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A fordító előszava 
Agustín Guillamón (1950-) baloldali kommunista szemléletű katalán 
munkásmozgalmi történész. Fő kutatási területe a spanyol 
polgárháború időszaka. Számos könyvében és tanulmányában 
feldolgozta már az 1936 és 1939 közötti spanyol történelem 
különböző - az átlagosnál kevésbé ismert vagy másként értelmezett – 
témaköreit. Több kötetet szentelt a spanyolországi trockistáknak, írt az 
1936-ban meginduló forradalmi folyamatokról és azok kudarcáról, 
valamint a polgárháború alatti sztálinista terrorról is, s tőle származik 
az az úttörő jellegű munka, amely a Durruti Barátai Csoport szerepét 
és jelentőségét vizsgálva az 1937. májusi barcelonai eseményeket 
mutatja be. A felsorolás még korántsem teljes, azonban, amit igazi 
kuriózumként érdemes kiemelnünk az a szerző „Az 1917-es orosz 
forradalomtól a sztálini totalitarizmusig” c. tanulmánya, melynek 
magyar nyelvű fordítását első ízben jelen kiadványban közöljük. 
Történeti munkái közül ugyanis talán ez az egyetlen, amely teljesen 
elszakad az Ibériai-félszigettől és annak speciális problémaköreitől és 
megkísérel egy mindenki számára ismert, ám nem feltétlenül jól vagy 
kellőképpen ismert témát feldolgozni.  
Terjedelmi korlátok miatt a szerző sehol sem bocsátkozik részletekbe 
és ilyenformán nem is hoz új adatokat a kutatás számára. Guillamón 
csupán azokat a legfontosabb pontokat emeli ki, amelyek óhatatlanul 
szükségesek a folyamatok megértéséhez. Merthogy a tanulmány célja 
éppen az, hogy egy meglehetősen komplex folyamatot mutasson be és 
értékeljen, s talán épp ezen törekvése tekinthető egyben fő erényének 
is.  



A cím ellenére a szerző a vizsgált folyamat kezdetét nem 1917-re 
helyezi, hanem már jóval korábbra, az 1905-ös forradalom időszakára. 
Ettől az időponttól kezdődően tárgyalja azokat az összefüggéseket, 
okokat és következményeket, amelyek elősegítették vagy épp 
hátráltatták az oroszországi forradalom kiteljesedését, esetleg 
éppenséggel hozzájárultak annak letöréséhez. 1905-től egészen a 
sztálini rezsim kiépüléséig tehát, mint szerves folyamatra tekint a 
szerző, ám korántsem esik abba a hibába, hogy e két időpont között 
lineáris vonalat rajzoljon meg, s bizonyítani próbálja azt - a 
totalitarizmus-elméletek híveinek álláspontjával egybecsengő állítást -
, miszerint az oroszországi forradalom predesztinálta a kíméletlen 
diktatúrát és a sztálinizmus minden embertelenségét. Guillamón már 
műve elején kiemeli, hogy az orosz forradalom útjáról többféle 
elképzelés létezett már a századfordulón is, és remekül láttatja azokat 
a csomópontokat, amikor az egyes elméletek, vagyis az egyes 
elméleteket képviselő csoportok nagyobb szerephez és 
támogatottsághoz jutottak avagy éppen perifériára szorultak. Bár ezzel 
kapcsolatban saját véleményének nyíltan nem ad hangot, érezhető, 
hogy az 1905-ös eseményeket követő újabb oroszországi forradalom 
kitörését elkerülhetetlennek tartotta. A népi elégedetlenség 
fokozódásának okai közül nem felejti ki a februári forradalommal 
hatalomra jutott Ideiglenes Kormány politikájának 
eredménytelenségét hangsúlyozni, és kiáll a vele szembeni ellenállás 
ésszerűsége mellett. Hosszabb fejezetben tárgyalja az októberi 
forradalom előzményeit és körülményeit, de mindenekelőtt a 
forradalmi tábor pártjainak és szerveződéseinek nézőpontjára és a 
köztük feszülő érdekellentétekre fókuszál. Méltatja a szovjeteket, a 
munkásellenőrzések megvalósulását és az egyéb népi forradalmi 
kezdeményezések, ám a bolsevik rezsim tevékenységét már korántsem 
értékeli ennyire pozitívan. Sorra megemlíti azokat az elméleti és 
gyakorlati szempontból is visszás lépéseket, amelyeket a bolsevikok 
elkövettek, s amelyek lényegében a forradalmi ellenzék teljes 
szétzúzásához vezettek. Ennek a regresszív folyamatnak volt eklatáns 



példája a - bolsevikok nélküli szovjeteket követelő - kronstadti 
matrózlázadás vérbefojtása, vagy épp a - fehérek elleni harcban 
mérhetetlen segítséget nyújtó - ukrajnai Mahnovcsina szétzúzása. 
Guillamón különösen kedvezőtlenül értékeli az 1921-ben bevezetett 
NEP-et, mely véleménye szerint államkapitalizmust eredményezett, s 
amely más egyéb tényezőkkel együtt nagyban hozzájárult a 
szovjetrendszer bukásához és a forradalom vereségéhez. A gazdasági 
tendenciák mellett természetesen fontos szerepet tulajdonít azoknak a 
politikai változásoknak is, amelyek az 1920-as években 
bekövetkeztek, s amelyek a bürokrácia megcsontosodásához és Sztálin 
egyeduralmához vezettek. A fokozatosan kiépülő sztálinista rezsim 
jellemzőit már nem részletezi, viszont néhány pontban összefoglalja a 
sztálinizmus nemzetközi szinten is érvényes ismérveit, melyekre 
konkrét példákat a spanyol polgárháborúval kapcsolatos egyéb 
munkáiban szép számmal találhatunk (lásd pl.: „El terror estalinista 
en Barcelona (1938)” c. művét).    
A szerző politikai állásfoglalása különösen az „Epilógusban” jut 
kifejezésre. Az itt leírtakból jól kitűnik, hogy Guillamón a 20. század 
első felének baloldali kommunistái (Herman Gorter, Anton 
Pannekoek, Amadeo Bordiga, stb.) által megfogalmazott kritikák 
mentén halad és hozzájuk hasonló módon alkot ítéletet a 
leninizmusról, a sztálinizmusról és ezzel párhuzamosan az orosz 
forradalomról és a Szovjetunióról. Ennek tükrében tanulmánya 
tételmondataként a következő pontokat lehetne kiemelni: bár Lenin és 
Sztálin közé semmiképp sem szabad egyenlőségjelet tenni, „sem 
Lenin ideológiája, sem Sztálin totalitarizmusa nem marxista”, a 
Szovjetunióban pedig nem szocialista, hanem államkapitalista 
berendezkedés működött már a kezdetektől fogva.  
Guillamón tanulmányának üzenete egyértelmű: meg kell tisztítani a 
20. századi orosz/szovjet történelmet attól, amit igaztalanul önmagáról 
híresztelt, valamint attól is, amit ellenfelei állítottak róla, s el kell 
végezni a forradalom és a kialakult sztálinista rezsimek valódi 
marxista kritikáját. Emellett, illetve ezzel párhuzamosan a szerző a 



romanticizálástól mentes forradalmi múlt emlékének tiszteletére és 
ápolására szólít fel, melynek „emlékét és tanulságait” „a burzsoázia 
még nem képes kitörölni”.  
1999-es „Harci kiáltvány a történelemért” c. felhívásának sorai akár az 
oroszországi forradalomról szóló jelen tanulmány margójára is 
kerülhettek volna: „A Hivatalos Történelem megpróbál tárgyilagos, 
pártatlan és általános lenni. De saját alkalmatlanságára jellemző, hogy 
beismeri állítólagos objektivitásának osztályjellegét. Ez a részrehajlás 
szükségszerű és nem képes több nézőpontot elfogadni, mint a 
burzsoázia osztályának nézőpontját. Szükségszerűen kirekesztő és ez a 
munkásosztály számára a múlt, a jövő és a jelen kirekesztését jelenti. 
(…) Aki uralja a jelent, az uralja a múltat, aki uralja a múltat, dönt a 
jövőről. A hivatalos történelem a burzsoázia története és a ma feladata 
mitologizálni a nacionalizmusokat, a liberális demokráciát és a 
piacgazdaságot…” 
 
[A fordítás készült Guillamón, Agustín: De la revolución rusa de 
1917 al totalitarismo estalinista c. 2007-ben publikált munkája és 
angol nyelvű verziójának (Guillamón, Agustín: From the Russian 
revolution of 1917 to Stalinist totalitarianism) felhasználásával.]  
BEVEZETÉS 
Az orosz forradalom a 20. század legfontosabb történelmi eseménye, 
sőt néhány történész számára egy az emberiség történetének 
legnagyobb eseményei közül. Hatása nemzetközi viszonylatban, 
politikai ideológiákban és írott történelemben 1917-től 1991-ig 
vitathatatlan. 
Trockij „Az orosz forradalom története” előszavában azt állította, 
hogy „a forradalom legkétségtelenebb tulajdonsága a tömegek 
közvetlen beavatkozása a történelmi eseményekbe” és a rövid idő alatt 
gyorsan bekövetkezett gazdasági, társadalmi és politikai változások, 
valamint a radikális ellenzék felbukkanása politikai pólusként, és a 
tömegek társadalmi támogatásának elmozdulása egy egyre inkább 
szélsőséges típusú párt felé. 



Az orosz forradalmat nem lehet úgy értelmezni, mint egy puszta 
államcsínyt, leredukálni a Téli Palota ostromára, hanem csak mint egy 
történelmi folyamatot, amely a Véres Vasárnappal és az 1905-ös 
forradalmi eseményekkel kezdődött, és az 1920-as évek közepéig a 
fejlődés egy folyamatos szakaszán ment keresztül. 
 
