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1917 elméletei és tényvázlata – A Szovjetunió genezise 

9 sűrű hónap története 

Az 1917-es orosz események napjainkig a történettudomány érzékeny kérdései közé tartoznak, s a 

valós folyamatok megítélését és tárgyilagos feldolgozását nagyon sokáig aktuálpolitikai szempontok 

akadályozták, napjainkra azonban egyre inkább lehetővé válik a téma tárgyszerű, valódi szaktudo-

mányos szempontok szerinti kutatása. 

Jelen tényvázlat a Pécsett, az Akadémiai Bizottság Székházában 2017 októberében tartott országos 

centenáriumi konferencia bevezető előadása, amely kísérletet tett arra, hogy az 1917 -el kapcsolatos 

főbb historiográfiai elméleteket röviden összefoglalja, és az alig háromnegyed év történetéről egy 

tényvázlat-szerű, lehetőleg távolság- és mértéktartó áttekintést adjon, amelyben felvázolja a Szov-

jetunió megszületésének közvetlen előzményeit, és ily módon mintegy keretet biztosítson a konfe-

rencia egyes résztémákat kidolgozó előadásainak. 

 

Mi is történt 1917-ben Oroszországban? Hogy is született meg a történelem első kollekti-

vista tulajdonra épülő államalakulata a Szovjetunió? Ez a kérdés bár történettudományi 

jellegűnek tűnik, de nagyon sokáig a magyar és tegyük hozzá az orosz rendszerváltás után 

is erős aktuálpolitikai felhangokat kapott, mert minden politikai erő erősen historizálva a 

maga érték és szempontrendszerét vetítette vissza a múltba, és e szerint próbálta értelmezni 

az egykori eseményeket, és próbált ebből politikai tőkét kovácsolni a jelen számára, ezért 

a kérdés érzékenysége a mai napig megmaradt. Jelen tényvázlat Pécsett az Akadémia Bi-

zottság Székházában 2017 októberében tartott centenáriuma konferencia bevezető elő-

adása, amely kísérletet tett arra, hogy az 1917-el kapcsolatos főbb historiográfiai elméle-

teket röviden összefoglalja, és az alig háromnegyed év történetéről egy tényvázlat -szerű, 

lehetőleg távolság és mértéktartó áttekintést adjon, amellyel mintegy keretet biztosított a 

konferencia egyes résztémákat kidolgozó előadásainak. 

1917-ről szólván először az események jellegét, kell tisztázni, hiszen minősítések a Nagy 

Októberi Szocialista Forradalomtól a bolsevik puccsig terjedtek. Mert mi a forradalom a 

mai fogalmaink szerint? Felgyülemlett szociális feszültségek miatti társadalmi robbanás, 

mely alapvető változásokat generál a gazdaságban a társadalom szerkezetében és magában 

az államban is. A marxista teória szerint az osztályharc legélesebb  formája, amelyben a 

társadalom antagonisztikusan szembenálló erőinek összecsapása a fegyveres harc formáját 

ölti. A kortársak, például a kiváló képességű miniszterelnök, Sz. J Vitte polgárháborúról 

beszéltek, a munkások és tőkések háborújáról. Megint mások puccsról írtak, egy fegyveres 

kisebbség erőszakos hatalommegragadásáról, néhány szerző pedig munkáslázadásról, 

fegyveres felkelésről értekezett. 

Magunk elméleti alapvetésként az tartjuk fontosnak a probléma megközelítésében, hogy 

ne historizáljunk, ne a mai értékeinket és fogalmainkat vetítsük vissza a múltba, hanem 

tárgyilagosan magát a kort vizsgáljuk a saját viszonyrendszerében. Az 1917-el kapcsolatos 

viták részben terminológiai, részben mennyiségi, részben politikai töltetűek voltak, és ma 

már szerencsére a 100 éves évfordulóra kezdenek valóban történettudományi kérdésekké 
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válni, és tárgyilagos szaktudományos módszerekkel elemezhetők. Krausz Tamás tipológi-

ája alapján Napjaink historiográfiája 5 főbb elméletet, elméletcsoportot különít el az ese-

mények megítélésével kapcsolatban: 

