztek le. Ez önmagában még nem fel
tűnő, de elgondolkoztató, hogy a tábla elhelyezését a város patrícius polgársága 
is helyeselte, elősegítette, az ünnepségen Svájc mostani és előző államelnöke, 
valamint Genf polgármestere is jelen volt, sőt LENiNt méltató beszédet tar tot t , 
genfi könyvtári munkásságát is említve. A történelmi realitások felismerése 
késztette Svájc lakosságának felsőbb rétegeit is erre az aktusra.11 Az ünnepség
ről a svájci polgári sajtó is fényképekkel illusztrált terjedelmes beszámolókat 
közölt, felelevenítette LENiNnek a genfi könyvtárakhoz fűződött kapcsolatait.12 

Lenin két genfi könyvtárnak volt rendszeres használója: a főként egye
temistákat szolgáló nagy Bibliothèque Publique et Universitaire-nek, és a város 
egyik patinás egyesületi könyvtárának, a Société de Lecture-nek. 

A most jóval több, mint egymillió kötettel rendelkező Bibliothèque 
Publique et Universitaire ma is ugyanott található, ahol a század elején: 
a genfi egyetemnek a rue de Candolleon húzódó épületcsoportjában. Bejárata 
a Promenade des Bastions felől, tehát egy park oldalán van - , vele szemben 
a reformáció neves személyiségeinek szobormásaival díszített emlékfal —, éppen 
BOCSKAY István szobrát találjuk a könyvtár átellenében. Feltételezhetjük, 

9 Fünfzig Jahre Schweizerische Landesbibliothek. Bern. 1945. 
10 Maurice PIANZOLA: Lénine en Suisse. Ambily-Annemasse, 1952. 227. p. 
11 Az ünnepségre szóló díszes meghívót a genfi Société de Lectureben kaptam meg, 

ahol az ünnepségre vonatkozó anyagot külön dossziéban őrzik. 
12 La Suisse. 1967. nov. 5., Journal de Genève. 1967. nov. 5. 
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hogy L E N I N Genfbe érkezése után nagyon hamar felkereshette a könyvtárat, 
használta annak tágas, hosszúkás asztalokkal, kényelmes székekkel, sok fényt 
áteresztő nagy ablakokkal és a hatalmas terem falai mentén húzódó nagy 
kézikönyvtárral ellátott olvasótermét. A LENiNről szóló irodalomban igen sok
szor idézték már feltétlen elismerő szavait a svájci könyvtárak liberalizmusáról. 
A genfi egyetemi könyvtárt most is ez jellemzi, noha komoly helygondokkal 
küszködik, ezért az utóbbi időben kénytelen az egyetemistákat lehetőleg a szak
könyvtárakba irányítani és egyébként is csak azoknak engedélyezi az olvasást, 
akik valóban a könyvtár anyagát használják. 

L E N I N olvasótermi munkájáról nem maradt feljegyzés a könyvtár 
nyilvántartásában, de a kölcsönzéseket rögzítő regiszterekben harminc al
kalommal írta alá nevét. A kölcsönzött könyvek címei és a kölcsönzés dátumát 
felsorolta a genfi könyvtár egyik munkatársa egy kis adatközlő cikkében, 
amely a genfi múzeumok közlönyében jelent meg.13 

A rekonstruált címlista szerint L E N I N 1903 október 15-én kölcsönzött 
először könyvet, amely az amerikai munkások bérezési táblázatait tartalmazta. 
1904 januárjában filozófiatörténeti munkákat, közöttük PAULSEN Orundriss 
der Geschichte der Philosophie- ját nyugtázta a kölcsönzői regiszterben Wladimir 
OuLiANOFP aláírással. 1904 tavaszától az ázsiai országokról szóló tucatnyi 
művet vett ki. Ez már az orosz—japán háború időszakában történt. Rövide
sen katonai kérdésekre terelődött a figyelme. 1904 október 26-án Jean BLOCK 
La guerre future aux points de vue technique, économique et politique-]á,na]z 
négy kötetével távozott a könyvtárból, majd számos más hadászati tanul
mányt, mint RATZEL Seefahrtját, FITZEL könyvét, egy német memoárt az 
1900-as Kína elleni háborúról kölcsönzött, egyeseket többször is. Utána az 
empirista filozófia egyik képviselője, Ernst MACH Die Analyse der Empfindun
gen . . . -je került sorra. 1908-ban szinte Genfbe érkezése másnapján jelent
kezett, januárban egy politikai gazdaságtani munkát, majd egy ROUSSEAU-
életrajzot vett ki. 

Nyilvánvaló, hogy a kölcsönzött kötetek L E N I N olvasmányainak csak 
töredékét képviselték, ennek ellenére sok tanulsággal járna munkamódszere 
és publikációinak keletkezése szempontjából a teljes jegyzék értékelése, amire 
sajnos nem nyílt alkalmam. 

L E N I N igazi, talán a British Múzeumnál is kedveltebb munkahelye a genfi 
óváros szívében, a felfelé, a dombra kanyarodó Grand Rue 11 szám alatti 
öreg, de gondozott, művészi értékű XVIII . századi ház, a Société de Lecture 
kétemeletes épülete volt, amelynek első emeletén találjuk meg napjainkban az 
olvasótermeket. A könyvtárnak 1945 óta vezetője M. Jacques PICOT volt 
szíves kalauzolni a vastagfalú ház helyiségeiben, és habozás nélkül mutatot t 
rá a bútorokra, asztalokra, székekre, rekeszekkel ellátott folyóirat-állványok
ra, amelyek szerinte már a századfordulón is megvoltak, tehát azokat L E N I N 
is használta. M. PICOT felemlítette, hogy az idők során többször is érdeklődtek 
nála LENiN-emlékek iránt. Ő maga néhány oldalas gépiratban összegezte a re
ferencia gyors lebonyolítása érdekében az általa ismert adatokat. Sajnálkozva 
tet te hozzá, hogy a L E N I N által használt kölcsönzött könyvekről úgyszólván 
semmit sem tud, mindössze egy orosz nyelvű kolligátumban és R E N A N La 
vie de Jésus című könyvében talált olyan bejegyzéseket, amelyeket LENiNnek 
tulajdonít. 