AZ OROSZ FORRADALOM HÁROM KONCEPCIÓJA 1917 
ELŐTT  
Az orosz szociáldemokrácia, amely szervezeti kérdések miatt 1903 óta 
bolsevikokra és mensevikekre szakadt, az 1905-ben megkezdődött 
forradalmi folyamat természetének három különféle elemzését 
dolgozta ki: Plehanov analízise (mensevik), Leniné (bolsevik) és 
Trockijé. 
Plehanov számára a forradalom csak burzsoá lehetett. Az államot 
megszűnne vezetni a feudális nemesség és az irányítás a burzsoázia 
kezébe menne át. Amint a burzsoázia biztos lenne a hatalmában, a 
munkások követnék a demokratikus és parlamentáris utat, fokozatos 
sorrendben eljutva a nagyobb és nagyobb hatalommegosztáshoz, 
mígnem végül létrehozzák a szocializmust egy bizonytalan és távoli 
jövőben. 
Lenin elismerte a forradalom burzsoá jellegét, de elutasította, hogy azt 
a burzsoáziának kell vezetnie, amely Oroszországban túlságosan 
gyenge volt ahhoz, hogy szembeszálljon a nemességgel. Ő a 
munkások és parasztok szövetségét javasolta, mint az egyetlen 
eszközt, amely képes létrehozni egy forradalmi erőt, olyat, amelyik 
képes végrehajtani egy alapos agrárreformot, anélkül azonban, hogy 
eltörölné a kapitalista struktúrákat. A kapitalizmus fejlődésével és 
konszolidációjával a fejletlen Oroszországban a proletariátus növelné 
létszámát és elég erőssé válna, hogy amikor az idő eljön, átvegye a 
hatalmat és hozzákezdjen a szocializmus építéséhez. 
Trockij álláspontja, amely a bolsevikok és a mensevikek álláspontjától 
egyaránt távol állt, kijelentette, hogy a munkások már képesek a 
hatalom megragadására, és eltért Lenin álláspontjától a tekintetben, 



hogy úgy vélte, az objektív feltételek hiánya a szocializmus építésének 
első szakaszában kompenzálhatók a forradalom permanens jellege 
révén, amely lehetővé tenné a közbülső szakaszok átugrását, amelyet a 
marxista teoretikusok szükségesnek tekintettek abból a célból, hogy a 
burzsoá forradalomtól közvetlenül a szocialista forradalomhoz 
jussanak. 
Lenin az „Áprilisi tézisekben”1 (1917) - a bolsevikok óriási 
többségével szemben - Trockij álláspontját támogatta, aki a februári 
forradalom kifejezetten burzsoá jellege mellett érvelt.  
 
1905-TŐL AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚIG  
Az orosz-japán háború egy óriási méretű katonai és gazdasági 
katasztrófa volt, és egy népi tiltakozási hullámot robbantott ki, amely 
az orosz forradalmi folyamat első lépcsőfokává vált. 1905. január 3-án 
Szent Péterváron kezdetét vette a Putyilov munkások sztrájkja. Január 
9-én, vasárnap („véres vasárnap”) a cári csapatok tüzet nyitottak a 
Gapon pópa vezette békés és védtelen tömegre, amely kísérletet tett, 
hogy egy petíciót vigyen el a cárhoz, több száz halottat és több ezer 
sebesültet hagyva hátra. Egy két hónapos periódus alatt a sztrájk az 
egész országban elterjedt. Júniusban a Patyomkin csatahajó matrózai 
Odesszában fellázadtak; októberben a hajózási személyzet lázadt fel 
Kronstadtban; és novemberben a szevasztopoli haditengerészeti bázis 
tizenegy hajóján is fellázadtak. Szentpéterváron rövid időn belül 
létrejött az első szovjet. A cári kormányzat brutális elnyomással 
válaszolt, de amikor egy általános sztrájkkal került szembe, II. Miklós 
megígérte, hogy összehívja a Dumát. 
1906 júniusában Kadet többséggel (KD, Alkotmányos Demokrata 
Párt) összeült az első Duma (orosz parlament), azzal a szándékkal, 
hogy létrehoz egy autentikus parlamentáris rendszert, amelyet 
                                                 
1 LÖM. 31. köt., Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979. 99-100. (Lenin Művei itt találhatóak, 
http://www.marx.2u.hu/, Letöltés: 2019.01.24., A fordító viszont -tudtunkkal az eddig csak 
könyv alakban megjelent- Lenin Összes Műveit-LÖM. adja meg. Részeg Hajó-RH. 
megjegyzés) 
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képesnek tartottak egy nélkülözhetetlen agrárreform végrehajtására, 
amely egy paraszti középosztály (a kulákok) létrejöttéhez vezetne. Az 
új miniszterelnök, Pjotr Sztolipin állt az egész reformsorozat élén, 
amelyek azt célozták, hogy a földbirtokviszonyban paraszti szinten 
nagyobb koncentrációt hozzanak létre, elősegítve az agrárproletariátus 
növekedését és kiterjedését, amelyet a szocialista pártok növekvő 
befolyása tört meg a második Dumában (1907 februárjától júniusáig). 
A forradalmi mozgalom, amely 1905-ben megindult, a városokból a 
paraszti falvakba tolódott el, az elmozdulás folyamatos szociális 
agitáció révén karakterizálódott, amely a rendszert arra késztette, hogy 
a választási rendszer regresszív reformját eszközölje, így lett a 
harmadik, autokratikus összetételű és természetű Duma (1917-1912), 
amely a „nemesek, papok és lakájok” Dumájaként ismert. Ebben az 
időszakban a cári udvar az úgynevezett „Isten hírnöke”, a szibériai 
paraszt Raszputyin jelenlététől szenvedett, aki végzetes hatást 
gyakorolt a cárnéra és diszkreditálta a cárizmust, még annak 
leglojálisabb támogatói körében is. 
Sztolipint 1911-ben meggyilkolták, és őt egy sereg súlytalan 
miniszterelnök követte, akik egy kezes gyűléssel néztek szembe a 
negyedik Dumában, s alig voltak hajlandók támogatni reformokat és 
1912-ben képtelenek voltak bármiféle engedményt biztosítani a 
munkások számára az agitációhoz. A balkáni háború úgy tűnt, 
alkalmat kínál a tömegek figyelmének elterelésére, de az dolgok 
rosszabbul sem mehettek volna, minthogy az oroszok minden 
befolyásukat elveszítették a régióban. Cári reformizmus, teljes 
gerinctelenség találkozott egy megsemmisítő kudarccal. 
 
A HÁBORÚ BORZALMAI  
Oroszország nem volt felkészülve egy elhúzódó háborúra, amellyel a 
háború első pár hónapja után szembesült (1914). A cári hadsereg híján 
volt a modern fegyvereknek, a szállítás adekvát eszközeinek, 
eredményesen parancsoló tiszteknek, megfelelő taktikának, egy 
logisztikai hálózatnak, stb.; egyedül csak a katonák óriási tömegeire 



számíthatott, akikkel a korrupt nemesség által irányított inkompetens 
tiszti testület úgy bánt, mint az olcsó ágyútöltelékkel.  
„Az egyetlen dolog, amit az orosz tábornokok nagy elánnal tettek, az 
az volt, hogy emberi húst dobtak ki az országból. A marhahússal és a 
disznóhússal összehasonlíthatatlanul gazdaságosabban bántak. Szürke 
ruhás nem-létezők… képtelenek voltak új mozgósításokkal véget 
vetni a robbanásnak és számjegyek hadoszlopaival vigasztalták 
magukat és a szövetségeseket, amikor harcosok hadoszlopai kellettek 
volna. Mintegy tizenötmillió férfit mobilizáltak és ők csordultig 
megtöltötték a depókat, barakkokat, tranzitpontokat, összezsúfolódtak, 
topogtak, lépkedtek egymás lábán, menetelve rendületlenül és 
szitkozódva. S ha ezek az embertömegek képzeletbeli jelentőségűek 
voltak is a front és a hátország számára, ők a pusztulás igen is valódi 
tényezői voltak. Mintegy öt és félmillióan haltak meg, sebesültek meg 
és estek fogságba. A dezertőrök száma folyamatosan növekedett. 
(Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, Volume One, 
Sphere Books Ltd, London, 1967, 35-36. o. [A spanyolban: Trotsky, I. 
köt, 22-23. o.]).  
Galíciában az orosz offenzíva kezdeti sikerei után (1914) - amely 
rákényszerítette az osztrákokat a Kárpátokhoz való visszavonulásra - 
az orosz hadsereg technikai hiányosságai, tisztjeinek középszerűsége, 
a parasztkatonák elégedetlensége és bizalmatlansága és a bürokratikus 
káosz a front összeomlását eredményezte, amely lehetővé tette a 
németek számára, hogy elfoglalják Lengyelország és Litvánia 
tartományait (1915). 
A Bruszilov offenzíva Bukovinában és Galíciában halottak és 
sebesültek szörnyű veszteségei közepette ért véget, és a cári 
hadseregen belüli általános elégedetlenség első tüneteinek 
megjelenéséhez vezetett (1916). Az orosz katonák nem csak 
fegyvereknek voltak híján, de lábbeliknek is, amelyek 
nélkülözhetetlenek lettek volna a zord orosz éghajlaton. Az ellátmány 
megfogyatkozott és néhány csapat éhezett. Ebben az összefüggésben 
katonai fegyelemnek összeomláshoz kellett vezetnie. Ezrek 
dezertáltak. A hadosztályok csak papíron léteztek; a valóságban nem 
volt egyéb, mint egy alaktalan, dezorganizálódott, alultáplált és gyéren 



