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eorgij Lvov herceg vezetésével
Ideiglenes Kormány alakult,
amelyben liberális, trudovik,

oktobrista és kadet párti politikusok
vettek részt. Másrészt újraszerveződ-
tek az 1905–07-es forradalomban lét-
rejött tanácsok, a szovjetek. Ezek közül
legnagyobb súllyal a Pétervári Munkás-
és Katonaküldöttek Szovjetje rendelke-
zett, amely 1917 tavaszán mensevik és
eszer befolyás alatt állt, elnöke Nyikolaj
Csheidze grúz származású mensevik
politikus volt. A két hatalmi tényező
párhuzamos létezése, rivalizálása és
együttműködése miatt a forradalom
eme szakaszát szokás a „kettős hata-
lom” időszakának nevezni,  bár sokak

szerint a „kettős hatalomnélküliség” ta-
lálóbb kifejezés. Egyik hatalmi központ
sem tudta az országon eluralkodó
anarchiát megfékezni, ugyanakkor va-
lamennyi társadalmi réteg helyzetének
gyors javítását követelte, elvárásaik
sokszor irreálisak voltak. 

A parasztok földet, a katonák azon-
nali békét akartak, a munkások bérük
és életszínvonaluk növelése mellett be-
leszólást a termelés ellenőrzésébe.
1917. május 3-án (16-án) – az antant-
hatalmakhoz intézett, a háború folyta-
tását ígérő ún. Miljukov-jegyzék hatá-
sára kibontakozó tömegmegmozdulá-
sok miatt – a kormány válságba került.
A leginkább háborúpárti miniszterek,

Pavel Miljukov és Alekszandr Gucskov,
kiléptek a kabinetből. Az új, koalíciós
kormánynak több szocialista politikus
is tagja lett (például az eszer Viktor
Csernov vagy a mensevik Iraklij Cere-
teli). Alekszandr Kerenszkij a hadügyi
tárcát kapta és belépett az eszer
pártba. 1917. július 3-án (16-án) Péter-
váron a Kerenszkij-offenzíva összeom-
lásának hírére zavargások kezdődtek.
A tüntetők – elsősorban anarchista agi-
tátorok hatására – kormányellenes jel-
szavakat skandáltak, a kapitalista mi-
niszterek távozását követelték, és a ha-
talom átadását a szovjetek kezébe. 

A bolsevik vezérkar ekkor nehéz
helyzetbe került. Egyrészt nem tehette

Kolontári Attila

gy rendkívül ellentmondásos, szá-
mos konfliktust egymásra halmozó ka-
pitalizálódás során 1914-re oroszország
a világ 4. ipari és 6. kereskedelmi hatal-
mává vált. A súlyos és feszítő problé-
mákra léteztek megoldási javaslatok, re-
formelképzelések, ahogyan léteztek azok
a politikai erők is, melyek azt hirdették,
hogy a problémák csak a rendszer meg-
döntésével orvosolhatók. Az első világ-
háborúban a katonai kudarcok, gazda-
sági, ellátási nehézségek, a társadalom-
tól követelt áldozatok és az uralkodó
sokszor átgondolatlan politikája 1916
őszére robbanásveszélyes helyzetet ered-
ményeztek oroszországban. A sztráj-
kok, tüntetések, háborúellenes megmoz-
dulások, valamint a politikai pártok
egyre leplezetlenebb elégedetlensége
a hatalommal 1917. február 27-én
(március 12.) forradalom kitöréséhez
vezettek. ii. miklós lemondott a trónról,
a romanovok 300 éves monarchiája
megbukott oroszországban. 
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meg, hogy az utcára vonult tömegeket
magukra hagyja, másrészt még korai-
nak tartotta az időpontot. Végül békés,
de fegyveres demonstrációra szólított
fel és kiadta a „Minden hatalmat a szov-
jeteknek!” jelszót. A felfegyverzett tö -
meg azonban kontrollálhatatlanná vált,
a városban lövöldözés, fosztogatás kez-
dődött. Ebben a helyzetben a Pétervári
Szovjet Végrehajtó Bizottsága az Ideig-
lenes Kormány támogatása mellett
döntött és kellő fegyveres erőt (első-
sorban kozák egységeket) vont össze
a városban. 