13 GAGTTEBEST, B e r n a r d : Notes. — Les Musées de Genève 1954. N o . 6. p . 1. 
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őszinte örömmel fogadta M. PICOT közlésemet, hogy nekem viszont 
egy ötven év eló'tti helyszíni tudósítást sikerült felfedeznem, amelynek magyar 
szerzője éppen azt tekintette fő feladatának, hogy az akkor már világ
szerte ismert L E N I N által 1905-ben, majd 1908-ban kikölcsönzött könyvek 
címeit másolja le és azokat egy magyar újságban közölte is. Az egykori nyil
vántartás elvesztése után tényleg reménytelen lett volna. M. PICOT, a jelen
legi könyvtárvezető számára, hogy a most már 300 000 kötetes állomány
ból ,,kihalássza", melyek voltak LENIN kezében. 

A Société de Lecture egyébként talán egyike Európa legrégibb, XIX. 
század elején keletkezett és az idők próbáját kiállott, tehát még élő 
polgári olvasóegyleteinek. A genfi polgárság felső rétegeiből, a vagyonukra, 
benszülött patríciusi mivoltukra büszke, gazdasági, politikai és kulturális elő
jogaikat szilárdan védelmező polgárokból kerültek ki az alapítók, és azok le
származottai voltak és maradtak a 300—500 tagot számláló egyesület fenn
tartói, akik most arra is büszkék, hogy könyvtáruk az államalapítóvá, világ
történelmi személyiséggé emelkedett LENiNt is befogadta egy időben, és 
a könyvtár a KEUPSZKAJA asszony könyvében leírt, sok helyen idézett módon 
biztosította a nyugodt alkotómunka lehetőségét számára. 

Azt hiszem, az első világháború vége táján LOVAG Ádám, a Svájcba 
szakadt magyar pacifista író volt az első, aki megvizsgálta L E N I N könyv
tári tagságát és ottani tevékenységének egyéb nyomait. A Magyar Irodalmi 
Lexikon szerkesztésénél szem elől tévesztették LOVAG Ádám nevét, noha ő 
az első világháború alatti években már elismert magyar származású szemé
lyisége a svájci haladó szellemű értelmiségnek, pacifista, azzal a Genfben 
élő Henri GuiLBEAUX-val kerül kapcsolatba, aki egy ideig LENIN lelkes híve, 
személyes ismerőse, róla 1924-ben magasztaló életrajzot ír (később eltávolodik 
a Szovjetuniótól, sőt élesen szembekerül vele). LOVAG Ádám az Henri GUIL-
BEATTX által indított és Genfben 1916—1918 között megjelenő Demain című 
folyóirat első évfolyamában szól a magyar háborúellenes írókról. Tehát ugyan
abban a folyóiratban, ahol LENiNnek, LuNACSARSZKUnak, KAMENYEvnek, 
GoRKunak, Romain RoLLANDnak és más forradalmár és haladó íróknak meg
nyilatkozásai is napvilágot láttak. 

LOVAG a jelek szerint háborúellenességében távolról sem jutot t olyan 
messziremenő következtetések levonásáig, mint az előbbiek, de nyilván érdek
lődéssel és rokonszenvvel kísérte Svájcban L E N I N és hívei munkáját. L E N I N Í 
személyesen nem ismerte, de a Société de Lecture 1918 áprilisi taggyűlése után, 
amelyen ő is részt vett, értesült róla, hogy a nem sokkal előbb a szovjet állam 
élére került forradalmár tagja volt a Társaságnak. így hát szemfüles riporter 
módjára ot t maradt az épületben, és a könyvtár kezelőjéhez fordult, hogy az 
ottani anyagba betekinthessen a budapesti Világ című napilap számára ter
vezett cikke érdekében. LOVAG Ádám írása, Miket olvasott Lenin? címen „1918 
április" keltezéssel meg is jelent a Világ 1918 április 25-i számában. 

A Société de Lecture kanyargós lépcsőzete félemeleti pihenőjének 
falán a következő latin jelmondat olvasható: ,,Timeo hominemunius libri"— 
félek az egykönyvű embertől. Nagyon valószínű, hogy ez a felirat már 1918-
ban is ott állt (azóta bizonyára többször újrafestették), mert LOVAG Ádám 
cikke éppen ennek a gondolatnak a felhasználásával indult (anélkül, hogy 
a szállóigét említette volna): „A közélet színpadára került személyiségek 
tettbeli és szóbeli mozdulatait figyelve, néha e mondatok egyikébe foglaljuk 
össze véleményünket: «Szent ég ! ez az ember csak könyvekből ismeri a vilá-
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g o t . . . «, »ez az ember soha mást, mint gutgesinnt, vagy forradalmár könyvet 
nem olvasott«, »ez ideológus, gyakorlati kérdésekről fogalma s i n c s « . . . " 
A tárgyra térve LOVAG utalt rá, hogy ő is részt vett a Société de Lecture évi köz
gyűlésén, ott jelentette be BROCHER elnök: „Megemlítem, mint érdekes tényt, 
hogy az, akit ma olyan sokan Lenin néven emlegetnek, Ulianoff Vladimir 
néven tagja volt egyesületünknek 1905-ben és 1908-ban . . . Mai zaklatott 
életében lehetnek percei, amikor visszavágyik az akkori nyugalomba, csend
be . . . " A továbbiakban LOVAG beszámolt arról, hogy felkereste L E N I N 
könyvtári ajánlóit (a zártkörű társaságba ugyanis csak két régi tag ajánlása 
alapján lehet belépni), de az egyik Paul MAÜRIAUD genfi egyetemi tanár 
nem is ismerte L E N I N Í , csak a másik ajánló, Edgar MILHAUD francia egyetemi 
tanár, egyben szocialista politikus kérésére írta alá az ívet másodikként. 
LOVAG meginterjúvolta MILHAUD-Í is, aki azonban azt mondta, hogy csak 
futólagosan ismerte L E N I N Í , vele köszönőviszonyban volt, de végső soron 
egy másik (meg nem nevezett) orosz emigráns kérésére vállalta az első ajánló 
szerepét. 

