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A rendszerváltás előtt ha-
zánkban is nagy októberi
szocialista Forradalom
néven – így, nagy kezdőbe-
tűvel – kellett emlegetni 
a Péterváron 1917 őszén
lezajlott eseményeket. 

mintha a kommunisták 
a név hosszúságával és 
a nagy kezdőbetűkkel is
biztosítani szerették volna,
hogy senkiben se merül -
jenek fel kételyek az esemé-
nyek jellegével kapcsolat-
ban. Pedig ugyancsak  
különös, hogy 1917. ok-
tóber 25-én (a Gergely-
naptár szerint november 
7-én), a forradalom napján
Pétervár élte mindennapi
életét, a villamosok jártak,
a színházakban és étter-
mekben pedig telt ház
volt, miközben bolsevik
vörösgárdisták szállták
meg a város stratégiai
pontjait, és közölték az ott
szolgálatot teljesítő kato-
nákkal, hogy le vannak
váltva. 

nevezhetjük-e forradalom-
nak az efféle politikai for-
dulatot? vagy inkább 
a fegyveres államcsíny, 
a katonai puccs lenne
a megfelelő elnevezés?
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z 1917 februárjában lezajlott
orosz forradalom után három
ideiglenes kormány sem volt

képes megoldást találni a legfontosabb
problémákra: a háború befejezésére, a
gazdasági válság enyhítésére, a föld- és
a munkáskérdésre. Arra hivatkoztak,
hogy e fontos kérdésekben az alkotmá-
nyozó nemzetgyűlésnek kell (majd)
döntést hoznia. Az orosz társadalom
viszont szembefordult minden tekin-
téllyel és hatalommal, s valamennyi
csoportja egyre radikálisabb követelé-
sekkel állt elő. 

A bomlás

A régi hadsereget felőrölte a kétmillió
orosz áldozatot követelő világháború,
a kaszárnyák tele voltak fegyelmezetlen
újoncokkal, akik nem akartak a frontra
vonulni. A kormány által nyáron elren-
delt offenzíva veresége után a katonák
százával tartóztatták le és ölték meg
tisztjeiket, tízezrek dezertáltak s tértek
vissza fegyveresen falvaikba, tovább fo-
kozva az ott terjedő erőszakot. 

A parasztság másfél évtizede pa-
rázsló ellenállása elsöprő erővel lángolt
fel. Bár a művelhető földterületnek csak
kisebb része volt nemesi és polgári bir-
tokosok kezén, a falusiak meg voltak
győződve róla, hogy meg kell szerez-
niük, mert a föld azt illeti meg, aki meg-
műveli. Kisajátították a nagybirtokosok
gépeit, állatait, legelőit és erdőit, több
ezer udvarházat felégettek és több száz
földbirtokost meggyilkoltak.

Áprilistól júliusig a nagyvárosok
munkásai közül több mint félmillióan
sztrájkoltak. Előbb nyolcórás munka-
napot, béremelést és társadalombizto-
sítást követeltek, majd üzemi bizottsá-
gokat, fegyveres munkásalakulatokat,
úgynevezett vörös gárdákat szervez-
tek, végül a termelés „munkásellenőr-
zését” tűzték ki célként maguk elé. 

Az egykori birodalom peremvidé-
kein a különböző népek és nemzetisé-
gek önkormányzatot vagy teljes függet-
lenséget követeltek. A központi hatal-
mak által megszállt lengyel területekről
az Ideiglenes Kormány kény telen-
kelletlen lemondott, Finnországban és
Ukrajnában pedig kimondták a függet-
lenséget. Az Ideiglenes Kormány mind-
össze autonómiát kínált a kisebbségek-
nek, de úgy érezte, e kérdésben is az
alkotmányozó nemzetgyűlésnek kell
kimondania a végső szót. 