Július 5-re (18-ra) a megmozdulást
leverték. Lvov herceg lemondott, új
kormány alakult Kerenszkij vezetése
alatt, a polgári miniszterek egy része
távozott a kabinetből. A bolsevikokat
megvádolták, hogy a németek ügynö-
kei, megkezdődött vezetőik letartózta-
tása. Lenin Finnországba menekült (ot-
tani tartózkodása alatt öntötte végső
formába az Állam és forradalom című
művét). A Vörös Gárda egységeit lefegy-
verezték, a párt ismét illegalitásba
kényszerült.  

1917. augusztus 12–15-én (25–28-
án) Moszkvában a kormány kezdemé-
nyezésére megnyílt az ún. Állami Ta-
nácskozás. A résztvevők között voltak
a négy Állami Duma egykori küldöttei,
a gazdasági, üzleti körök reprezentán-
sai, a hadsereg és a flotta, továbbá a
zem sztvók és szakszervezetek képvi-
selői. Valamennyien a rendteremtést
sürgették, követelték a szovjetek fel-
számolását, a katonai bizottságok fel-
oszlatását, gyülekezési tilalom beveze-
tését. Mindez egyes vélemények sze-
rint a bonapartizmus felé egyengette
az utat.

Az erős kéz politikáját szorgalma-
zók elvárását testesítette meg Lavr
Kornyilov tábornok, az orosz hadsereg
főparancsnoka, aki augusztus 26-án
csapatokat vezényelt Pétervárra, és
szorgalmazta az ostromállapot beveze-
tését. Az akció kudarcában komoly sze-
repet játszott, hogy Kornyilov és Ke-
renszkij – közvetítő útján érintkezve
egymással – kölcsönösen félreértették
egymás szándékait. Kerenszkijben az a
meggyőződés alakult ki, hogy Kornyilov
meg akarja dönteni kormányát, és kato-
nai diktatúra bevezetésére törekszik.
Ezért árulónak nyilvánította és megpró-
bálta leváltani a főparancsnokot. Vála-
szul Kornyilov kiáltványt bocsátott ki,
melyben közölte, hogy a haza megmen-
tése érdekében átveszi a főhatalmat, és
a veszély elmúltával azt az Alkotmá-
nyozó Gyűlés kezébe teszi le. 

Ekkor az ellenforradalmi fordulattól
tartó szovjetek siettek a kormány se-
gítségére. A Kornyilov elleni akcióban
aktív szerepet vállaltak a bolsevik agi-
tátorok és a hozzájuk hű egységek.
Mindez a bolsevik párt legalizálását és
a szovjeteken belüli befolyásának erő-
södését eredményezte, felfegyverezték
a munkásosztagokat, újjászervezték a
Vörös Gárdát. Augusztus 29-re a Péter-
vár felé nyomuló csapatokat megállí-
tották, a „puccsista” tábornokok nagy
részét letartóztatták, a jobboldali erők
súlyos vereséget szenvedtek. 

Kornyilov akcióját újabb kormány-
válság követte, melyet Kerenszkij előbb
az öttagú Direktórium felállításával,
majd egy újabb koalíciós kormány meg-
alakításával próbált áthidalni. Szeptem-
ber 14. (27.) és 22. (október 5.) között
ülésezett Péterváron a Demokratikus
Tanácskozás, amely a kadetokat és a
tőlük balra álló pártokat tömörítette.
A testület saját soraiból egy ún. Előpar-
lamentet alakított az Ideiglenes Kor-
mány ellenőrzése céljából.

A megerősödő bolsevikok szeptem-
ber–október folyamán megkezdték az
előkészületeket a fegyveres felkelésre
és a hatalom átvételére. Az akció októ-
ber 24-én (november 6.) kezdődött Pé-
terváron. A Vörös Gárda, a felfegyver-
zett munkásosztagok – gyakorlatilag
érdemi ellenállás nélkül – ellenőrzésük
alá vették a város kulcsfontosságú
pontjait, a pályaudvarokat, a hidakat,
a távírót. Október 26-ra virradóra elfog-
lalták a Téli Palotát, az Ideiglenes Kor-
mány székhelyét. Október 25-én (no-
vember 7.) összeült a szovjetek máso-
dik összoroszországi kongresszusa,
amely másnap elfogadta a békéről és a
földről szóló dekrétumokat. Lenin el-
nökletével megalakult az új kormány,
a Népbiztosok Tanácsa. Trockij külügyi,
Sztálin nemzetiségügyi népbiztos lett. 