A könyvtárost is megkérdezte, de az ekkor még csak annyit tudott 
mondani Leninről, hogy nyugtalan, sietős embernek látta. 

LOVAG Ádám cikkének legértékesebb része, ahol „teljes terjedelemben" 
felsorolja a LENIN, illetve egyes esetekben felesége, KRUPSZKAJA asszony által 
1905-ben, illetve 1908-ban kikölcsönzött könyvek címeit. Éppen azok a köl
csönzői nyilvántartások voltak 1918-ban a kezében, amelyekről 1969. december 
13-i látogatásomkor a Société de Lecture előzékeny vezetője, M. PICOT, őszinte 
szomorúsággal^ mondotta, hogy az eltelt fél évszázad alatt elvesztek. 

LOVAG Ádám cikke némi helyesbítésre szorul: L E N I N ténylegesen már 
1904-től volt tagja a Société de Lecture-nek. A könyvtárban megmaradt 
L E N I N 1904-es jelentkezési lapja (amelyet fakszimilében már több könyv 
közölt)14, és azon nem a LOVAG által említett ajánlók, hanem Paul BIRIUKOFF 
és Armand DUSSANT neve szerepel. A dolog magyarázata: L E N I N Í kétszer vette 
fel tagjai sorába a Társaság, először 1904-ben, másodszor 1908-ban. Első tag
ságának érvénye ugyanis elévült, miután 1905 októberében hazatért az első 
nagy forradalmát élő Oroszországba és csak 1908 januárjában jelent meg 
újból Genfben. MAÜRIAUD és MILHAUD, akikről LOVAG Ádám tudott , L E N I N 
másodszori tagfelvételekor, 1908 február 25-én szerepeltek ajánlókként. 

1969 végi látogatásom alkalmával a Société de Lecture vezetője, M. 
PICOT egy újságkivágatot is rendelkezésemre bocsátott, amelyben ceruzával 
jelölték meg a rajta levő cikk eredetét. A feljegyzés szerint az újságkivágat 
a Les Nouvelles Litéraires című lap 1954. szeptember 22-i számából való. A rajta 
levő írás egy JUNIOR álnevet használó szerző cikke: A Genève, sur les traces 
de Lénine (Genfben, Lenin nyomában). A forrásmegjelölés semmi esetre sem 
pontos, mert a cikk tartalmából kétségtelen, hogy azt nem 1954-ben, hanem 
mintegy 20 évvel korábban írták és közölték. À szerző ugyanis végigpillant 
a Szovjetunió fejlődésén és azzal végzi, hogy rövidesen megkezdik a második 
ötéves tervet — a cikk tehát nyilván az 1930-as évek első felében jelent meg. 
(Sajnos az eredeti lapot, a Nouvelles Litéraires szóban forgó évfolyamait nem 
sikerült megtalálnom.) 

JUNIOR, mintegy másfél évtizeddel magyar kollegája után, nála alaposab-

14 PIANZOLA i. m. p . 47., Lenin à Genève. Ed. Bibi. Publique et Universitaire 1967. 
p. [4.] 
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foan foglalkozott L E N I N ajánlóival. Megtudjuk tőle, hogy az első, az 1904-es 
ajánlók egyike, BIRIUKOFF, TOLSZTOJ odaadó híve és életrajzírója 1917-ig 
Genfben élt, a kantonban volt nagyobb birtoka, a szocialista forradalom után 
hazatért , a Szovjetunióban halt meg 1931-ben. Armand DUSSANT francia fi
zikus-professzor volt, a genfi egyetemen tanított , fia lelkes, a munkások tün
tetéseiben is mindig részt vevő szocialista lett. Az első ajánlókkal nem talál
kozott a JUNIOR írói néven szereplő szerző, de kereken másfél évtizeddel 
LOVAG Ádám után ő is felkereste az 1908-as ajánlókat, ugyanazokat, akikkel 
LOVAG beszélt még 1918-ban. 

MiLHAUD-t, mint ismert francia szocialista politikust és a genfi egyetem 
közgazdász-professzorát mutat ta be a harmincas évek elején JUNIOR, M I L -
HAÜD az első világháború előtti időszakban gyakran és szívesen segített a tőle 
kisebb szolgálatokat kérő orosz emigránsoknak, de JuNiORnak a kérdésére, 
hogy mit tud mondani LENiNnel való kapcsolatáról, hasonló választ adott, 
mint LovAGnak: amikor vállalta az ajánlást, számára LENIN csak egyike volt 
a genfi orosz emigránsoknak, akik közül többen is kérték, vállalja az aláírást. 
A második ajánlót ő szerezte, MAURIAUD még annyit sem hallott LENiNről, 
mint ő, aki azonban úgy beszélt róla professzortársának, mintha ismerné. 
Utóbb tényleg megismerte MILHAUD L E N I N Í , de csak futólag: órákon át ültek 
naponta a Société de Lecture olvasótermében egymás közelében, a köszönésig 
ju to t t el ismeretségük. „ L E N I N egész napokat átolvasott, beláthatatan mennyi
ségben ír t jegyzeteket. . . "-tette hozzá MILHAUD. 

J U N I O R a Société de Lecture akkor már „fehér hajú, fáradt, testes, nehe
zen mozgó" könyvtárosát is hiába faggatta, az 1930-as években annyit sem 
t u d o t t kiszedni belőle, mint LOVAG Ádám —, csupán megállapíthatta: az 
öreg könyvtáros büszke rá, hogy ő még ismerte LENiNt. Mindent egybevetve 
az egész, amit megtudott: L E N I N nagyon figyelmesen olvasott, volt egy ked
venc munkahelye, a hírlap-szoba, ahol a földgömb is állott. 