1. Tradicionális megközelítés, vagy NOSZF elmélet. Ez egyenes ívű, egyre gazdagodó 

fejlődésnek írja le Oroszország 20. századi történetét, amelynek 1917 így szerves része 

volt, a rendszerváltásig ez volt a hivatalos szovjet történetírói álláspont. Ennek egy korri-

gált alváltozata jelent meg a 80-as évektől, amely szükségszerűnek tekinti Oroszország 

történetében az első világháború végi hatalomváltást, de hozzáteszi, hogy ez rengeteg ál-

dozattal járt és egy borzalmas terrorrendszer, diktatúra kiépüléséhez vezetett.  

2. A bűnbak elmélet, amely lapvetően a nyugati fejlődés kategória és értékrendszerét 

vetíti rá Oroszországra, és ebből a nézőpontból 1917 októbere gonosz erők, egy marginális 

kisebbség által végrehajtott, külföldről finanszírozott puccs volt, ez elsősorban az angol-

szász történetírásra jellemző. 

3. Az ellenforradalom elmélet, amely szellemiségében hasonló az előzőhöz, az októberi 

eseményeket regresszív folyamatnak tekinti, mert felfogása szerint véget vetett a februári 

forradalommal megindult békés átalakulásnak, demokratikus fejlődésnek, ezt is főként 

nyugati történetírói iskolák vallják, de néhány magyar történész is „rácsatlakozott” utóbbi 

két elmélet valamelyikére. 

4. A közgazdasági megközelítés, amely nem ideológia oldalról, hanem elkerülhetetlen 

modernizációs átalakulásként közelíti meg az eseményeket, kiindulva abból, hogy Orosz-

ország GDP-je mindössze 6%-a az USA-nak az első világháború előtt, hozzátéve, hogy az 

az orosz fejlődési sajátosságoknak megfelelően véresen, kegyetlenül ment végbe, e tekin-

tetben Nagy Péter kora újkori reformjaival von párhuzamot. Ezt Kelet-Európai, köztük 

orosz, és Nyugat-Európai történészek egyaránt vallják. 

5. Az utolsóként említett elmélet egy olyan autochton orosz jelenségnek tekinti 1917-et, 

amelyre az egyetemes történelem elvei nem érvényesek, s amelyekben az orosz államelle-

nes anarchista hagyományok ötvöződtek Pugacsovtól a dekabristákon át az anarchista ter-

roristákig. Ezt az álláspontot főként orosz történetírók képviselik.  

Az alábbiakban a referátum szűkre szabott keretei között egy rövid tényvázlatát nyújtjuk 

annak, hogy tulajdonképpen mi is történt 1917 februárja és októbere között, tesszük ezt 

nem mellékesen abból a megfontolásból, hogy egy centenáriumi konferencián legyen egy 

olyan előadás, amely áttekintő módon foglalkozik a 100 éves évforduló témájával, s amely-

nek keretében az egyes részproblémák értelmezhetők. 

A torlódott szerkezetű orosz társadalomban az első világháború az összes korábbi és 

újabb keletű konfliktusforrást egyszerre hozta a felszínre, és 1916-ra már látszott, hogy az 

„agyaglábú kolosszus” összeroppan. A IV. Állami Dumában 1915-ben szinte valamennyi 

párt részvételével létrejött Progresszív Blokk 1916-ban már egyértelművé tette, hogy nem 

a Birodalom megmentéséért, hanem a cár és tehetetlen kormányának eltávolításért küzd. 

Az események Raszputyinnak a cári kegyencnek 1916. december 17-i meggyilkolásával 

kezdődtek. Megölésének a személye iránti gyűlöleten kívül komoly politikai oka is lehetett, 

nyílt titok volt, hogy a sztarec és a cárné, és a köréjük szerveződő főként balti németekből 

álló ún. udvari párt különbékét szeretne kötni a németekkel.1 1917 februárjában súlyos 

sztrájk és tüntetéshullám söpört végig Oroszországon, aktivizálódtak az illegális politikai 

erők, elsősorban a szociáldemokraták, mintha az 1905-ös első forradalom forgatókönyve 

ismétlődött volna meg. A hadsereg lázadó félben volt, a rendőrség lebénult, a háborús nél-

külözés miatt magasra csaptak az indulatok. Február 10-én Miklós még a főhadiszálláson 