Ekkor még erősen kérdéses volt,
hogy a bolsevikok képesek lesznek-e
megtartani a hatalmat a fővárosban, il-
letve ki tudják-e azt terjeszteni az or-
szág többi részére. Moszkvában 8 napig
tartott a fegyveres harc. A többi politikai
erő felelőtlen kalandor akciónak minő-
sítette a hatalomátvételt. Még a bolsevi-
kok is bizonytalanok voltak. A mérsékel-
tebbek (Kamenyev, Rikov) tárgyaltak az
eszerekkel és a mensevikekkel a kor-
mányba történő belépésükről, s akár
egy Lenin és Trockij nélküli kormányt is
elfogadtak volna. De alkudozniuk kellett
a vasutasok szakszervezetével is, hogy
egy esetleges vasutassztrájk ne bénítsa
meg teljesen az ország közlekedését. 

A hivatalnokok passzív ellenállással
válaszoltak a hatalomátvételre, és meg-
tagadták az együttműködést a bolsevi-
kokkal. Krasznov tábornok kozákokat
vezetett Pétervár ellen, de a munkás-
osztagok megállították őket. A Don vi-
dékén a kozákok szintén fellázadtak a
szovjethatalommal szemben. Az alkot-
mányozó gyűlési választásokon – bár
nem minden körzetben sikerült meg-
tartani – az eszerek szereztek többsé-
get a szavazatok 40,4%-ával, ami újabb
nehézséget jelentett a bolsevikok szá-
mára. A birodalom peremvidékei elsza-
kadtak a központtól. 1917. december
7-én (20-án) az ellenforradalom elleni
harcra létrehozták az Összoroszországi
Rendkívüli Bizottságot (Cseka), de a ká-
oszon és anarchián nem sikerült úrrá
lenni. 1918-ra az ország évekig tartó
véres polgárháborúba süllyedt. 
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bár a köztudatban az él, hogy a bol-
sevikok fegyelmezett, egységes, mo-
nolit politikai erőként léptek fel rivá-
lisaikkal szemben, ami – több más
összetevő mellett – sikerük egyik meg-
határozó oka volt, valójában ők is
számtalanszor kerültek olyan döntési
helyzetbe, amelyben több lehetséges
alternatíva közül kellett választaniuk.
ilyenkor rendszerint a vezérkaron be-
lüli vita során dőlt el a küzdelem
egyik vagy másik forgatókönyv ja-
vára. mindegyik mögött központi
kérdésként a hatalom megszerzésé-
nek, illetve megtartásának problé-
mája húzódott meg. A legfigyelem-
reméltóbb ezekben az esetekben,
hogy lenin mindegyikben érvényre
tudta juttatni akaratát, még akkor is,
ha kezdetben úgy látszott, párttársai
részéről jelentős ellenállással kell szá-
molnia, és voltak esetek, amikor egy-
egy szavazásnál kisebbségben maradt. 

Az áPrilisi tézisek

1917 elején a bolsevik vezetésnek csak
egy kisebb magja tartózkodott Péter-
váron, a Központi Bizottság Orosz Iro-
dája, amely próbálta a nem túl nagy lét-
számú helyi pártorganizációt irányítani.
Lenin már március elején igyekezett vi-
lágossá tenni álláspontját párttársai
számára. Zürichből Stockholmon ke-
resztül Pétervárra küldött táviratában
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tömören már szerepelnek a később
sokat hangoztatott frázisok: „Taktikánk:
teljes bizalmatlanság, az új kormányt
nem támogatjuk. […] Az egyetlen ga-
rancia a proletariátus felfegyverzése.
[…] Semmi közeledés a többi párthoz.”
A távolból azonban Lenin nem tudott
egyértelmű és közvetlen hatást gyako-
rolni a párt politikai irányvonalára. Az
Orosz Iroda alapvetően egyetértett
Lenin helyzetértékelésével a háború im-
perialista jellegéről és azzal, hogy a szo-
ciáldemokraták legfontosabb feladata
annak polgárháborúvá változtatása, me-
lyet a népeknek „saját elnyomó osztály-
aik ellen” kell megvívniuk. 