Ez utóbbi észrevételhez hozzá kell tenni: L E N I N idejében a hírlapszoba 
helye még az épület földszintjén volt, ahogyan 1969 végi látogatásomkor 
M. P I C O T tájékoztatott, a földszinti helyiségeket azóta bérbe adták, a hírlap
szoba most az emeleten van, a bútorok azonban a régiek. 

Az 1918-as és az 1930-as évek első feléből származó egymást kiegészítő 
riportok szembesítése után emeljük ki az előbbi, azaz LOVAG Ádám közleménye 
a legértékesebb, mert hézagpótló részét, a LENIN (illetve egyes esetekben fele
sége, Mme OULIANOFF) által 1905-ben és 1908-ban kölcsönzött könyvek címeit, 
úgy, ahogyan azokat LOVAG Ádám a Világ 1918 április 25-i számában közölte: 

,,1905 j a n u á r 5. M A R G U E R I T T E : La Tourmente., L O T I : Japoneries d'Automne. 
S O K O L O F F : A gazdasági kérdések és az időszaki sajtó. (Oroszul). B E N O I S T : Ouvrières de 
l'aiguille. (Tűmunkásnők . ) V I G O R O U X : L'Evolution sociale en Australasie. (Társadalmi 
fejlődés Ausztrá l -Ázsiában.) F e b r u á r 11. L I S S A G A R A Y : Histoire de la Commune. F e b r u á r 22. 
Z O L A : La terre. A U L A R D : Histoire politique de la Révolution française. Március 7. E d g a r 
Q U I N E T : La Révolution. Március 8. General C L U S E R E T : Mémoires (Le I l - m e siège de 
Par is . ) Március 18. T E S T Ű T : L'Internationale. Március 23. S O K O L O F E : (Megújítás j a n u á r 
•5-ről.) Március 31 . M A U P A S S A N T : Bel Ami. Ápril is 6. MAGUERiTTE^ia Commune. Ápril is 7. 
M A U P A S S A N T : La Main Gauche. M A U P A S S A N T : Maison Tellier. Ápril is 25. S O K O L O F F és 
L I S S A G A R A Y . (Megújítás.) Május 6. Q U I N E T : (Megújítás). J ú n i u s 15. A U L A R D : (Megújítás.) 
M A R G U E R I T T E : (Megújítás.) M a d a m e Oulianoff á l ta l . Augusz tus 18. M A U P A S S A N T : Le 
Horla. E R C K M A N N - C H A T R I A N : Contes de la montagne. B O R N : Erinnerungen eines 48-ers. 
S z e p t e m b e r 8. Victor H U G O : Quatrevingt-treize. (1793.) 

1908-ban. F e b r u á r 27. Exposition nationale suisse á Genève. 1896. E d u c a t i o n , e t 
I n s t r u c t i o n . M E N G E R : Volkspolitik J e n a 1906. M A U P A S S A N T : Clair de Lune. Március 2. 
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L E DANTEC: L'Athéisme. Március 7. HAECKEL: Les Merveilles de la Vie. Március 10. 
SACHS: Dictionnaire français-allemand et allemand-français. Március 16. Victor H U G O : 
Les Misérables I. AVEB: Grammaire comparée de la langue française. Március 27. Victor 
HUGO: Les Misérables IL április 11. Victor HUGO: Les Misérables I I I . Április 21. TISSOT: 
Les 7 plaises etc. de l'Italie. Április 30. HEGEL: Werke. Május 9. A VINES: Chrestomatie 
française. Lausanne, 1901. Május 10. Camille PELLATAN: Victor Hugo, homme politique. 
Paris 1907. Június 24. HEGEL's Werke II. Július 2. ZOLA: L'Abbé Mouret, H E G E L es 
VINET: (Megújítás.) Július 9. Victor HUGO: Contemplations. Julius 13. PLAN: Choix de 
gallicismes. TIERSOL: Têtes et chants de la République. Július 18. CORNEILLE: Oeuvres. 
Augusztus 8. PELLISSIER: Essais de littérature contemporaine. B INET: L'Année psycho
logique. 1894. Paris. 1895. Madame Oulianoff, férje megbízásából, Augusztus 26. 
BALLY: Stylistique. 
ALBALAT: L'art d'écrire. B INET: (Megújítás) Szeptember 12. BOURGET: Roman. Szep
tember 16. Victor HUGO: Les Travailleurs de la Mer. Október 12. FAGUET: Propos litté
raires. LOTI : Mon frère Yves. Madame Oulianoff férje megbízásából. November 7. LOTI : 
La pitié et la mort. November 10. CÉSAR: Guerre des Gaules, Wörterbuch. November 12. 
LÉVY: Philosophie de Feuerbach. November 17. DARMESTETTER: Grammaire Historique. 
Grammaire phonétique. November 23. SULLY-PRUDHOMME: Poésies. November 30. Lucien 
POINCARÉ: L'électricité. Lucien POINCARÉ: Physique." 

Az 1905-ös kölcsönzéseknél leginkább figyelemre méltónak azt tartjuk, 
hogy az orosz forradalom kitörése (1905 január 22) után LissAGARAYnak az 
187l-es Párizsi Kommünről írott klasszikus művét vitte haza Lenin (február 
11-én) és azt hónapokon át tar tot ta magánál (április 25-én hosszabbította), 
közben április 6-án egy másik munkát, MARGTJERITTE könyvét is kikölcsönözte 
ugyanarról a témáról, majd ezt is meghosszabbította. Az oroszországi föld
indulással hozhatjuk kapcsolatba, hogy február 22-én AuLARDnak, a francia 
forradalomról szóló munkáját vette ki, és ez esetben is hosszabbított. Március 
7-én QuiNET-nek, a forradalmat tárgyaló művével tért haza a könyvtárból, 
amit ugyancsak magánál tar tot t a határidő lejárta után. A politikai irodalom 
mellett a hadügy, közgazdaságtan, munkásügy, az Ázsiára vonatkozó iroda
lom szerepel még néhányszor, i t t feltűnik az 1871-es Párizsi Kommün generá
lisa, CLUSERET nagy katonai munkája, amely bőven tárgyalja az utókornak is 
tanulságul az utcai harcok kérdését. 