                                                      
1 Éppen ezért többen a friss szakirodalomban pl. Andrew Cook, a hírhedt gyilkosság mögött az angol titkos-

szolgálatot sejtik. 
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találkozott Rodzjankóval, a duma elnökével, és azt kérte, hogy a duma legyen korrekt a 

kormánnyal, fölöslegesen ne bírálja, és ne nehezítse a munkáját, ez volt utolsó uralkodói 

megnyilvánulása. A február 14-én összeülő negyedik állami duma azonban úgy látta, hogy 

csak úgy mentheti meg a Birodalmat, ha lemondatja Miklóst és leváltja tehetetlen kormá-

nyát. A február 14-i ülésen Miklós utolsó kabinetjét már csak 3 miniszter képviselte, és 

Golicin miniszterelnök is nagyon gyorsan távozott. 

Február 23-án kitört a forradalom, az utca forradalma, most már mindenképpen lépni 

kellett, így a főbb dumapártok a kadetok és az oktobristák vezetői Miljukov és Gucskov a 

törvényhozás nevében átvették a hatalmat, és Lvov herceg elnöklete alatt létrehozták az 

Ideiglenes Kormányt, ez volt a duma forradalma. Ugyanaznap alakult meg a társadalom 

által spontán szervezett Katona és Munkásküldöttek Petrográdi Szovjetje, szintén 1905-ös 

mintára, ugyanabban az épületben, Patyomkin herceg kastélyának két szemben lévő szár-

nyában, létrejött a kettős hatalom. Megindult az autokrácia felszámolása, első lépéseként 

letartóztatták Carszkoje Szelóban a cárnét, Alexandra Fjodorovnát. A hírek hallatára Mik-

lós elindult Petrográdra, hogy tisztázza a helyzetet. Dno állomáson azonban megállították 

és az Északi Front parancsnoka Ruszki tábornok letartóztatta. Másnap hajnalban Miklós 

lemondott, és bejelentette egy parlamentáris kormány megalakítását, és ezt megtáviratozta 

Rodzjankonak, ám Rodzjanko telefonon jelentkezett: a kiáltvány elkésett, mindenki az 

uralkodó lemondását kívánja. Ekkor másodszor is lemondott, ezúttal fia Alekszej javára. 

Még aznap este 10-kor megérkezett hozzá a Duma Ideiglenes Bizottsága nevében két jobb-

oldali képviselő, akik korábban tűzbe mentek volna érte, az oktobrista Gucskov, és a feke-

teszázas Sulgin. A rendkívül zavarban lévő monarchista politikusok közölték, hogy nincs 

más lehetőség, mint a feltétel nélküli lemondás. Miklós ezt kényszerűen elfogadta, és im-

máron harmadik kiáltványában öccse Mihály nagyherceg javára mondott le a trónról. 

Amikor azonban Sulginék visszatértek Petrográdra, kiderült, hogy a Duma hallani sem akar 

Mihályról, a Romanov dinasztia kora véglegesen véget ért.2 

Az első Ideiglenes Kormány Lvov herceg vezetésével kezdte meg működését, és nagyon 

nehéz helyzetben volt; folyt az első világháború, a szövetségesek Oroszország háborúban 

tartását szerették volna, a tömegek viszont békére vágytak. Szükség lett volna mielőbb 

földreformra is, hogy a több 10 milliós parasztság földigényét kielégítsék, és szükség lett 

volna polgári demokratikus reformokra, pl. Oroszországban még mindig nem lehetett le-

gálisan elválni, a nők nem voltak emancipálva. Eközben megjelentek az első orosz forra-

dalom idején szerveződő, s azóta a parlamentből kiszorult vagy illegalitásban lévő politikai  

erők is, így az szociálforradalmárok, (SZR-ek) a terror híve, az eneszek, a népi szocialis-

ták, és ismét felbukkant az OSZDMP radikális szárnya a bolsevikok, akik márciusban még 

csak 25 ezer főt számláltak, és szerte az országban még kisebbségben voltak. A  Petrográdi 