felszerelt, beteg, fegyelmezetlen és rosszul vezetett tömeg. A tiszti 
testület despotizmusa, kegyetlenségük és korrupciójuk eredményeként 
tűrhetetlenné tette az életet a csapatok számára. Néhány tiszt még a 
lövészárokhoz szükséges fát és szögesdrótot is eladta. 
1916 októberében a háború ára Oroszország számára egymillió-
nyolcszázezer halottra, kétmillió hadifogolyra és egymillió eltűntre 
rúgott. A háború gazdasági káosz kitöréséhez és óriási népi 
elégedetlenséghez vezetett, amelyet a háború rendkívül hosszú 
időtartama és az élelem és az alapvető fogyasztási cikkek hiánya 
váltott ki. Éhínség pusztította a népességet és a sztrájkok általánossá 
váltak. A kormányzat válasza ezekre a problémákra az volt, hogy a 
sztrájkolókat a frontra küldte, amellyel csak elterjesztette a népi 
elégedetlenséget a csapatok körében, elhozva a városok forradalmi 
munkásait a hadsereghez, hogy terjesszék tiltakozásukat a katonák 
körében, akiknek döntő többségét a lojális és alázatos parasztok közül 
sorozták be. A munkások forradalmi eszméi gyorsan gyökeret vertek 
ezekben a paraszt-katonákban. A munkások, katonák és parasztok 
szovjetjei formálódni kezdtek és a hadseregben senki sem beszélt 
másról, mint a békéről és a földosztásról. A zendülések mindinkább 
gyakoribbá váltak. 
 
A FEBRUÁRI FORRADALOM  
A kenyér és mindenfajta ellátás elégtelensége, a hosszú utak és a 
hideg idő kiváltotta az első lázadást Petrográdon. A nyersanyaghiány 
az iparban munkások ezreinek elbocsátásához vezetett. Amióta a 
legfiatalabb férfiak többségét mozgósították, az ipari munkások 40%-
át a nők alkották. A Nemzetközi Nőnapon, február 23-án (március 8-
án a nyugati kalendárium szerint) megkezdődtek a tüntetések. Viborg 
körzetből a nők egy gyűlés keretében összegyűltek, s megszavazták, 
hogy sztrájkba lépnek. A reggeli vidám tüntetések délutánra 
tömegessé és zajossá váltak a fémmunkások csatlakozását követően. 
A „Békét, kenyeret és szabadságot!” és „Le a cárral!” szlogeneket 
kiabálták. A rendőrséggel való összecsapásokban a kozákok némi 



határozatlanságot mutattak, nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy a 
városi tömegek elnyomásával foglalkozzanak. 
A baloldal, beleértve a bolsevikokat is (akik Viborgban a munkások 
többségének támogatását élvezték), azt tanácsolták a munkásoknak, 
hogy ne menjenek sztrájkolni és helyette azt ajánlották, várjanak ki. A 
mozgalom ereje által kiváltott meglepetés csapdájába kerültek. 
Következő nap százötvenezer munkás tüntetett az utcákon, és a 
kozákok, a cári rendszer leglojálisabb csapatai kezdtek a tömegektől 
vereséget szenvedni, és néhány helyen visszautasították, hogy tüzet 
nyissanak a tömegre vagy csak a fejük fölé lőttek. A város megbénult. 
A Znamenszkaja téren összecsapásra került sor a fenyegetett 
tömegeket védő kozákok és a kivezényelt rendőrség között, amely a 
rendőrség menekülésével végződött. Ez azt jelentette, hogy a cárista 
állam nem csak hogy nem rendelkezik elegendő egységgel ahhoz, 
hogy a felkelést elfojtsa, de annak csapatai már ellene is vannak. A 
Balti Repülőszázad fellázadt és Kronstadt matrózai tisztjeik százait 
lőtték agyon.     
A sztrájk, amelyet a munkások február 23-án kezdtek, 24-én 
általánossá vált és aztán utat nyitott a 25-ei felkelésnek. A cár csak 
nagyobb elnyomással válaszolt. A város fegyveres táborrá változott. 
26-a szombatján koradélután a Znamenszkaja tér egy mészárlás 
helyszínévé vált, ahol több mint 50 embert öltek meg a Volinszki 
ezred frissen besorozott osztagai. Ezután a mészárlás után a dühös 
tömeg megostromolta a bíróságokat, a rendőrségeket és a börtönöket, 
szabadon engedve a rabokat. A tömegek elnyerték néhány katonai 
barakk csapatainak támogatását, akik aztán összecsaptak a 
rendőrséggel. A baloldali pártok, a mensevikek, a 
szociálforradalmárok és különösen a bolsevikok maguknak követelték 
a vezető szerepet a mozgalomban és a lázadó ezredekkel együtt 
átvették az irányítást az egész város fölött. A 27. katonai helyőrség 
általános zendülése az előző napok lázadásait és felkelését 
forradalommá transzformálta. 28-án vörös zászló lobogott a Szent 
Péter és Pál börtön-erődön, az „orosz Bastille-on”. A rendőröket 



levadászták és meglincselték az utcákon. Ugyanezen a napon (28-án) 
a Tauriai Palota balszárnyában megalakult a Petrográdi Szovjet, 
miközben a jobbszárnyban a Duma ülésezett, így a már nyilvánvalóvá 
vált két rivális hatalmi központ ugyanabban az épületben tartózkodott. 
A cár, találkozva tanácsadóival, megkísérelt kormányzati reformokat 
bevezetni, hogy csírájában fojtsa el a forradalmat. De a cár nagyon 
lassan cselekedett és nem időszerűen, miközben a forradalom nagy 
sebességgel zajlott. A burzsoázia, a tábornokok és a nemesség nagy 
része azt javasolta a cárnak, hogy mondjon le a fia vagy a bátyja 
javára. De mire a cár belegyezett, hogy megteszi, már túl késő volt. A 
tömegek köztársaságot követeltek. 1917 februárjában létrejött az a 
helyzet, amely a „kettős hatalom” néven vált ismertté. Egyidejűleg a 
burzsoá állam és velük szemben a munkástanácsok vagy szovjetek, 
amelyek mint a munkásosztály potenciális alternatív kormányzata 
jöttek létre. Március 1-jén megjelent a „Petrográdi Szovjet 1. számú 
rendelete”, amely védettséget garantált a lázadó katonáknak azzal a 
feltétellel, hogy utóbbiak csak a szovjet hatalmát ismeri el. II. Miklós 
a következő nap lemondott. A szovjet és a Duma közti megállapodás 
az Ideiglenes Kormány létrejöttéhez vezetett, amelyben Lvov hercege 
birtokolta a miniszterelnöki tisztséget. Amikor mindezt Lvov nevében 
közölték a tömegekkel, egy katona a következőképp fejezte ki 
meglepetését: „Minden, amit tettünk, egy cár cseréje volt egy 
hercegre?” (Figes, 385. o.).  
 
AZ IDEIGLENES KORMÁNY  
A hatalmat az utcákon, a valódi hatalmat, a szovjetek birtokolták, de 
nekik nem állt szándékukban elpusztítani a kormányt és maguknak 
követelni minden hatalmat. Így jött létre az, amit Trockij „február 
paradoxonjának” nevezett, az, hogy egy forradalom, amely győzött az 
utcákon, utat engedett egy szalonokban megalakult kormánynak. A 
petrográdi szovjet és a Duma közti paktum egy republikánus 
Ideiglenes Kormányhoz vezetett, kadet többséggel és a jobboldali 
szociálforradalmárok néhány képviselőjével, mint például Kerenszkij. 



Az új kormányzat társadalmi összetétele a nemesség irányából a 
liberális burzsoázia felé tolódott el. 
A szovjetek kiszabadították a politikai foglyokat és megszervezték az 
ellátást. A cári rendőri erők szétszóródtak, a szakszervezeteket 
legalizálták, ezredek alakultak, amelyek támogatták a szovjeteket, stb., 
anélkül, hogy megvárták volna, hogy bármilyen rendelet tegye meg 
ezeket. A kormány hatalma arra korlátozódott, hogy ratifikálja azokat 
a döntéseket, amelyeket a szovjetek hoztak, s amelyeket nem 
közvetlenül a kormányzati hatalom rendelt el, mert utóbbiban a 
mensevikek és a jobboldali szociálforradalmárok voltak többségben, 
akik „teljességgel kizárták a lehetőségét egy olyan hatalom 
követelésének, amelyet a munkásosztály még nem volt képes 
gyakorolni” (Broué, 114. o.), ezeknek a pártoknak az orosz forradalmi 
folyamatra vonatkozó, előre felállított elemzéseivel összhangban. 
A bolsevikok, akiket ebben az időben Kamenyev és Sztálin vezetett, 
támogatták ezeket a dogmákat. A „Pravdában” radikális fordulatra 
került sor, amikor március közepén az újság szerkesztői bizottságának 
irányítását Sztálin szerezte meg, és elkezdett számos cikket publikálni 
a háború folytatásának eszméjét támogatva: „A bolsevikok a 
továbbiakban elfogadják a mensevikek teóriáját arra vonatkozóan, 
hogy mire van szüksége az orosz forradalmároknak: arra, hogy 
folytassák a háborút, valamint hogy megvédjék a jelenlegi 
demokratikus vívmányaikat a német imperializmustól” (Broué, 115. 
o.). A párt április 1-jei konferenciáján a bolsevikok elfogadták Sztálin 
javaslatát, hogy „támogassák az Ideiglenes Kormányt”, valamint a 
bolsevikok és mensevikek egyesülésének lehetőségét. (Carr, I. köt., 
92-93. o.). 
Ezek a politikai álláspontok ellentétben álltak a népakarattal, amely 
azt követelte, hogy azonnal vessenek véget a háborúnak és 
viszontagságainak. Miljukov külügyminiszter nyilatkozatai, amelyek 
tiszteletben tartották a szövetségeseknek tett katonai kötelezettségeket, 
így a háború folytatását a végső győzelemig, április 20-án és 21-én 
dühös tüntetésekhez vezettek, amelyek egy kormányválságot 



indukáltak, amely Miljukov lemondásával ért véget és egy koalíciós 
kormányforma jött létre a kadetok, a jobboldali eszerek2 és a 
mensevikek részvételével, utóbbi két párt alkotta a túlnyomó 
többséget. Kerenszkijt hadügyminiszterré nevezték ki. 
Az új kormány megfelelőnek tűnt a szövetségesek számára, akik 
tisztában voltak az erőviszonyokkal Oroszországban és egy erős 
kormányt akartak, olyat, amely képes Oroszországot a háborúban 
tartani. 
 