A rövid listához viszonyítva elég bőségesen kapott helyet a szépirodalom, 
ezen belül csaknem kizárólag a francia klasszikusok —, közülük is elsőként 
MAUPASSANT, akit L E N I N kedves írójának minősíthetünk. 

Az 1908-ban kikölcsönzött könyvek tartalmuk szerint némileg eltérő 
összképet nyújtanak az 1905-ösétől: i t t feltűnő arányban szerepel a filozófia 
— pszichológia, fizika. H E G E L és BINET munkáit meghosszabbította Lenin. 
Érdeklődése nyilván összefügg a revizionista irányba elcsúszott elvtársai elleni 
elméleti küzdelemmel, röviden: az Empiriokriticizmus . . . megírásának elő
készületeivel. A BoGDANOVval, LuNACSARSZKUJal és a marxista filozófia töb
bi „továbbfejlesztőjével", „reformátorával", az „istenkeresőkkel" való polé
miája, amelyhez a GORKIJjal való levelezése is bő anyagot nyújt, eléggé is
meretes a LENiN-életrajzokból, magának LENiNnek gyűjteményes művei
ből, amelyek ez időkből származó írásait tartalmazzák. Arról is szó esik a vo
natkozó irodalomban, hogy LENiNnek szüksége volt bizonyos anyagokra, 
melyek „Genfben nem voltak hozzáférhetőek, meg aztán nagyon zavarta 
őt munkájában az intrikus emigráns légkör is, ezért Londonba utazott, hogy 
a British Museumban dolgozzon és befejezze a megkezdett munkát".1 5 

A genfi Société de Lecture-ből 1908-ban kikölcsönzött könyvek között 
a francia nyelvtanok, szöveggyűjtemények, szótárak is elég nagy számmal 

15 KRUPSZKAJA, i. m. p . 176. 
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szerepelnek. Tudjuk, hogy L E N I N is igyekezett tökéletesíteni, finomítani 
francia nyelvtudását, még kirándulásaira is magával cipelt hátizsákját sú
lyossá tevő francia szótárakat, s azt is tudjuk, hogy KRXJPSZKAJA Genfben 
francia nyelvtanárképző tanfolyamon vett részt. A nyelvtanok, szótárak bi
zonyára mindkettőjüket érdekelték. Az 1905-ös szépirodalmi kölcsönzéseknél 
változatosabb az 1908-as, ahol a talán már „kiolvasott" MAUPASSANT helyébe 
Victor HUGO nyomul, emellett könnyű pihentető olvasmányként P I E R R E LOTI, 
valamint az első irodalmi, Nobel-díjas, a parnasszista SULLY-PRTJDHOMME, 
aki az előző évben (1907) hunyté i , és a maga idejében a századforduló táján 
népszerű, ma már félig elfeledett konzervatív szellemű tehetséges francia 
prózaíró, PAUL BOURGET, akinek egyik színdarabjáról mondta Lenin: reakciós, 
de érdekes. 

Mindent egybevetve kétségtelen, hogy a Société de Lecture-nek jelentős 
segítő szerepe volt L E N I N elméleti munkájában. Nem véletlen, hogy saját írá
saiban, a róla szóló emlékezésekben is gyakran esik szó a nagy múltú könyv
tárról. A könyvtár tagjai közé jutot t L E N I N ,,itt írhatott, sétálhatott fel-alá, 
törhette a fejét cikkeken s akármilyen könyvet levehetett a polcról", gazdag, 
több nyelvű könyv- és folyóiratanyag s csaknem külön dolgozószoba állt rendel
kezésére, hiszen legfeljebb néhány, ugyancsak olvasmányaiba merülő, öreg 
professzor kereste fel a Társaság olvasótermét.16 

Érthető, hogy 1908 végén, amikor L E N I N Parisba költözött, hálával 
gondolt erre a gyűjteményre, és ennek a Société de Lecture elnökségéhez intézett 
köszönőlevelében is kifejezést adott.17 

1908 decemberében L E N I N elhagyta Genfet, hogy hosszabb időre Párizsban 
telepedjen meg, 1908 december 3-án érkezett feleségével, KRUPSZKAJÁval és 
ez utóbbi anyjával együtt Párizsba, ahol életének ugyancsak jelentős részét 
töltötte; 1912 júliusáig tartózkodott itt. 

Lenin párizsi éveivel több önálló könyv, emlékezés foglalkozik.18 

A francia főváros XIV. kerületének két egymáshoz néhány lépésre fekvő 
kis utcájában emléktáblák- figyelmeztetik a járókelőket azokra a házakra, 
amelyekben L E N I N hosszabb ideig lakott. A rue Beaunier 24-es számú épülete 
az egyik,19 a rue Marie-Rose a másik. A feliratok szerint az előbbiben 1908 
decemberétől 1909 júliusig lakott, a rue Marie-Rose 4 alatt, 1909 júliusától 
1912 júniusáig. 

Az első időszakra esik a Materializmus és empiriokriticizmus című 
munkájának sajtó alá rendezése, majd 1909 májusában sorra került kiadása. 

L E N I N új környezetében is sietve keres megfelelő kutatóhelyet, alkalmas 
könyvtárat. Jean FRÉVILLE, a L E N I N párizsi éveiről szóló igen terjedelmes, 
eddig legalaposabb munka,20 egyszersmind színes olvasmány szerzője köny
véhez Franciaország legnagyobb könyvtárában, a Bibliothèque Nationale-

16 Uo. p. 101., 108. 
17 A Société de Lecture elnökségéhez Parisból írott levelét idézi PIANZOLA említett 

könyve 1952-es kiadása 86. p. 
18 ALINE: Lénine à Paris. 1924. 97 p. ; Lénine et la France Ed. P . Communiste Fran

çais. 1954. 61 p.; Jean FRÉVILLE: Lénine à Paris, 1968. 246 p.; Quand Lénine vivait à 
Paris. Paris, 1967. 215 p. 