A katonák, a parasztok, a munkások
és a nemzetiségek eltérő célú mozgal-

mai olyannyira felbomlasztottak min-
den hagyományos intézményt és meg-
semmisítettek minden tekintélyt, hogy
1917 őszére rendkívüli hatalmi vá-
kuum jött létre. Ebben a helyzetben
vált lehetségessé, hogy egy jól szerve-
zett kisebbség, az Oroszországi Szoci-
áldemokrata Párt önállósult bolsevik
frakciója államcsínnyel átvegye a ha-
talmat. Ennek lehetőségét Lenin is-
merte fel először, aki csak április ele-
jén érkezett meg Pétervárra. A bolse-
vik vezető (1905 és 1906 néhány hó-
napjától eltekintve) tizenhét éve távol
élt hazájától, alig ismerte az oroszor-
szági állapotokat, de rendkívüli ener-
giával ragadta magához az irányítást.
Nicolas Werth francia történész így
foglalta össze a helyzetet: „Az intézmé-
nyi légüres térben tevékenykedő politi-
kai kisebbség, a bolsevikok akciója egy
rövid, de döntő pillanatra – 1917 vé -
gén – a többség törekvéseinek irányá-
ban hat, még ha eltérnek is egymástól
a közép- és hosszú távú céljaik. Pilla-
natnyilag összetart vagy – pontosab-
ban – egymásba illeszkedik a politikai
államcsíny és a társadalmi forradalom,
majd később válik szét, az önkényura-
lom évtizedeire.” 

A katonák békét akartak, a mun-
kások munkásellenőrzést, a nemzeti-
ségek önállóságot, a parasztok földet.
Lenin valamennyinek megígérte, amit
kívántak, s ezzel ideiglenesen megnö-
velte pártja támogatottságát. Július 4-
én már több ezer tüntető követelte,
hogy a pétervári szovjet vegye át a ha-
talmat az Ideiglenes Kormánytól. A ki-
robbanó lövöldözés miatt a kormány
több bolsevik vezetőt letartóztatott.
A mérsékelt szocialista Alekszandr Fjo-
dorovics Kerenszkij azonban, aki július
8-án lett miniszterelnök, félreértések
sorozata miatt attól tartott, hogy Lavr
Georgijevics Kornyilov tábornok kato-
nai diktatúrára törekszik. Ezért felszó-
lított minden pártot, hogy keljen Péter-
vár védelmére, s ezzel lehetővé tette a
bolsevikoknak is, hogy visszatérjenek
az illegalitásból. 

A hAtAlomátvétel

A történtek aláásták Kerenszkij és a
tisztikar tekintélyét, s egyre többen kö-
veteltek szovjet kormányzatot. Ezen
nem bolsevik kormányt, hanem vala-
mennyi baloldali, szocialista jellegű
párt közös kormányzását értették.
Lenin viszont a hatalom átvételével
nem akarta megvárni az október 25-én
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összeülő második összoroszországi
szovjetkongresszust, mert az a népi kö-
veteléseknek megfelelően több szocia-
lista pártból összeállított kormányt ho-
zott volna létre. Október 16-án sikerült
meggyőznie a bolsevikok központi bi-
zottságát, hogy felkeléssel állítsák kész
helyzet elé a szovjetkongresszust. A pé-
tervári szovjetet rávették egy forra-
dalmi katonai bizottság megalakítására,
amely bolsevik irányítás alá került.

1917. október 25-én e katonai bi-
zottság fegyveresei (10-15 000 munkás,
matróz és katona) megszállták a stra-
tégiai pontokat, este pedig az Ideigle-
nes Kormány kezén lévő utolsó épüle-
tet, a Téli Palotát is békésen bevették.

Az akciónak mindössze öt halálos áldo-
zata és több sebesültje volt. Szergej Mi-
hajlovics Eizenstein tíz évvel később ké-
szült, Október című filmjének forga-
tása alatt, amely bemutatta az „ostro-
mot”, többen sebesültek meg, mint az
eredeti akció során. 

A moszkvai Szmolnij Intézetben ülé-
sező második szovjetkongresszus kül-
döttei valamennyi szocialista párt
közös kormányát akarták megválasz-
tani. Amikor megtudták, hogy a bolse-
vikok az ő beleegyezésük nélkül meg-
döntötték az Ideiglenes Kormányt, a
felháborodott mensevik és eszer kül-
döttek kivonultak a teremből. A bolse-
vikok árulónak nyilvánították a távozó-
kat, s a helyükön maradt küldöttekkel
elfogadtatták a hatalomátvételt. 

Richard Pipes szerint „az a cselfogás,
hogy a puccsot a szovjet nevében vitték
véghez, szinte mindenki elől elrejtette
igazi jelentőségét. Az az illúzió uralko-
dott el, hogy a szovjet, a február óta
fennálló kettős hatalom erősebbik fele
formálisan átvette a teljes kormányzati
felelősséget, ennélfogva nem igazán vál-
tozott semmi […]. A régi ideiglenes kor-
mány bukását nem sokan sajnálták:
szemtanúk állítása szerint a nép töké-
letes közönnyel reagált rá. Az utca em-
bere szemlátomást úgy érezte, teljesen
mindegy, ki uralkodik, mivel a dolgok
olyan rosszul állnak, hogy nemigen ro-
molhatnak tovább.” Ebben azonban „az
utca embere” tévedett. 