Március 12-én (25-én) azonban meg-
érkezett Pétervárra a száműzetésből
szabaduló Kamenyev, Sztálin és Mura-
nov, akik rögtön átvették a párt legfon-
tosabb orgánumának, a Pravdának a
szerkesztését. A lapban közölt cikkek
hangneme ettől kezdve megváltozott,
az új szerkesztők a Lenin által kímélet-
lenül ostorozott „forradalmi honvéde-
lem” álláspontjára helyezkedtek. Értel-
mezésük szerint a február utáni Orosz-
ország forradalmi hatalom volt: „Amíg

nincs béke – érvelt Kamenyev –, egy sza-
bad népnek állnia kell a vártán, golyóra
golyóval, lövedékre lövedékkel kell vála-
szolnia.” A „Le a háborúval!” jelszó nem
válhat tartalmatlan és semmitmondó
pacifizmussá – jelentette ki Sztálin. 

Az általuk szerkesztett Pravda rá -
adásul még azt az „eretnekséget” s el-
követte, hogy Lenin Levelek a távolból
címet viselő üzeneteiből – melyek uta-
sításokat tartalmaztak a párt által kö-
vetendő taktikával kapcsolatban – csak
az elsőt közölte, azt is erősen megkur-
tított formában. A Kamenyev és Sztálin
által szorgalmazott és a pétervári bol-
sevik pártszervezetek által elfogadott
irányvonal magába foglalta az Ideigle-
nes Kormány kívülről történő ellenőr-
zését és egy esetleges ellenforradalmi
kísérlettel szembeni támogatását is.
A Lenin hazatérése előtti napokban
pedig komoly erőfeszítések történtek
a különböző szociáldemokrata frakciók
tevékenységének összehangolására. 

Ebben a helyzetben hozott radikális
változást Lenin hazatérése. A bolsevik
vezér már a Finn pályaudvaron – a Pé-
tervári Szovjet nevében őt üdvözlő

mensevik politikusokról tudomást
sem véve – egy páncélkocsi tetejéről
beszédet intézett néhány ezer fős hall-
gatóságához. A kapitalizmus oroszor-
szági megdöntésére szólította fel őket,
a küszöbönálló világforradalmat él-
tette és az Ideiglenes Kormányt osto-
rozta. A következő napokban Lenin
több felszólalásában ismertette Áprilisi
tézisek néven ismertté vált akcióprog-
ramját, melynek radikalizmusa nem-
csak a többi szocialista vezetőt, de
saját párttársait is megdöbbentette. 

Lenin április 7-én (20-án) – a Pravda-
szerkesztőség tiltakozása ellenére (!) –
nyomtatásban is közölte a téziseket A
proletariátus feladatai a jelenlegi forra-
dalomban címmel, de ezt rögtön más-
nap egy helyreigazító, magyarázó cikk
követte Lev Kamenyev tollából. A le-
nini programot Kamenyeven kívül
olyan, később hírhedtté, illetve híressé
vált bolsevik vezetők támadták, mint
Feliksz Dzerzsinszkij, a Cseka majdani
létrehozója és első embere, Mihail Ka-
linyin későbbi szovjet államfő vagy
éppen a polgárháborúban hírnevet
szerző Mihail Frunze. Sztálin viszont,
aki az egészet nem annyira teoretikus
kérdésnek, mint a párt feletti irányítás
megszerzéséért folytatott küzdelem-
nek tekintette, taktikusan a háttérben
maradt, majd hamarosan a Lenint tá-
mogatók oldalára állt. 

A bírálók még a bolsevik vezetésen
belül is utópizmussal, doktrinerséggel,
a való élettől való elszakadással vádol-
ták a tézisek szerzőjét, a program éles
hangnemét és kompromisszumképte-
lenségét pedig Lenin hosszú távollété-
vel magyarázták. Ekkor még a bolsevi-
kok többsége is osztotta azt az állás-
pontot, hogy Oroszországban a pol-
gári-demokratikus forradalom van
napirenden, a proletárforradalomnak
nincsenek meg az előfeltételei. 