19 Az idő vasfoga okozta-e, vagy szándékos rongálás eredménye, nem tudom meg
állapítani, de tény, hogy a rue Beaunier-ban levő 1948. április 22-én felavatott emléktábla 
közepéről 1969. december 8-i ottjártamkor hiányzott az ott elhelyezett kis Lenin-relief. 

20 Jean FRÉVILLE: Lénine à Paris. Edition Sociales. 1968. 248 p. 
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ban is gyűjtött anyagot, és a kézirattár őrének jóvoltából ő is megtalálta 
L E N I N kérvényét, amelyben olvasójegy megadásáért folyamodott, a keltezés: 
1909 január 12. I t t is szükség volt ajánlólevélre, amelyet a Francia Szocialista 
Pár t egyik képviselője, ROBLIN írt meg LENIN számára, ez a dokumentum is 
fennmaradt.21 LENIN levelezéséből tudjuk, hogy nem volt jó véleménnyel a fran
ciaországi könyvtárügyről (akárcsak Szabó Ervin, aki a Fővárosi Könyvtár 
1907-től megjelenő Értesítőjében eleinte a magyaron kívül a német és francia 
címfordításokat közölte, majd a francia könyvtárosok érdektelenségére hivat
kozva az angolt használta a francia helyett). A Bibliothèque Nationale-t 
nehézkes, bürokratikus intézménynek találta LENIN, emellett túlságosan tá
volinak lakhelyétől. A már akkor is veszedelmes kocsiforgalomban kerékpár
ral járt á t a Szajna túlpartján levő könyvtárba, és ez teljesen kimerítette. 
A metrón való utazás viszont rengeteg idejét vette el. Megpróbálkozott más, 
nagyobb könyvtárakkal, a Sorbonne-éval, a Sainte-Geneviève-vel, az Arsenal-
lal,22 de ezek sem nyújtották azt a kényelmet, amelyhez Genfben hozzászo
kott, ezért szidta ismételten a párizsi gyűjteményeket. 

A század forradalmával nem rokonszenvező vagy éppen ellenséges élet
rajzírók között akadt olyan is, aki szerint L E N I N ,,az országokat könyvtári 
erkölcseik szerint ítélte meg".23 Ez persze alaptalan megállapítás, de abból 
a szempontból mégis jellemző, hogy a L E N I N irodalmat felületesen és ellenér
zéssel tanulmányozó szerző ilyen következtetést von le L E N I N egyes könyv
t á raka t dicsérő, mások ellen kifakadó leveleiből. 

Párisi tartózkodásom alatt látogattam meg a város közigazgatási könyv
tárát. Az Hôtel de Ville (városháza) épületének negyedik emeletén levő 300 000 
kötetes gyűjtemény vezetője, M. ROUSSIET a könyvtár múltjáról szólva em
lítette fel többek között, hogy a század eleji olvasói névsorokban aránylag 
nagy számmal szerepelnek orosz emigránsok. Kérésemre szíves előzékenységgel 
hozta a naplókat, amelyek közül az 1909-es kötetben szeptember 25-i keltezés
sel Grégoire OULIANOV nevét találtam beírva. A keresztnév nem azonos, 
tehát nem feltétlenül LENiNről van szó (hacsak nem történt elírás), ha 
nem róla, talán rokonáról, tény az, hogy ő maga az adott időpontban Párizs
ban élt és az ULJANOV név aligha tartozik a gyakoriak közé — talán még Ulja-
novszk, az egykori Szimbirszk tájékán sem. Ha nem L E N I N volt, úgy a könyv
tárakkal való kapcsolatát tekintve annyit joggal feltételezhetünk, hogy ő irá
nyította az orosz emigránsokat, vagy egy részüket a Bibliothèque Admi-
nistrative-ba. Egyébként a Grégoire OULIANOV néven beírt olvasó lakcíme
ként a rue Monsoury 28 van megjelölve a regiszterben, ez az utca pedig tő
szomszédságában van LENIN emléktáblákkal jelölt lakhelyének. A dátum — 
1909 július, ugyancsak figyelmet érdemel: ez idő tájt adta fel a LENiN-család 
első, drágának és kényelmetlennek talált rue Beaunier-i otthonát és keresett 
másikat. Jean FEÉVILLE idézett könyve szerint júliusban bérelte ki a rue 
Marie-Rose 4. alatti lakást, de KRTJPSZKAJA 1909 őszét említi ezzel kapcso
latban . . . Az életrajzi szempontból érdekes kérdés további vizsgálatra szorul. 

1912 nyarán mond búcsút L E N I N Párizsnak, hogy feleségével, anyósával 
együtt Krakkó közelében telepedjen le, az orosz határ szomszédságában. 
Oroszországban ismét fellendült a munkásmozgalom, közelről akarja azt irá
nyítani. A krakkói könyvtárakat is használja, de ezek sem nyerik el tetszését. 