 
 
 
AZ „ÁPRILISI TÉZISEK”  
Lenin feldühödve amiatt, amit ő a Bolsevik Párt öngyilkos és 
katasztrofális politikájának tartott, márciusban megírta az úgynevezett 
„Levelek a távolból-t”,3 miközben Zürichben tartózkodott, ahol 
alaposan kidolgozta a bolsevik programot a forradalom következő 
szakasza számára: az imperialista háborút átalakítani polgárháborúvá; 
nem támogatni az Ideiglenes Kormányt; tisztázni a mensevikektől való 
különbözőséget; kisajátítani a földbirtokosok földjeit; felfegyverezni a 
munkásokat, hogy munkás milíciákat hozzanak létre és azonnal 
felkészülni a proletárforradalomra; minden államhatalmat át kell 
ruházni a szovjetekre. 
A bolsevikok Oroszországban, akik nem fogadták el a száműzött 
Lenin újszerű álláspontjait, a négy levél közül csak az elsőt adták ki. 
Lenin és a többi száműzött orosz forradalmár Svájcban minden 
lehetséges módszert tekintetbe vett, hogy azonnal visszatérhessen 
Oroszországba. Habár a szövetségesek megtagadták tőlük a 
vízumokat, mégis hozzájárultak ahhoz, hogy Németországon és 
németek uralta területeken keresztül térjenek vissza Oroszországba.   

                                                 
2 Az eszerek az oroszországi Szociálforradalmár Párt tagjai voltak. 
3 LÖM. 31. köt., Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979. 11-60. 



A német hatóságok úgy vélték, hogy az orosz forradalmárok kaotikus 
helyzetet teremtenének, amely sietteti Oroszország vereségét. Lenin 
és elvtársai keresztülutaztak Németországon egy „lepecsételt” 
vonaton. Később Lenin és a bolsevikok ellenségei ezt az epizódot 
használták fel, hogy azzal vádolják őket, Németország kémei voltak. 
Lenin 1917. április 3-án érkezett meg Oroszországba, a finnországi 
állomásra Petrográdon. Állásfoglalásait, amely „Áprilisi tézisek” 
néven vált ismertté, a bolsevik vezetőség többsége félreértette és 
elutasította. Április 7-én kiadtak egy rövid történelmi cikket („A 
proletariátus feladatai a jelenlegi forradalomban”4), amelyben 
hallgatólagosan magukévá tették Trockij teóriáját a permanens 
forradalomról. Ő azt állította, hogy lehetetlen befejezni a háborút 
anélkül, hogy először a kapitalizmust győznék le, amelyhez ezért 
szükség van a haladásra „…a forradalom első szakaszából – amely a 
proletariátus elégtelen osztályöntudata és nem megfelelő 
szervezettsége miatt a hatalmat a burzsoázia kezébe adta – a második 
szakaszába, amelynek a hatalmat a proletariátus és a parasztság 
legszegényebb rétegeinek kezébe kell juttatnia”. 
Szintén kijelentette, hogy a bolsevikoknak meg kellene nyernie a 
tömegeket politikájuk „türelmes elmagyarázásával”: „Ameddig 
kisebbségben vagyunk, folytatjuk a kritizálás munkáját és 
felvilágosítást tartunk a tévedésekről, és ugyanakkor az egész 
államhatalom átvitelének szükségességét propagáljuk a Munkások 
Képviselőinek Szovjetjébe, így az emberek tapasztalat útján győzhetik 
le saját hibáikat.” [A spanyol eredetiben: „Nem akarunk a tömegeknek 
saját szavunkon kívül egyéb garanciát adni. Nem vagyunk 
szélhámosok, mindössze azt akarjuk, hogy létezzen az a tapasztalat, 
amely révén sikerülhet ráébreszteni a tömegeket saját tévedésükre.”] 
A bolsevikok missziója, mint arra rámutatott, az volt, hogy stimulálja 
a tömegek kezdeményező képességét. Ebből a kezdeményező 
képességből a tapasztalatoknak kellene létrehoznia azt, ami meghozná 

                                                 
4 LÖM. 31. köt., Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1979.149-184. 



a többséget a bolsevikoknak a szovjetekben: amikor eljönne a pillanat, 
amikor a szovjetek képesek lennének megragadni a hatalmat és 
hozzákezdeni a szocializmus építéséhez. Lenin tézisei váratlanul egy 
heves vitához vezettek a Bolsevik Párton belül. A „Pravdát” 
kötelezték, hogy közöljön egy rövid üzenetet, amelyben Kamenyev 
arra figyelmeztetett, hogy „ezek a tézisek csak Lenin egyéni 
véleményét tükrözik”. Lenin megnyerte a munkásosztály kádereinek 
támogatását a párt vezetőségében. Fokozatosan egyre több támogatót 
nyert meg, mint például Zinovjevet és Buharint, míg ugyanakkor 
kiváltotta mások nyílt ellenzékiségét, mint például Kamenyevét. 
Április 24-én összehívták a Bolsevik Párt egy rendkívüli 
konferenciáját, amelyen Kamenyev elnökölt. Utóbbi Rikovval és más 
vezetőkkel együtt azt az álláspontot védelmezte, amelynek 1906-ban 
maga Lenin volt a szószólója. Kamenyev azt hangoztatta, hogy „korai 
még kijelenteni, hogy a burzsoá demokrácia kimerítette minden 
lehetőségét”. Lenin válaszolt, közölve, hogy ezek az eszmék régi 
formulák, amelyeket az öreg bolsevikok „az új és élő valóság 
specifikus adatainak elemzése helyett öntudatlanul bemagoltak”, és 
végül emlékeztette Kamenyevet Goethe híres mondására: „Szürke 
minden elmélet, barátom, de zöld az élet aranyfája”5. [Ez csak az 
angol verzióban szerepel: Az utolsó két idézet Lenin „Levelek a 
taktikákról” c. művéből származik, melyet pamfletként adott ki 1917 
áprilisában. Lásd: 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/x01.htm#bkV2
4E020. A fordító jegyzete]. Habár nyertesként került ki az alapvető 
politikai tézisek tekintetében, győzelme nem volt teljes, mert a 
bolsevik végrehajtó bizottság kilenc tagjából négyen ellenezték 
téziseit.  
Trockij május 5-én tért vissza Oroszországba, és azonnal meghívták, 
hogy csatlakozzon a párt vezetőségéhez. A Bolsevik Párt VI. 
                                                 
5 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. I. rész. Dolgozószoba jelenet. Az idézett aforizmának több 
különböző fordítása is ismert. (http://mek.niif.hu/00300/00389/00389.htm, Letöltés: 
2019.01.24., RH. megj.) 

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/x01.htm#bkV24E020
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/x01.htm#bkV24E020
http://mek.niif.hu/00300/00389/00389.htm


kongresszusa július 26-án kezdődött, Lenin nélkül, aki illegalitásba 
vonult és Trockij nélkül, akit a „júliusi események” alatt letartóztattak. 
A kongresszus során számos kis szerveződés egyesülésére került sor a 
Bolsevik Párttal, amely ekkor százhetvenezer militánst számlált, 
közülük negyvenezret Petrográdban. A vezetőség, amelyet a 
kongresszuson megválasztottak, az erőviszonyok hű 
visszatükrözőjének bizonyult: a végrehajtó bizottság huszonegy 
tagjából tizenhatan tartoztak az régi vágású bolsevik frakcióhoz. 
Lenin, Zinovjev és Trockij szerezte meg a legtöbb szavazatot. Az 
„Április tézisek” győzelme ekkor vált teljessé. A felkeléshez vezető út 
ekkor tisztult meg minden párton belüli akadálytól (Broué, 116-126. 
o.) [Csak az angol vezióban szerepel: Ez és minden újabb idézet 
Brouétól összefüggéseiben megtalálható könyvének francia 
kiadásában, Le Parti Bolchévique: Histoire du P.C. de l’U.R.S.S., 
Editions de Minuit, 1971. – A fordító megjegyzése]. 
 