Akik abban bíztak, hogy az orosz
közeg alaposabb megismerése majd rá-
döbbenti Lenint nézeteinek tarthatat-
lanságára, alaposan tévedtek. Lenin
nem ismert vesztes helyzetet, ha aka-
ratának érvényesítéséről volt szó, és
nagyon gyorsan a maga javára billen-
tette a mérleget. Április folyamán kü-
lönböző területi pártfórumok résztve-
vőivel sikerült a téziseket elfogadtatnia,
majd a hónap végén a bolsevikok 7.
összoroszországi pártkonferenciáján a
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Lenin szakáll nélkül a finnországi 
száműzetésben, 1917 nyara



dokumentum elnyerte a küldöttek
többségének támogatását, és a párt-
program részévé vált. Ezzel Lenin gya-
korlatilag távol tartotta a pártot vala-
mennyi, a kormányzásban szerepet vál-
laló vagy az Ideiglenes Kormányt kívül-
ről támogató politikai erőtől. Ez
lehetővé tette, hogy a fokozódó nehéz-
ségek miatt a kormányzati teljesít-
ménnyel elégedetlenek egyre növekvő
tábora a bolsevikokban cselekvőképes
alternatívát lásson. 
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Az 1917. júliusi felkelés kudarcát kö-
vetően a bolsevik pártot az ideiglenes
kormány betiltotta, azzal vádolva tag-
jait, hogy a „németek ügynökei”, több
vezetőjüket, köztük trockijt és kame-
nyevet letartóztatták, lenin és zinov-
jev Finnországba menekült. 1917.
augusztus végén azonban a „kornyi-
lov-féle puccskísérlettől” megrémült 
hatalom a bolsevikokhoz fordult segít-
ségért, ami nemcsak a párt újbóli le-
galizálásához, de osztagainak felfegy-
verzéséhez és befolyásának jelentős
erősödéséhez is vezetett. szeptember
elején frakciójuk többségbe kerül a
moszkvai szovjetben. 

FeGyveres Felkelés

A helyzetben Lenin – a forradalom
békés fejlődésében bízó néhány napos
hezitálás után – nem véletlenül látta
meg a hatalomátvétel közeli lehetősé-
gét. Szeptember közepén Finnország-
ból két levelet intézett a Központi Bi-
zottsághoz. Egyikben arról értekezett,
hogy ha sikerül Péterváron és Moszk-
vában egyszerre kézbe venni a hatal-
mat, akkor a bolsevikok győzni fognak.
A másikban, amely a Marxizmus és fel-
kelés címet viselte, azzal érvelt az azon-
nali cselekvés szükségessége mellett,
hogy a munkásság a bolsevikok olda-
lára állt, ellenfeleik pedig cselekvéskép-
telenek. A júliusi eseményekkel ellen-

tétben adottak tehát a felkelés előfel-
tételei. A kedvező alkalom elmulasz-
tása egyenlő lenne a marxizmus és a
forradalom elárulásával. Ebben a leve-
lében Lenin a hatalomátvételt már
nem pusztán a közeljövő lehetősége-
ként, hanem katonai-technikai kérdés-
ként kezelte.

A bolsevikok Központi Bizottságát
mindkét levél hideg zuhanyként érte.
Szeptember 15-én kibővített ülésen vi-
tatták meg a helyzetet. Mindent meg-
tettek, hogy a levelek tartalma ne szi-
várogjon ki a párttagsághoz és a töme-
gekhez – ekkor még inkább visszatar-
tani, semmint mozgósítani akarták
őket. Ezekben a napokban a Pétervá-
ron tartózkodó bolsevik vezetők in-
kább a több párt és társadalmi szerve-
zet képviselőit tömörítő Összoroszor-
szági Demokratikus Tanácskozás kere-
tein belül keresték a kibontakozás
lehetőségét. Mindössze annyi elmozdu-
lás történt, hogy a korábbinál határo-
zottabban kezdték követelni a hatalom
teljességének átadását a szovjetek ke-
zébe, és egy tisztán forradalmi kor-
mányzat létrehozását próbálták elérni.
Voltak, akik „mérsékelt” beállítottsá-
guk miatt ellenezték a lenini forgató-
könyvet, mint például Rikov és Kame-
nyev, de még a lenini álláspontot el -
méletileg osztó Trockij és Szverdlov is
korainak tartotta az időpontot a töme-
gek mozgósítására és a fegyveres felke-
lésre. Meg kívánták várni a Szovjetek
Második Összoroszországi Kongresz-
szusát, hogy az legitimálja a hatalomát -
vételt.