2 1 1 . m. p . 84. 
22 Lénine et la France. Ed. Parti com. Fr. p. 9. 
23 Nina GOTJRFINKEL: Lénine. Ed. du Seuil. 1959. p. 80. 
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Az első világháború kitörése után LENIN, annak ellenére, hogy nagyon 
kevesedmagával a munkásmozgalom vezetői közül nyomban a háború ellen 
fordul, mint orosz gyanússá válik a Monarchia rendőrsége számára, rövid 
fogságából kikerülve tovább vándorol, vissza Svájcba, ahol előbb Bernben 
tölt hosszabb időt. 1914 szeptemberétől 1916 elejéig lakik Bernben, amelynek 
ugyancsak szorgalmasan használja nagy könyvtárát, a Schweizerische Landes-
bibliothekot. Ezzel kapcsolatos élményeket örökített meg KRXJPSZKAJA idé
zett könyvében,24 a berni nemzeti könyvtár említett 1945-ös ünnepi albuma és 
PIANZOLA ugyancsak idézett könyve. Nemcsak a Bolsevik Pár t és az európai 
munkásmozgalom, hanem az egész legújabb kori történelmi fejlődés menete 
szempontjából is elhatározó fontosságúak ekkori tanulmányai és művei, kö
zöttük a szocializmus és a háború viszonyát tárgyaló írásai, a MARX Károlyról 
írott lexikon cikke, Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka című 
tanulmánya, majd a Svájcban elkezdett Állam és forradalom című könyve. 
Svájci könyvtári munkásságának értékes termékei az ezekben az időkben 
készített jegyzetei. A híres lenini jegyzetfüzetekkel kapcsolatos burzsoá kom
mentárok vetnek egy kissé fényt ellenséges oldalról is arra, hogy méltán for
dítunk figyelmet L E N I N könyvtári munkahelyeire. Ismeretes, hogy L E N I N 
fennmaradt és kiadott jegyzetfüzeteinek egy részében CLAUSEWiTZnek, a 
múlt századi kitűnő német hadvezérnek Vom Kriege . . . című^ kétkötetes 
műve egyes részleteit és L E N I N saját kommentárait találjuk. Úgy hiszem, 
joggal minősíthetjük betűrágásnak, amit ezekkel a jegyzetekkel egyes nyu
gati katonai szakírók műveltek. Az első nagyobb tanulmány 1945-ben jelent 
meg ,,Les fondements théoriques de la guerre et de la paix en U. R. S. S." 
címen Berthold C. F R I E D L tolla alól Párizsban, Maedicis kiadónál. Ez a könyv 
a Szovjetuniónak a második világháborúban aratott győzelmét főként L E N I N 
katonai tanításaira vezeti vissza, L E N I N ilyen irányú mesterét pedig CLATTSE-
wiTzben látja, bár utal rá, hogy CLAUSEWiTzen kívül L E N I N 1915—1916-ban 
írt jegyzeteiben, melyeket a berni könyvtárban, illetve annak anyagára tá
maszkodva készített, egész sor más forrást is használt. Hat esztendővel később 
látott napvilágot egy francia katonai szaklapban újabb hasonló tárgyú cikk,25 

HAHLWEG W E R N E R nyugat-német professzor munkája. HAHLWEG az előbbi 
könyv szerzőjénél is hangsúlyozottabban emeli ki CLAUSEWITZ „egyedüli" 

2 4 N . K . KRTTPSZKAJA, i. m . 262 — 290. 
25 "Werner H A H L W E G : Clausewitz Lénine et les attitudes mïlitaries communistes 

d'aujoourd' hui. — La Défense Nationale 1961. p . 1484—1491. 
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Szerepét. Szerinte lehet, hogy MARX 1858-ban ENGELshez írt dicsérő sorai 
(CLATJSEWITZ munkájáról) keltették föl L E N I N figyelmét a német stratégia iránt, 
lehet, hogy önmaga talált rá, tény az, hogy az első világháború kezdetén 
a berni könyvtárból kivette, jobb híján, CLATJSEWITZ fő műve 1832—1833-as 
kiadását, gondosan tanulmányozta, jegyzetelte. HAHLWEG szerint az 1917 
novemberében született szovjet állam első válsága, a breszt-litovszki béke
tárgyalások idején is CLAUSEwrrztől tanulva tört pálcát LENIN a békediktátum 
elfogadása mellett, egy esztendő múlva a fejlemények L E N I N Í , azaz HAHLWEG 
szerint CLAUSEWiTzet igazolták. A Vörös Hadsereg megszervezése is szerinte 
szinte kizárólag CLATJSEWITZ elvei szerint történt, hiszen azt is L E N I N javasolta, 
hogy fordítsák le, tanítsák a tiszteknek a Vom Kriege . . .-t. „Természetesen" 
a második világháborúban is a clausewitzi elvek alkalmazása billentette 
a Szovjetunió javára a mérleget, annál is inkább, mert 1941-ig öt orosz kiadást 
ért meg fő műve . . ., s újabban, 1945 óta is a német katonai író nyomdokain 
halad —, már nemcsak a Szovjetunió, hanem a többi szocialista ország ha
dászata is. Hasonló eszmefuttatással találkozunk az egyik francia katonai 
közlöny 1964-es évfolyamában is.26 

Ezeket az okoskodásokat enyhén szólva szimplifikálóknak minősíthet
jük, de abban egyetérthetünk szerzőikkel, hogy számtalan tényező között 
azoknak a munkáknak is volt szerepük a lenini elmélet kidolgozásában, 
amelyekről véletlenül bő jegyzetei maradtak meg, közöttük nemcsak katonai 
tartalmúaknak, amelyek olvasásáról csak elvétve hagyott nyomot L E N I N élet
műve. S abban sem vitázunk a kor forradalma győzelmeinek , , t i tkát" ku
tató burzsoá történészekkel, hogy a lenini életműnek világot formáló ereje 
lett. A nagy, tudományos könyvtárak hozzájárulása ennek az elméletnek 
a kidolgozásához és fejlesztéséhez éppen ezért válik előttünk históriai érde-
kességűvé. 

Zürich volt Lenin több mint másfél évtizedes emigrációjának utolsó 
tartós állomása, i t t is a könyvtárban folytatott munka töltötte ki ideje nagy 
részét. Felesége, munkatársai feljegyezték, hogy 1906 elején Genfben éppen 
a könyvtárba indult, amikor a nagy hírt, az első orosz forradalom kitörését 
közölték vele. Pontosan ugyanez az eset ismétlődött meg Zürichben a második, 
az 1917-es orosz forradalom nyomán, amely Lenint ismét hazatérésre kész
tette. Nevét ugyanez év végén már az egész világ ismerte, Magyarországon 
a kispolgári tömegek is rajongva tekintettek rá, ők csak a „bókeforradalom" 
vezérét látták benne. A személye iránt támadt roppant érdeklődés kielégí
téséhez járult hozzá a Világ című lap, amelynek zürichi tudósítója Lenin 
ottani életének nyomait kutat ta és adott számot erről egy 1917 végi riport
ban. A magyar lap polgári olvasóinak ízléséhez igazított cikkében így kezdte 
Lenin jellemzését: „Aki a középmagas, kissé hajlott, széles, kissé sárgás 
arcú, villogó mongol szemű embert még a múlt télen Zürich utcáin látta, 
amint kopottas felöltőjében, hóna alatt könyvteherrel ballagott a Zentral 
bibliothek felé, aligha merte volna benne Oroszország jövendő miniszter
elnökét s e j t en i . . . " Cobor Péternek ez a Világ 1917 december 19-i számá
ban „Lenin Zürichben" címen megjelent helyszíni riportja talán nemcsak 
nálunk, hanem Európában is az első olyan portré volt a szocialista forra
dalom győzelme után, amely Lenin sajátos jellemvonásai közé sorolta a 
könyvtárral való kapcsolatát. 