JÚLIUSTÓL OKTÓBERIG  
A kettős hatalom gyorsan társadalmi konfliktusba torkollt, amelyet a 
háború folytatása, mint a burzsoázia és a nemesség javaslata vagy a 
népi osztályok követelte azonnali béke közötti választás jellemzett. 
Lenin májusban rámutatott, hogy „az ország ezerszer baloldalibb, mint 
a mensevikek és százszor baloldalibb, mint a bolsevikok”. Katonák, 
munkások és parasztok növekvő ütemben radikalizálódtak a háborúval 
szemben, mert szenvedtek annak közvetlen következményeitől. Az 
Ideiglenes Kormány azonban eldöntötte, hogy a költségekre való 
tekintet nélkül folytatja a háborút.  
A szövetségesek és az Ideiglenes Kormány „civil patriotizmusa” felőli 
nyomás azt eredményezte, hogy utóbbi Bruszilov parancsnoksága alatt 
egy offenzívába kezdett, amely katonai katasztrófával és tömeges 
dezertálásokkal ért véget. A parancs, hogy a Petrográd helyőrséget a 
frontra szállítsák, a katonák felkeléséhez vezetett, amelyhez a 
munkások is csatlakoztak. Július 3-ának és 4-ének népi tüntetései 
Petrográd tömegek általi elfoglalásában kulminálódtak, akik az 



Ideiglenes Kormány lemondását követelték. A tüntetők elfoglalták az 
utcákat, követelve a kormány megdöntését, minden hatalom 
átruházását a szovjetekre, a földek és az ipar nacionalizálását, 
munkásigazgatást és kenyeret és békét. A kadetok kihasználták a 
válság teremtette kedvező alkalmat a maguk számára, hogy 
visszavonuljanak a kormányból, és Kerenszkij magára vállalta egy 
kormány elnökségét, amely most csupán mensevikekből és jobboldali 
eszerekből állt. A bolsevikok, egy kormányelleni propaganda hadjárat 
után, amelyben minden hatalmat a szovjeteknek követeltek, úgy 
vélték, hogy egy felkelés még korai lenne, habár a főbb városokat, 
különösen a fővárost, Petrográdot már megroppantották a felkelések. 
A bolsevikok nemcsak képtelenek voltak megállítani a felkelési 
mozgalmat, de eleinte túlkiabálták őket a tömegek, míg végül 
csatlakoztak hozzájuk. A tüntetések tíz napja alatt a felkelés egy tiszta 
győzelem nélküli befejezéshez érkezett. A bolsevikok arra szólították 
fel az embereket, hogy nyugodjanak meg és térjenek vissza dolgozni. 
Az Ideiglenes Kormány a bolsevikokat okolta a júliusi incidensekért, 
és Lenint azzal vádolta, hogy egy német kém, feltárva a lepecsételt 
vonat történetét. Néhány semleges ezred beállt a kormány táborába és 
sok munkás, mensevik és eszer összezavarodott e rágalmaknak hála. 
Ezen a ponton, amely igen kedvező volt a kormány számára, 
megkezdődött a bolsevikok elleni elnyomás. Sajtójukat betiltották, 
helyi irodáikat megtámadták, Trockijt és Kamenyevet letartóztatták, 
Lenin száműzetésbe vonult Finnországban és a legprominensebb 
bolsevik káderek bujkálni kényszerültek. A legismertebb jelenségre 
azonban a vidéki területeken került sor. A parasztok nemcsak hogy 
nem bíztak többé az egymást követő Ideiglenes Kormányok 
szocialistáinak reformígéreteiben, de elfogadták a bolsevikok 
felhívását a közvetlen akcióról és a föld elfoglalásáról, s a 
földbirtokok általános elfoglalásába kezdtek szerte az egész 
országban. A kadetok újra visszatértek a kormányba és egyfajta 
ultimátumban szigorú intézkedéseket követeltek a zűrzavar 
terjedésével szemben. Kerenszkij azonban bebizonyította, hogy 



képtelen fenntartani a szociális rendet és a katonai fegyelmet. Az 
elnyomást a kozákok hajtották végre a parasztokkal szemben, ami azt 
eredményezte, hogy utóbbiak orvosolhatatlanul közelebb kerültek a 
bolsevikokhoz, akik kiadták a jelszót, „Békét, kenyeret és földet”. 
Augusztusban Kerenszkij összehívott egy Országos Konferenciát, 
amelyen az egész országból érkezett politikai, társadalmi, gazdasági és 
kulturális erők gyűltek össze abból a célból, hogy elérjenek „egy 
fegyverszünetet a tőke és a munka között” (Broué, 128. o.). A 
bolsevikok bojkottálták a Konferenciát, amely teljes bukás volt: csak 
egy katonai államcsínyt hagyott hátra.  
A burzsoázia, a nemesség, a szövetségesek és a vezérkar egy 
államcsínyt javasolt, amelyet Kornyilov tábornok vezetett volna, aki 
akkor Kerenszkij teljes bizalmát élvezte. Kornyilov, a kozák csapatok 
parancsnokaként augusztus 25-én megindult Petrográd felé. 
Kerenszkij ellátta Kornyilovot az utasításaival, habár továbbra is 
folytatta vele a zavaros tárgyalásokat, miközben a kadetok és a 
mensevikek elhagyták a kormányt. Kerenszkij, egy új cár karikatúrája, 
a frontra ment, és megpróbálta elkerülni a valós problémákkal való 
szembenézést. Mindeközben az Ideiglenes Kormány által elhagyott 
Petrográdban a szovjetek megszervezték a Kornyilov elleni védelmet. 
Kronstadt matrózai kiszabadították a bolsevik foglyokat, egyebek 
mellett Trockijt, és a párt visszatért az illegalitásból. Káderei és 
harcosai azonnal óriási többséget nyertek meg a hadsereg 
helyőrségében és a gyárakban. Trockijt még egyszer megválasztották 
a Petrográdi Szovjet elnökének és létrehoztak egy Forradalmi Katonai 
Bizottságot, a szovjet egy szervét, amely egyesítette a csapatokat az 
újonnan létrejövő Vörös Gárdában, amelyet a felfegyverzett 
munkások csoportjai alkottak. Kornyilov és a kozákok még Petrográd 
megközelítésére is képtelenek voltak. A vasúti dolgozók 
visszautasították, hogy engedélyezzék a Kornyilov csapatait szállító 
csapatok továbbhaladását, s átirányították őket más állomások felé. A 
katonák magukat fellázadtak, amilyen hamar csak lehetett, tudomást 
szerezvén küldetésük természetéről. Szeptember 3-án Kornyilov 



lefújta államcsínyét és visszavonult a kormányhoz. A csínykísérlet a 
bolsevikok javára fordította meg a helyzetet. A katonák gyűlései 
letartóztatták és néha kivégezték tisztjeiket, akik gyanúsíthatók voltak 
a Kornyilov csínykísérlettel való szimpátiával, és elfogadtak egy 
határozatot, előnyben részesítve a szovjethatalmat és a békét. 
Augusztus 31-én a Petrográdi Szovjet követelte, hogy minden 
hatalmat ruházzanak a szovjetekre, és szeptember 9-én mindenféle 
koalíciós politikát elutasított a burzsoáziával. 
Szeptember 13-án Lenin két levelet6 küldött a Bolsevik Párt Központi 
Bizottságának, amelyekben megpendítette, hogy a feltételek már 
eléggé megértek a hatalomátvételre. De a Központi Bizottság 
többsége, Zinovjev és Kamenyev vezetésével még ellenezték a végső 
proletárfelkelést. Azt gondolták, hogy a feltételek még mindig annyira 
éretlenek, mint júliusban voltak. Trockij támogatta a felkelést, ha 
annak végrehajtására a Szovjet Kongresszussal egy időben kerül sor, 
amelynek megrendezését október végére ütemezték. Lenin csak a 
fiatal Smilga, a Finn Szovjet elnökének támogatását szerezte meg. 
Október 10-én Lenin egy parókából és egy sapkából komponált 
álruhát viselve és leborotválva kecskeszakállát, visszatért finnországi 
száműzetéséből Petrográdba, valamint elfogadtatott a Központi 
Bizottsággal - tíz szavazattal a kettő (Zinovjev és Kamenyev) 
ellenében – egy határozatot a felkelés javára, így azonnal hozzáláttak 
az előkészületekhez. (Broué, 126-134. o, Figes, 456-507. o.). 
 
AZ OKTÓBERI FORRADALOM  
A februári forradalom megdöntötte a cárt és létrehozta a demokratikus 
szabadságokat és egy burzsoá köztársaságot. De az orosz forradalmi 
folyamat nem állt meg félúton és a vége felé tartott, azaz a burzsoázia 
uralmának megdöntése és a szovjetek munkáshatalmának 
megteremtése felé.  

                                                 
6 „A bolsevikoknak kézbe kell venniük a hatalmat” és a „Marxizmus és felkelés” címmel írt 
leveleket lásd: LÖM. 34. köt., Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1976. 241-243. és 244-249. 