Párttársai „engedetlenségét” látva
Lenin elhatározta, hogy a KB határo-
zott tiltása ellenére visszatér Péter-
várra, és megpróbálja kezébe venni az
események irányítását. 1917. szeptem-
ber 29-én A válság megérett című cik-
kében a küszöbönálló világforradalom-
ról értekezett, és energikusan köve-
telte az azonnali hatalomátvételt. Az
írás végén, annak közlésre nem szánt
részében pedig egyenesen idiotizmus-
nak nevezte a szovjetkongresszusra
való várakozást, keményen ostorozta a

Központi Bizottságot, amiért az soro-
zatosan figyelmen kívül hagyja javasla-
tait. Majd a végén következett a zsaro-
lással felérő csattanó: mindezek miatt
– közölte – kilép a Központi Bizottság-
ból, és fenntartja magának a jogot,
hogy a párttagság körében agitáljon. 

Erre azonban nem került sor, Lenin
sikeresen használta ki, hogy a pétervári
pártbizottság radikálisabb volt, mint a
KB. A péterváriak kifogásolták, hogy a
KB egyfajta szűrőként, cenzorként mű-
ködik, s akadályozza, hogy Lenin néze-
tei eljussanak az alsóbb szintű párt-
szervekhez. A két pártszerv közötti el-
lentét feloldására különbizottságot
hoztak létre, amely a pétervári, moszk-
vai pártbizottságok és a KB egyeztető
fórumának összehívását sürgette a
párt politikai irányvonalának kijelölése
érdekében. Október elejétől a lenini
stratégiáról élénk viták kezdődtek a kü-
lönböző pártszervezetek ülésein. A ha-
talom megragadásának kérdése foko-
zatosan teret nyert a párt berkeiben, a
kérdés csupán az volt, hogy ezt mi-
korra időzítsék.

Lenin másik komoly győzelme az
volt, hogy rábírta a bolsevik frakciót az
Összoroszországi Demokratikus Ta-
nácskozás által létrehozott és az Ideig-
lenes Kormány ellenőrzésére hivatott
képviseleti szerv, az úgynevezett Elő-
parlament elhagyására. Trockij az emel-
vényről harsányan ostorozta ezen in-
tézmények ellenforradalmi jellegét, kö-
zölte, hogy a bolsevikok a néphez for-
dulnak, amely egyedül képes önmaga
és az ország megmentésére, majd a
bolsevik képviselők demonstratív
módon kivonultak az ülésteremből. In-
nentől kezdve a sajtóban, a politikában,
de az utca emberei közötti beszélgeté-
sekben is egyre gyakrabban került
szóba, hogy a bolsevikok a hatalom
megragadására készülnek. 

Október 10-én (23-án) egy mense-
vik képviselő bolsevik feleségének la-
kásán titokban összeült a párt Köz-
ponti Bizottsága. Ez volt az első alka-
lom július óta, hogy Lenin – aki jel -
legzetes szakálla nélkül, parókában,
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„Az utópista és fanatikus, próféta és metafizikus, a lehetetlen és az
abszurd fogalmát nem ismerő, mindenféle igazságérzettől és kö-
nyörülettől mentes, kegyetlen és álnok, rendkívül büszke lenin
bátor és hideg akaratát, kérlelhetetlen logikáját, szokatlan meggyő-

zőerejét és parancsolási készségét messianisztikus álmai szolgálatába
állította. lénye annál is inkább veszélyes, mert azt mondják róla,
hogy céltudatos, mértékletes és aszkéta. Úgy képzelem, van benne
valami savonarola, marat, blanqui és bakunyin vonásaiból.”

mAurice PAléoloGue FrAnciA követ leninről



lutheránus papnak öltözve érkezett a
találkozóra – részt vett a KB ülésén.
A fő napirendi pontot Lenin helyzetér-
tékelése és az ekörül kibontakozó vita
jelentette. Lenin természetesen az ed-
digiekhez hasonlóan a felkelés azon-
nali megindítása és a hatalomátvétel
mellett érvelt, fő feladatként már a
technikai részletek kidolgozását jelölte
meg. A többség a bolsevikokkal van –
állította –, az erőviszonyok kedvezőek,
további javulásukra viszont nem lehet
számítani, az idő az Ideiglenes Kor-
mánynak dolgozik. 