A következmények

Az új kormány vezetői sorra megszeg-
ték ideiglenes szövetségeseiknek tett
ígéreteiket. A leninistáknak hosszabb
távon a földek államosítása volt a céljuk,
s bár egyelőre elfogadták a vidéki felke-
lések eredményeit, a nagybirtokok fel-
osztását, de később visszatértek eredeti
elképzeléseikhez. Békét ígértek, de dik-
tatúrájukkal többéves polgárháborút
robbantottak ki, amellyel soha nem lá-
tott elnyomást és pusztítást zúdítottak
a vidékiekre. A munkások sztrájkjait fel-
számolták, s munkásellen őrzés helyett
államosították a gyárakat. A nemzetisé-
gek önrendelkezési jogánál pedig jóval
fontosabbnak tartották államuk gazda-
sági és katonai érdekeit, s mindent el-
követtek, hogy az egykori cári biroda-
lom nem orosz népeit továbbra is az
orosz fővárosból kormányozzák. 

Ami pedig a híres proletárdiktatúrát
illeti, arról az 1920-ban Oroszországba
látogató Bertrand Russell brit filozófus

a következőket állapította meg: „Orosz-
ország barátai itt úgy vélik, hogy a pro-
letariátus diktatúrája mindössze a kép-
viseleti kormányzás új formája, mely-
ben csak a dolgozó férfiaknak és nők-
nek van szavazatuk. […] Azt hiszik,
hogy a proletariátus proletariátust je-
lent, de a diktatúra nem egészen jelent
diktatúrát. Ennek az ellenkezője igaz.
Amikor egy orosz kommunista diktatú-
ráról beszél, szó szerint érti, de amikor
a proletariátusról beszél, átvitt értelem-
ben használja a szót. A proletariátus
osztályöntudatos részét érti rajta, vagy -
is a kommunista pártot. Olyan ember-
ekre gondol, akik nem proletárok, mint
Lenin […], de helyesen gondolkoznak,
és kizárja a proletárok közül azokat a
bérmunkásokat, akik nem helyesen
gondolkodnak, és a burzsoázia lakájai-
nak nevezi őket.” 

Egyes történészek úgy vélekedtek,
hogy a bolsevikok 1917 őszén tulajdon-
képpen ellenforradalmat hajtottak vég -
re. Az 1917-es februári forradalom
ugyanis megsemmisítette a cár hatal-
mát, és teljes szabadságot biztosított
valamennyi párt és társadalmi egyesület
számára. Lenin is úgy látta, hogy 1917
elején Oroszország a világ legszabadabb
országává vált. Az októberi forradalom
viszont újra megszilárdította az orosz
történelem legősibb társadalmi-politi-
kai jellegzetességeit. Csak annyi volt a
különbség, hogy a korlátlan egyszemé-
lyi egyeduralmat nem a cár, hanem a
kommunista párt egyszemélyi vezetője
gyakorolta, és nem a nemesség, hanem
a párt tisztviselői, az úgynevezett „nó-
menklatúra” tagjai biztosítottak kivált-
ságokat maguknak az állam hű szolgá-
latával. A falvak jogfosztott, kizsákmá-
nyolt tömegeit pedig már nem a jobbá-
gyi kötelék, hanem a belső útlevelek
rendszere kötötte röghöz. 

Nyugat-Európában a szocialisták le-
mondtak a forradalmi eszközökről, a
felkelésről és a diktatúráról, hogy legá-
lis és békés úton jobb élet- és munka-
körülményeket biztosítsanak a mun-
kások számára. Lenin követői viszont
hűek maradtak a forradalmi eszközök-
höz, a felkeléshez és a diktatúrához,
s el is érték közvetlen céljaikat: a kapi-
talista piacgazdaság és a demokratikus
intézmények felszámolását. Nem értet-
ték meg, hogy ezzel éppen ők tették
lehetetlenné a szocialista mozgalmak
hosszabb távú, eredeti, humanista cél-
jainak, a társadalmi igazságosságnak,
a megnövekedett szabadságnak, az
anyagi bőségnek, az egyenlőségnek és
a testvériségnek a megvalósítását.
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