A felkelés előkészületei senki számára nem számítottak titoknak. 
Kamenyev és Zinovjev nyíltan hirdette azokat a sajtóban. A petrográdi 
felkelésért felelős Forradalmi Katonai Bizottság szervezte az egész 
hadműveletet. Ezenkívül az októberi felkelés a valóságban nem a 
Bolsevik Párt Központi Bizottsága, hanem a szovjet által hozott 
döntések végrehajtását jelentette, szemben a Kerenszkij-kormány által 
kiadott paranccsal, hogy küldjenek két-három petrográdi helyőrséget a 
frontra. A burzsoá kormány még egyszer megkísérelte, hogy 
szétszórja Petrográd forradalmi csapatait és ellenforradalmi seregekkel 
helyettesítse őket. Az októberi események csupán pár héttel Kornyilov 
csínykísérlete után játszódtak le, szemben egy új kísérlettel, amelyet 
eltaposott a forradalom, arra kényszerítve a proletariátust, hogy 
felkelési intézkedéseket tegyen védelme érdekében. A Forradalmi 
Katonai Bizottság erői nem voltak számottevőek, de abszolút 
döntőnek bizonyultak: a Vörös Gárda, a Balti Flotta matrózai, a városi 
helyőrség és a munkások milíciái. Alig harmincezer ember vett részt 
aktívan a felkelésben. A munkáskerületek lázadására, amelyek 
békések maradtak, nem volt szükség; sem a katonai barakkok elleni 
támadás nem volt szükséges, mert őket már a felkelést megelőzően 
legyőzte a forradalom. 
A felkelés napját 24-e éjszakájára időzítették, mert október 25-ére a 
Szovjet Kongresszus tervezett összejövetelt. 24-e estéjén a tiszti 
alakulatok minden tagját, akik nem ismerték el a Forradalmi Katonai 
Bizottság hatalmát, letartóztatták, és elfoglalták a rendőrségeket, a 
nyomdákat, a hidakat és a középületeket, őrjáratokat és 
ellenőrzőpontokat állítottak fel a legfontosabb utcákon és hatalmukba 
kerítették az állami bankot, a vasútállomásokat, a telegráf hivatalokat 
és a telefonközpontot és az elektromos hálózat központját. Mindössze 
tizenhárom órán belül Petrográd a forradalmi katonák és munkások 
kezébe került, akik a szovjet parancsai alatt álltak. 25-én délelőtt 
tízkor a kormány csak saját főhadiszállásán, a Téli Palotában 
birtokolta a hatalmat, amely néhány napja ostrom alatt állt. A 25-ei 
naplemente után az Auróra cirkáló lőtt egy sortüzet, hogy jelezze a 



Téli Palota megtámadásának kezdetét. Lenin a Szovjet Kongresszus 
gyűlésén akarta közölni a Kerenszkij-kormány bukását. A Palotát 
védő csapatok ellenálltak, amíg lehetőséget láttak a menekülésre. 
Végül október 26-a kora reggeli óráiban a matrózok, katonák és 
munkások egyesült támadását követően, feladták a Téli Palotát. Az 
Ideiglenes Kormányt, amely éppen ülésezett, hogy megszervezze az 
ellenállást a fővárosban, letartóztatták; Kerenszkij azonban egy 
rekvirált autón az amerikai nagykövetségre menekült. Október 28-a és 
november 2-a között a munkásfelkelés Moszkvában szintén győzött és 
két vagy három héttel később gyakorlatilag egész Oroszországra 
kiterjedt. Október 26-án, ugyanazon a reggelen a Második Szovjet 
Kongresszus nagy bolsevik többséggel megválasztott egy forradalmi 
kormányt, melynek többségét a bolsevikok és a baloldali eszerek 
alkották, és elfogadta az új kormány első határozatait. Lenint 
megválasztották a Népi Komisszárok Tanácsa elnökének. 
Kihirdették a békét és minden fronton azonnali tűzszünetet 
eszközöltek. Trockij, akit külügyi komisszárrá neveztek ki, magára 
vállalta a felelősséget, hogy megkezdje a béketárgyalásokat 
Németországgal. December 2-án aláírtak egy fegyverszünetet, 1918. 
március 4-én pedig egy békeszerződést, amelyet a tárgyalások 
helyszínéül szolgáló város után breszt-litovszki szerződésnek 
neveztek, s amely elkeseredett vitát váltott ki azok közt, akik bármi 
áron alá akarták írni a békét, mint az új szovjet állam megvédésének 
módját és azok közt, akik a forradalmi háború európai elterjesztése 
pártján álltak; ez a konfliktus szakadással fenyegette a Bolsevik 
Pártot.  
Egy elfogadott határozat legalizálta a földbirtokok elkobzását és a 
földek átruházását a parasztszovjetekre, a munkásellenőrzést a 
gyárakban és a bankok nacionalizálását. Elismerték a nemzeti 
kisebbségek jogait, beleértve az önállósághoz és az Oroszországtól 
való elszakadáshoz való jogot. 
Az új szovjet kormány, melyet a szövetségesek nem ismertek el, még 
szemben állt a politikai spektrum egész maradékának radikális 



ellenzékével, a szélsőséges cári jobboldaltól a mensevikekig. A 
polgárháború kitörése mindössze néhány hónappal később a külföldi 
hatalmak intervenciójával együtt elkerülhetetlen volt. 
 
A BOLSEVIK REZSIM  
A bolsevikok politikailag elszigetelődtek és súlyos problémákkal 
kellett szembenézniük. A mensevikek még azt gondolták, hogy a 
hatalom egy munkáspárt általi megragadása őrültség, amióta a híres 
„objektív feltételek” megakadályozták, hogy túllépjenek egy burzsoá 
forradalom feladatain: azaz a demokratikus szabadságjogok 
továbbfejlesztésén. A jobboldali szociálforradalmárok ingadoztak 
aközött, hogy követeljék, a bolsevikok kövessenek el politikai 
öngyilkosságot, vagyis Lenin és Trockij távozzon Oroszországból 
avagy vállalják a fegyveres konfrontációt. A baloldali eszerek 
szembeszálltak a bolsevikokkal abban a kérdésben, hogy feloszlassák-
e az Alkotmányozó Gyűlést, vagy sem. 
Az Alkotmányozó Gyűlésben, amelyet általános többséggel 
választottak meg, a bolsevikok kisebbségben voltak. A baloldali 
eszerek alulreprezentáltak voltak, mert a Szociálforradalmár Párt 
azelőtt nevezte ki jelöltjeit, hogy a baloldal szakadását bejelentették 
volna, amely a hadsereg köreiben és vidéken rendelkezett többséggel.  
Azt követően, hogy az Alkotmányozó Gyűlés visszautasította a 
„Dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak deklarációját” (melyet a 
Harmadik Szovjet Kongresszus már előzetesen elfogadott), a 
bolsevikok elhagyták a gyűlést, majd ezt követően a Vörös Gárda 
osztaga behatolt az ülésterembe és kimondta a gyűlés bezárását. Ez 
volt a parlamentáris demokrácia vége Oroszországban. Megkezdődött 
a bürokratikus államapparátus és a Bolsevik Párt kádereinek 
veszedelmes egyesülése és összefonódása jellemzett. 
 
A POLGÁRHÁBORÚ ÉS A HADIKOMMUNIZMUS (1918-
1921) 



A polgárháború a Csehszlovák Légió lázadásával kezdődött 1918 
májusában, amelynek mintegy ötvenezer katonája francia 
parancsnokság alatt állt. Ezek az egységek nyugat felé indultak, s 
hamarosan elérték a Volgát. Ennek a hadműveletnek a sikere a 
szövetségesek intervenciójához vezetett, azzal a céllal, hogy 
összeroppantsák a forradalmat és restaurálják a cári rezsimet. 
Júniusban angol-francia csapatok értek partot Murmanszkban és 
Arhangelszkben. Augusztusban a szövetségesek partra tettek százezer 
embert Vlagyivosztokban a Csehszlovák Légió megsegítése 
érdekében. Délen a cári tábornok, Gyenyikin brit támogatással és 
hadianyaggal létrehozott egy önkéntesekből álló hadsereget: így 
született meg a Fehér Gárda. Szeptemberben Trockij, a Vörös 
Hadsereg megalapítója, a csehek leverésével és Kazany 
visszahódításával megszerezte az első szovjet sikert. 1919-ben a 
franciák elfoglalták Odesszát, Ukrajnát és a Krímet; az angolok pedig 
elfoglalták a Kaukázus és a Don-medence olajkútjait. Szintén orosz 
földet foglaltak el az amerikai, a lengyel, a német és a szerb csapatok. 
A helyzet reménytelen volt. Clemenceau terve, hogy bekerítse a 
bolsevikokat, megvalósult. De a szövetségesek közti nézeteltérések és 
a Fehér Gárda tábornokainak politikai alkalmatlansága - miszerint 
képtelenek voltak bármiféle autonómia engedményt tenni a nemzeti 
kisebbségeknek (ez egy olyan kérdés, amiben a kozákok is érdekeltek 
voltak) vagy földet ígérni a parasztoknak, illetve elnyerni a 
támogatásukat - azt eredményezte, hogy a Vörös Hadsereg ellenállt 
harminc hónapon keresztül, ameddig a polgárháború tartott. Végül a 
forradalmi hullám, amely sokkolta Európát és a vörösök katonai 
sikerei egy másik fegyverszünet aláírásához vezettek. A polgárháború 
romokban hagyta az országot. A magánkereskedelem eltűnt (Broué, 
163-170. o.).  
A „hadikommunizmus” néven ismert intézkedések a háború által 
kivetett szükségletek eredményeképpen jöttek létre. Azért, hogy 
élelmezni tudják az ostrom alatt álló városokat és a hadsereget, a 
terményt elkobozták. A szegény parasztok a kulákok ellen 



szerveződtek. Nem volt állami bevétel, amióta az adminisztratív 
apparátus eltűnt. A papírpénz kontrollálhatatlan kibocsátása inflációt 
váltott ki. Éhínség és járványok pusztították a városokat, a forradalom 
központjait. A béreket természetben fizették. Az ipari munkásokat a 
frontokra küldték. A politikai rendőrség (a Cseka) terrorja 
elkerülhetetlenül megjelent: semmi sem lehetett többé ugyanaz, mint 
volt. 
Az ipari termelés csökkent. A vas és acél termelése minimális volt. A 
vasútvonalak közel háromnegyede használhatatlan volt. A megművelt 
földek száma negyedére csökkent. A kulákok leölték 
állatállományukat és elrejtették terményüket azért, hogy meggátolják 
azok rekvirálását.  
Ebbe a kontextusba illeszkedik a lezajlott kronstadti lázadás, egy 
tengerészeti bázison a nagy szovjet és bolsevik tradícióval rendelkező 
Petrográd közelében. 1921 márciusában Trockij magára vállalta a 
parancsnokságot a kronstadti matrózok felkelésének elfojtására, akik 
az 1917-es forradalom idején - Trockij saját szavaival élve - „a 
forradalom büszkeségei és dicsőségei” voltak. Ez ugyanabban a 
hónapban történt, amikor a Bolsevik Párt 10. kongresszusa betiltotta a 
frakciózást és az irányzatokat a Bolsevik Pártbon belül, és amikor 
Lenin indítványozta az „Új Gazdasági Politikát” (NEP). Ebben az 
időszakban nem kevesebb, mint ötven különböző parasztlázadásra 
került sor. A legfontosabb lázadás az ukrajnai anarchista Mahnóé 
volt, aki egész Ukrajnát irányította.7 A Párt eldöntötte, hogy változtat 
gazdaságpolitikáján, de a népesség széles rétegeinek, különösen a 
forradalmároknak a katonai elnyomása ellenforradalmi fordulópontot 
jelentett a szovjet forradalom számára. Alig lehet csodálkozni azon, 