Lenin nézeteivel szemben minde-
nekelőtt Zinovjev és Kamenyev lépett
fel. Nem osztották optimizmusát az
erőviszonyok tekintetében, számos
kockázati tényezőt soroltak fel, egye-
bek mellett a kispolgárság és az esze-
reket támogató parasztság kiszámítha-
tatlan reakcióját. Ők az erőszakos mód-
szerektől való tartózkodást, a tömegek
körében végzett további agitációs mun-
kát és az Alkotmányozó Gyűlésben
minél erősebb pozíciók megszerzését
ajánlották követendő stratégiaként. Vé-
leményükkel azonban kisebbségben
maradtak a másik 10 KB-taggal (Troc-
kij, Sztálin, Szverdlov, Dzerzsinszkij
stb.) szemben, akik a fegyveres felkelés
napirendre tűzése mellett voksoltak. 

A részletek és az időpont tekinteté-
ben maradt ugyan nézeteltérés közöt-
tük, Lenin szempontjából a KB-ülést
mégis bátran nevezhetjük döntő jelen-

tőségűnek. Erélyes fellépésével, kariz-
májával sikerült meggyőznie ingadozó
vezetőtársait. Bár ő legszívesebben már
a következő napokban, az Északi Terü-
letek Szovjetjeinek Kongresszusához
időzítve megindította volna az akciót,
az előkészületek hosszabb időt vettek
igénybe. Biztosítani kellett a pétervári
helyőrség ezredeinek és a balti flotta
matrózainak támogatását, újra kellett
szervezni és harcképes állapotba hozni
a párt fegyveres osztagait, pontosan fel
kellett mérni, hogy a döntő pillanatban
a párt milyen erőkre számíthat. 

Az előkészületeket azonban már
nem állították meg azok az óvatos-
ságra és további kivárásra intő hangok
sem, amelyek a pétervári pártbizottság
október 15-i ülésén, illetve a KB más-
napi, szigorú konspirációs körülmé-
nyek között megtartott ülésén hang-
zottak el (a felszólalók közül többen a
tömegek apátiájáról, a bolsevikokat tá-
mogató alakulatok harci szellemének
csökkenéséről, a rendelkezésre álló
muníció elégtelenségéről számoltak
be). A KB-ülésen ráadásul Lenin még
nagyobb szavazati aránnyal (19 igen
szavazattal 2 ellenében) győzött a to-
vábbra is akadékoskodó Zinovjevvel és
Kamenyevvel szemben. 

Annak sem volt jelentősége, hogy
Kamenyev Gorkij Novaja zsizny című
lapjában ismertette a fegyveres felke-
léssel kapcsolatos elutasító álláspont-
ját. Lenin ugyan első dühében árulónak

minősítette Zinovjevet és Kamenyevet,
s mindkettejüket ki akarta záratni a
pártból, de erre végül is nem került sor.
Október 9-én (22-én) a Pétervári Szov-
jet határozata alapján létrehozták a Pé-
tervári Forradalmi Katonai Bizottságot,
amely a továbbiakban a felkelés előké-
szítését szervezte, irányította. 

Lenint már csak napok választották
el attól, hogy politikai karrierje csúcsára
érjen. Közel két hónapjába telt, amíg a
kezdeti ellenállás dacára keresztülvitte
akaratát saját pártja vezető testületei-
ben. Igaz, sikeréhez kellett a többi poli-
tikai erő és az Ideiglenes Kormány gyen-
gesége, bénultsága is. Lenin hatalomra
jutása jól mutatja, hogy rendkívüli idők-
ben a személyiség mekkora szerepet
képes játszani a történelemben. Nélküle
minden bizonnyal nem lett volna bolse-
vik hatalomátvétel 1917 októberében,
az események valószínűleg evolúciós
úton fejlődtek volna tovább, talán vala-
miféle bolsevik–mensevik–eszer együtt-
működés irányába. 

Lenin tehát, akit Marx mellett mél-
tán tarthatunk Clausewitz, Gustave Le
Bon és Machiavelli tanítványának is, je-
lesre vizsgázott a hatalom mesterségé-
ből. Persze mindezért az orosz társa-
dalom óriási árat fizetett.
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