Revue Militaire d'Information 1964. No. 364., p. 37—43. 
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L. REMETE: LÉNINE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DE SUISSE ET DE FRANCE 

Dans la littérature d'une richesse incomparable consacrée à la vie de Lénine 
abondent les renseignements qui portent sur ses relations avec les bibliothèques. N. K. 
Kroupskaya en a donné un aperçu dans son livre Les activités de Lénine dans les biblio
thèques. Cependant, au cours de ces dernières décennies, de nouveaux éléments étaient 
venus s'ajouter aux documents déjà connus grâce à l'œuvre de Kroupskaya; des docu
ments nouvellement découverts dans les grandes bibliothèques de l'Ouest qui nous parlent 
des visites de Lénine faites dans ces établissements et des ouvrages qu'il y avait consulté. 
L'article de Mme Marietta Saginian, paru en juillet 1969 dans la revue Sowjetlitteratur, 
contient dans ce domaine des informations utiles en mettant au jour d'importantes don
nées des registres de l'année 1902 du grand Reading Room du British Museum. C'est 
cet article qui est brièvement analysé dans l'introduction de la présente étude. 

Par la suite, l'auteur s'efforce de présenter une vue d'ensemble des contacts de Lénine 
avee les bibliothèques de Genève et de Paris. Il a puisé d'une part dans les journaux 
hongrois de 1918, d'autre part dans des sources qui avaient été mises à sa disposition 
au cours de recherches faites à Paris et à Genève. Aussi donne-t-il une analyse détaillée 
d'une communication publiée dans le No 25 (avril) de l'année 1918 du quotidien Világ 
sous le titre Qu'est-ce que Lénine préférait lire? et écrit par un auteur hongrois pacifiste 
Ádám Lovag qui, pendant la première guerre mondiale avait vécu à Genève. Dans sa 
communication de 1918 Lovag s'est basé sur les données des registres de prêt de la Soci
été de Lecture de Genève. C'est qu'il avait assisté en avril 1918 à l'Assemblée générale 
de la Société présidée par M. Brocher qui, dans son allocution, ne manquait pas 
d'attirer l'attention surle fait que Lénine avait en 1905 et 1908 régulièrement visité 
la bibliothèque de la Société. Lovag donne aussi la parole au bibliothécaire et à deux 
professeurs qui avaient recommandé Lénine à être admis dans la Société. Une autre 
communication parue une quinzaine d'années plus tard d'un auteur inconnu qui s'était 
caché sous le pseudonyme Junior traite en langue française du même sujet. Après avoir, 
lui aussi, visité la bibliothèque de Genève et entretenu des conversations avec le bibliothé
caire, l'auteur fait connaître les premiers protecteurs de Lénine auprès de la Société (en 
1904), de même que ceux (de l'an 1908), dont Lovag fait mention dans son article. 

Après ces analyses d'articles, notre étude s'occupe des années passées par Lénine 
à Paris, de ses recherches faites dans la Bibliothèque Nationale et dans d'autres biblio
thèques de la capitale française. L'attention du lecteur est dirigée surtout sur la Biblio
thèque Administrative de l'Hôtel de Ville, où les registres du service de lecture, établis 
au début du 20ème siècle, annoncent des renseignements utiles sur Lénine. Parmi les 
noms enregistrés vers les années 1910, il s'y trouve ceux de plusieurs émigrés russes, 
dont celui d'un nommé Grégoire Oulianov. Celui-ci s'était fait inscrire dans la bibliothèque 
le 25 juin 1909, environ en même temps que Lénine, en changeant de domicile, quitta la 
rue Beaunier pour louer un appartement dans la rue Marie-Rose. Grégoire Oulianov 
habitait en ce temps — selon les notes de la bibliothèque — rue Montsouty, aux abords 
immédiats des deux maisons habitées tour à tour par Lénine. Il n'est donc pas invrai
semblable qu'en procédant à la transposition de lettres dans le prénom, ce fût Lénine 
lui-même qui s'était présenté au mois de juillet 1909 à la Bibliothèque Administrative. 

La troisième partie de l'étude est consacrée aux années de l'émigration en Suisse 
(d'août 1914 jusqu'en avril 1917). L'auteur souligne l'importance des Gahiers de notes de 
Lénine, préparés à Berne où abondent les citations prises dans les études sur l'art militaire 
de Glausewitz, ainsi que leurs commentaires. L'oeuvre de Glausewitz avait été empruntée 
par Lénine à la bibliothèque de Berne. C'est remarquable, dit l'auteur, que certains 
historiens militaires de l'ouest ramènent, non seulement les idées stratégiques de Lénine, 
mais aussi les succès militaires de l'Union Soviétique et des pays socialistes après 1945, 
y compris la force de leur organisation, presque exclusivement aux écrits de Glausewitz. 
Les articles parus à ce sujet vers les années 1960 confirment également cette assertion. 
De l'autre côté, c'est la contribution des grandes bibliothèques scientifiques à la naissance 
de la théorie léninienne qui est prouvée par le fait que ces bibliothèques avaient mis à la 
disposition du chef de la révolution socialiste les matériaux rassemblés dans leurs locaux 
par plusieurs générations. Finalement, l'auteur rappelle une communication parue dans 
la presse hongroise à la fin de l'an 1917 et annonçant les activités de Lénine dans la 
Zentralbibliothek de Zurich au cours des années 1916—1917. 

3 Magyar Könyvszemle 