                                                 
7 Erről magyarul lásd: Fekete Piroska: Mahnovcsina. Az ukrajnai anarcho-kommunista 
mozgalom 1917 és 1922 között. (A fordító nem jelzi, de a ’Fekete Piroska’ egy fiktív név, 
amely nem egy embert, hanem egy anarcho-kommunista kollektívát (Kapitalizmus Sírásói 
Osztályharcos Szövetség) takart. Az írás megtalálható: 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/anarchizmus/mahno/, Letöltés: 2019.01.24., RH. 
megjegyzés.) 

http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/anarchizmus/mahno/


hogy Kronstadtot annak a jelszónak a védelméért tiporták el, hogy 
„szovjeteket a bolsevikok nélkül”8 (Brinton, 137-144. o.; Mett, 39-
116. o.). 
 
A NEP (1921-1927) 
Az úgynevezett NEP szélsőséges gazdasági intézkedések sorozatának 
bevezetését vonta maga után, melyet a háború katasztrofális 
következményei motiváltak, és amelyek lefektették az orosz 
államkapitalizmust. A produktivitás növelése érdekében - az 1917-
ben betiltott - magánvállalkozói kezdeményezőképesség felélesztése 
mellett döntöttek, illetve engedélyezték a profitszerzést a 
mezőgazdasági kisiparban és kereskedelmi vállalkozásokban. Véget 
vetettek a kényszerrekvirálásoknak és a földek nagy része a kulákok 
kezébe került, létrehozva az országon belüli szabad kereskedelmet. 
Ugyanebben az időben az állam nagy állami gazdaságokat hozott 
létre, a szovhozokat és mezőgazdasági szövetkezeteket, a kolhozokat. 
Azokat a vállalkozásokat, amelyek kevesebb mint húsz főt 
foglalkoztattak, privatizálták, és a bérpolitika és a termelési kvóták 
liberalizációját rendelték el a magánvállalkozók érdekében. 
Engedélyezték a külföldi technikák megjelenését. Létrehoztak egy 
„természetben” fizetendő adót és állami irányítás alatt engedélyezték a 
külföldi beruházásokat. Az államrendszert a Gazdaság Legfelsőbb 
Szovjetje igazgatta. A NEP bizonyos stabilitást eredményezett és 
lehetővé tette, hogy a termelés újra elérje a háború előtti szintet. De a 
folyamat során a szovjeteket kizsigerelték és a forradalom 
elpusztult. A NEP 1927-ben, az első ötéves terv bevezetésével ért 
                                                 
8 A kronstadti felkelők programját és a lázadás körülményeit magyar nyelven részletesebben 
lásd:  
Avrich, Paul: Kronstadt 1921. Részeg Hajó (http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-kiadasaban--paul-
avrich----kronstadt-1921/, Letöltés: 2019.01.24.  RH. megj.) ; valamint Ciliga, Ante: A 
kronstadti lázadás. In: Bozóki András, Sükösd Miklós: Anarchizmus. Századvég Kiadó, Bp., 
1991. 417-422. (http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/anarchizmus/kronstadt-1921/ante-
ciliga---a-kronstadti-lazadas.html, Letöltés: 2019.01.24.  RH. megj.) 

http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-kiadasaban--paul-avrich----kronstadt-1921/
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-kiadasaban--paul-avrich----kronstadt-1921/
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-kiadasaban--paul-avrich----kronstadt-1921/
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/anarchizmus/kronstadt-1921/ante-ciliga---a-kronstadti-lazadas.html
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/anarchizmus/kronstadt-1921/ante-ciliga---a-kronstadti-lazadas.html


véget, amely a gazdasági elsőbbséget a fogyasztási termékek kárára a 
nehéziparnak juttatta.    
 
A SZTÁLINISTA BÜROKRÁCIA GYŐZELME  
A polgárháború okozta katasztrófák, a hiány és a pusztítás 
következményeként az orosz forradalom izolációja a nemzetközi 
forradalom bukásához, számos bolsevik harcos halálához, gazdasági 
káoszhoz, milliók halálát követelő éhínséghez és általános nyomorhoz 
vezetett; de mindennek köszönhetően a párt és az állam eggyé vált és 
létrejött egy olyan bürokrácia, amely a politikai ellenforradalom 
győzelmével és a győzedelmes államkapitalizmus által véghezvitt 
költséges és embertelen módon végrehajtott iparosítással 
megszilárdította pozícióit. 
1922-ben Lenn megijedt ennek az „államizációs” tendenciának a 
veszélyeitől. A bürokrácia háttérbe szorította a szovjeteket, a 
szakszervezeteket és a párt sejtjeit és bizottságait, és alávetette őket az 
államapparátusnak és ellenforradalmi irányelveinek.  
1923-tól kezdve Sztálin testesítette meg a pártállam ezen új 
bürokráciáját, amely brutális politikai ellenforradalomhoz vezetett. A 
bolsevikok kezdeti jövendölése 1917-ben az volt – szem előtt tartva 
Oroszország gazdasági hátterét –, hogy egy munkásforradalom csak a 
forradalom nemzetközi elterjedésével – amely az egész világon 
megvalósulna - képes győzedelmeskedni, és hogy ehhez az első 
konkrét lépésre Németországban fog sor kerülni. Különben az orosz 
forradalom vereséget fog szenvedni. 
1924-ben a bürokrácia elfogadta a „szocializmus egy országban” 
teóriáját, és a mumifikált Lenin iránti személyi kultuszt, mint a 
felállított sztálini ideológia két alaptételét. Az orosz bürokrácia most 
ledobta álruháját, s megmutatta, hogy készen áll arra, hogy 
végérvényesen szétzúzzon minden ellenzéket. 
A sztálinizmus groteszkül deformálta a szocializmus fogalmát, 
megfosztotta a szovjeteket minden tartalomtól, eltörölte a 
munkásdemokrácia utolsó nyomait, és egyszemélyes diktatúrát 



erőszakolt a pártra és a párt által az egész országra, egy totális 
rezsimet hozva így létre. A bürokráciának szüksége volt arra, hogy a 
bolsevik vezetőség mindazon kádereit megsemmisítse, akik részt 
vettek az októberi forradalomban, s ettől fogva saját ellenforradalmi 
természetének elrejtése egyike a sztálinizmus jellegzetességeinek. 
Ily módon került sor számos tisztogatásra az 1930-as években, 
amelyek százezreket ítéltek el az ellenzékiek - a valódiak vagy a 
képzeltek – közül, ideológiára való tekintet nélkül, hogy megöljék és 
megfosszák őket dicsőségüktől, köztük olyanokat is, akik magukat a 
bolsevikokat jelképezték, és mindenekelőtt legfontosabb vezetőiket. 
Trockijt 1940 augusztusában egy spanyol sztálinista ügynök, Ramón 
Mercader gyilkolta meg Sztálin parancsára Mexikóban, ahol 
száműzetésben élt. A spanyol polgárháborúban a sztálinisták álltak a 
köztársasági táboron belüli ellenforradalom élén, fizikailag és 
politikailag is megsemmisítve az anarchistákat, a poumistákat9 és a 
szakadárokat. 1939 augusztusában aláírták a Hitler-Sztálin paktumot 
előkészítve a Lengyelország elleni inváziót. A második világháború 
végén a Vörös Hadsereg elfoglalta fél Európát, totális rezsimeket 
hozva létre, a Szovjetunió csatlósait, amelyek 1989 októbere, a berlini 
fal ledöntése után gyorsan összeomlottak. Ezek a sztálinista rezsimek 
megtapasztaltak különböző munkás- és népi felkeléseket, mint például 
az 1947-es berlinit, az 1956-os magyarországit és az 1968-as 
csehszlovákiait. A berlini fal leomlása 1989 októberében a 
Szovjetunió és a sztálinista államok végének kezdetét jelentette. 
 
A SZTÁLINIZMUS NEMZETKÖZI JELLEGZETESSÉGEI  
A sztálinista ellenforradalom jellegzetességei a következők voltak: 
a) Állandó, mindenütt jelenlevő és majdnem mindenható rendőri 
terror. b) Nélkülözhetetlen meghamisítása saját és ellenségei 
(különösen a forradalmárok) természetének. c) Az államkapitalizmus 

                                                 
9 Poumisták alatt a spanyolországi Marxista Egyesítés Munkáspártja (POUM) tagjai értendők. 



eszköze révén a munkások kizsákmányolása a pártállam vezetésével, 
amely militarizálta a munkát. 
A sztálinisták sosem voltak a munkásmozgalom reformista szektora, 
hanem mindig is az ellenforradalom pártja és a forradalmi mozgalom 
kegyetlen elnyomásának pártja voltak. Nem volt semmilyen lehetőség 
a sztálinizmussal való összefogásra, csak a könyörtelen küzdelemre. A 
sztálinizmus mindig és mindenütt ahhoz vezetett és arra irányult, hogy 
az ellenforradalmi erők – melyek hatalmukat a nemzeti egység 
eszméjéből, a törvény és rend politikájának gyakorlatából nyerték – 
harcuk révén egy erős kormányzatot hozzanak létre, egy 
államosításon alapuló gazdasági politikát a sztálinista pártok 
harcosainak beszivárgásával az államapparátusba, és mindezen felül, 
álcázva reakciós természetüket a munkásmozgalom körében (Munis, 
158-290. o.). 
 
KONKLÚZIÓK  
Vörös Október nagysága abban a tényben rejlett, hogy ez volt az első 
proletárforradalom a történelemben, az első alkalom, amikor a 
proletariátus megragadta a hatalmat, megdöntve a burzsoázia 
kormányát. A kommunista forradalom csak világforradalom lehet, és 
ez bukott el Oroszországban, mikor a forradalmi proletariátus 
vereséget szenvedett Németországban és a szovjet forradalom 
elszigetelődött. 
Az elszigetelődés polgárháborúval, gazdasági káosszal, szegénységgel 
és éhséggel vegyülve felnagyította a bolsevikok szörnyű hibáit, köztük 
azt, hogy a párt az állammal való azonosságát hangoztatták, amely a 
sztálinista ellenforradalom elkerülhetetlen győzelméhez vezetett, 
melyet magában a Bolsevik Párt soraiban hajtottak végre, amely párt 
ösztönözte 1917 októberének szovjet forradalmát. A sztálinista 
ellenforradalom egy politikai karrier miatt történt, amely 
megsemmisített minden politikai és ideológiai ellenzéket, 
keményen elnyomta a proletár csoportokat és mozgalmakat, 
amelyek kétségtelenül forradalmiak voltak, és a fizikai 



megsemmisítésig üldözte azokat, akik a legkisebb 
nézeteltérésüknek is hangot adtak akár a Bolsevik Párton belül, 
akár azon kívül. Oroszországban a forradalmi folyamat, amely 1905-
ben megindult, első sikerét az 1917. februári demokratikus 
forradalomban szerezte, amely megdöntötte a cárt és létrehozott egy 
demokratikus köztársaságot, de nem állt meg félúton és folytatódott a 
vég felé az 1917. októberi felkeléssel Petrográdban, amelyben a 
szovjetek ragadták meg a hatalmat, eltávolítva a burzsoáziát az 
államapparátusból. A sztálinista ellenforradalom emiatt politikai 
jellegű volt és a Bolsevik Párt általi hatalommegtartásban, az 
államosításban és az állami gazdasági koncentrációban 
(államkapitalizmus) és a Bolsevik Párt pártállammá történő 
átalakulásában testesült meg. 
Messze attól, hogy puszta államcsíny lett volna - amint azt az 
uralkodó osztály szeretné velünk elhitetni -, az októberi forradalom 
volt a legmagasabb csúcs, amelyet az emberiség egész eddigi története 
során valaha is elértek. Az első alkalom, amikor a munkásosztálynak 
meg volt a bátorsága és a képessége arra, hogy megragadja a 
hatalmat, kicsavarva azt a kizsákmányolók markából és hozzákezdjen 
a világméretű proletárforradalomhoz. 
Annak ellenére, hogy a forradalom Berlinben, Münchenben, 
Budapesten és Torinóban hamar vereséget szenvedett, annak ellenére, 
hogy az orosz proletariátusnak és a világ proletariátusának szörnyű 
árat kellett fizetnie vereségéért – az ellenforradalom horrorját, egy 
másik világháborút és minden barbarizmust, amit a sztálinista 
államok alatt elszenvedett – a burzsoázia még nem képes kitörölni az 
emlékét és a tanulságait ennek a félelmetes eseménynek. 
 
Epilógus: A kommunista baloldal a sztálinizmus és a leninizmus 
ideológiájával szemben. 
A sztálinizmus legrosszabb hagyatéka a marxista-leninista ideológia 
perverz alkalmazása volt, mint a „marxizmus” ortodox folytatása, 
amely így hiteltelenné vált és diszkreditálódott, mint a 



proletárforradalom elmélete. A leninizmus marxista nyelvezetet 
használt, hogy igazolja a totális rezsimeket, amelyeknek semmi közük 
Marx elemzéseihez, amelyeket 1844 és 1883 között alkotott a 
kapitalizmusra és a proletariátus kizsákmányolására vonatkozóan. 
Maga Lenin eszméiben és a pártról, a nacionalizmusról, az orosz 
forradalomról, stb. szóló elemzéseiben fejjel ment más marxista 
teoretikusoknak, például Luxemburgnak, Bordigának, Gorternek és 
Pannekoeknek, akik leghamarabb ismerték fel a leninizmus 
legszörnyűbb aberrációit. 
A párt leninista koncepciója szerint a munkásosztály öntudata 
képtelen elérni egy olyan fokot, amely már túllép a szakszervezetiség 
és a reformista eszmék szűklátókörűségén. A pártnak kívülről kellett 
beoltania a munkásosztályt szocialista és forradalmi öntudattal. Ez az 
eszme - ahogy azt Pannekoek könyvében, a „Lenin mint 
filozófusban”10 bemutatja - idegen Marxtól, aki világosan kijelentette, 
hogy „a munkások emancipációja, maguknak a munkásoknak a 
feladata lesz”.  
A nemzeti önrendelkezés (burzsoá) joga, amelyet Lenin proklamált, a 
nacionalista ideológiát úgy mutatja be, mint a proletariátus alapcélját 
az emancipációért folytatott küzdelemben. Amint azt Rosa 
Luxemburg Leninnel folytatott vitájában leszögezte, az elnyomott 
emberek nemzeti felszabadításának ideológiája egy burzsoá ideológia, 
teljesen idegen az osztályharctól és a proletariátus emancipációjától… 
A taktikát, amelyet a bolsevikok Oroszországban használtak, nem 
lehetett a Nyugat-Európában létező helyzetre alkalmazni, ahol a 
kommunista pártok anti-parlamentáris és anti-trade-unionista taktikát 
tettek magukévá, amelyet Lenin dogmatikusan elítélt. Elég csak 

                                                 
10 Magyar nyelven lásd: 
http://www.tarfor.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=211:lenin-mint-
filozofus&catid=15:gondolatok&Itemid=33 (Ezt a forrást már nem találtuk meg. A szöveg 
ellenben itt meghatlálható: http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/nemet---holland--
baloldali--kommunizmus/anton-pannekoek/, Letöltés: 2019.01.24., RH. megj.) 
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http://www.tarfor.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=211:lenin-mint-filozofus&catid=15:gondolatok&Itemid=33
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/nemet---holland--baloldali--kommunizmus/anton-pannekoek/
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/nemet---holland--baloldali--kommunizmus/anton-pannekoek/


megnézni a Gorter által írt „Nyílt levél Lenin elvtársnak”11 c. Lenin 
pamfletjére - a „Baloldali kommunizmus: A kommunizmus 
gyermekbetegsége” 12 címűre - írt válaszát. 
Ott van azután egy egész seregnyi marxista, akik nemcsak a sztálinista 
és fasiszta rezsimek totális barbarizmusát leplezik le, hanem néhányat 
a leninizmus legrosszabb teoretikai aberrációi közül: mint amilyen az 
elidegeníthetetlen öröklődés, amelyet a baloldali kommunisták 
különböző frakciói hagyományoztak ránk.  
Sem Lenin ideológiája, sem Sztálin totalitarizmusa nem marxista. 
Marxizmuson a tőke politikai gazdaságának kritikáját kell, hogy 
értsük, amelyet Marx a 19. század közepén elvégzett, valamint a 
kutatási módszerét és a proletariátus történelmi tapasztalatainak 
teoretikai kidolgozását („A kommunista kiáltványt”, „A tőkét”, a 
„Brumaire 18-át”13, stb.), melyet Engels, Luxemburg és az (orosz, 
olasz, német-holland) kommunista baloldal folytatott. Ez a 
kommunista baloldal kis frakciókból tevődik össze, melyek az 
elszigetelődés és a fizikai és politikai üldöztetés nehéz feltételei 
közepette fejtetik ki kritikájukat a marxista módszert alkalmazva az 
osztályharcnak, a Harmadik Internacionálé torzításainak és a sztálini 
és fasiszta totalitarizmusnak a gyakorlatáról.  
A sztálinista rezsimek marxista kritikáját, ezen baloldali kommunista 
frakciók teoretikai elemzésének és a Kommunista Internacionálén 
belüli harcának eredményét - amelyek kisebb vagy nagyobb 
világossággal államkapitalistaként definiálták ezeket a rezsimeket - 
megtalálhatjuk az itt következő bibliográfiában.  

                                                 
11 Magyar nyelven közli: Konok Péter: „… a kommunizmus gyermekbetegsége”? Baloldali 
radikalizmusok a 20. században. Napvilág Kiadó, Bp., 2006. 277-282. (A Gorter írás itt 
fellehető: http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/nemet---holland--baloldali--
kommunizmus/, Letöltés: 2019.01.24., RH. megj.) 
12 Helyesen: „A „baloldaliság”, a kommunizmus gyermekbetegsége”. LÖM. 41. köt., Kossuth 
Könyvkiadó, Bp., 1974. 1-99. 
13 A mű teljes címe: „Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája”. (Marx-Engels Művei-
MEM. Itt találhatóak: http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/marx---engels/mem.html, 
Letöltés: 2019.01.24., RH. megj.) 
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-ujsag-a-meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert/, Letöltés: 
2019.01.24. 

- Vita a Barikád Kollektívával, Itt: 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam-
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html,  Letöltés: 2019.01.24. 
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- Durruti Barátainak francia-spanyol csoportja, Itt: 
http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/vita/durruti_barat
ai.html, Letöltés: 2019.01.24. 
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