Szovjet szerette volna kiterjeszteni a hatalmát a teljes országra és átvenni a széteső cári 

közigazgatás helyét, de ez volt a célja Lvov kormányának is. Utóbbi politikájának lényege 

                                                      
2 Március 8-án Miklós csatlakozott a Carszkoje Szeloban lényegében házi őrizetben lévő családjához , az Ide-

iglenes Kormány az ún. Sándor palotát utalta ki számukra addig is, amíg a sorsukról dönt. Ha nem lettek volna 

védőőrizetben, a feldühödött tömegek valószínűleg meglincselték volna őket, a közvélemény őket tartotta 

felelősnek az háborús áldozatokért. Ugyanakkor az új hatalom nem akart felvállalni egy nyilvános bírósági 

tárgyalást és kivégzést sem. Az Ideiglenes Kormány mérsékelt tagjai azt tartották volna jó megoldásnak, amit 

Gucskov és Sulgin már a pályaudvaron javasoltak, nevezetesen, hogy az uralkodót engedjék ki család jával 

külföldre, elsősorban unokafivére V. György angol király jöhetett volna szóba. Végül azonban a brit uralkodó 

a közvélemény miatt nem támogatta a befogadás gondolatát, így a cári család házi őrizetben maradt.  
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egy nemzeti nagykoalíció létrehozására irányult, ezért meg akartak egyezni az ekkor még 

mérsékelt mensevikek által irányított szovjetekkel, és egy olyan kormányt létrehozni, 

amelyben majd együttes erővel kezelik a súlyos háborús helyzetet és a belpolitikai krízist.  

Ekkor ékezett haza április 3-án a Szentpétervárra a Finn Pályaudvarra a bolsevik párt 

emigrációban élő vezére, Vlagyimir Iljics Uljanov, vagy ahogy mindenki ismeri, Lenin, 

útját egy F. Plattent nevű francia szociáldemokrata szervezte Svájcon és Németországon 

keresztül érkezett vonattal.3 A Finn Pályaudvaron az érkezésére sereglő több százezres tö-

meg előtt elmondott beszéde lett a híres április tézisek, amelynek első mondata így hang-

zott: „semmiféle hatalmat az Ideiglenes Kormánynak”, ez a mondat véget vetett a békés 

átalakulás lehetőségének Oroszországban. Működött a permanens forradalom elmélete4 a 

súlyos válság körülményei közepette a bolsevikok lehetőséget láttak arra, hogy a helyzet 

végsőkig történő élezésével megragadják a hatalmat, ezért nem engedhették meg az Ideig-

lenes Kormány stabilizálódását.5 Lvov és kormánya habozott, késlekedett a várt reformok 

bevezetésével, nem osztott földet, sőt elkövetett egy súlyos hibát, amellyel a radikálisok 

malmára hajtotta vizet. A miniszterelnök úgy ítélte meg, hogy szövetségesei felé hűséggel 

tartozik, és külügyminisztere Miljukov a közhangulat miatt erről titkos jegyzékben biztosí-

totta az Antantot. A jegyzék azonban kiszivárgott, óriási botrány lett belőle, Miljukov kül-

ügy és Gucskov hadügyminiszterek lemondtak, Lvov kénytelen volt átalakítani kormányát, 

májusban létrejött a 2. Lvov kormány. Ebbe a kormányba már beléptek a korábban csatla-

kozott pártokon kívül a mensevikek, az eneszek és az eszerek is, így az valóban koalíciós 

kormánnyá vált, a szovjetekben viszont, fokozatosan többségbe kerültek immáron nevük-

nek megfelelően a bolsevikok. 

Júniusban a kialakult feszült és megoldatlan belpolitikai helyzetet egy külső katonai si-

kerrel próbálta maga javára billenteni a II. Lvov kormány. Kerenszkij hadügyminiszter uta-

sítása alapján Bruszilov főparancsnok irányításával óriási offenzívát indítottak, amely 

azonban Tarnopolnál összeomlott, és a kudarc rengeteg áldozattal (150  000 fő) járt. A ve-

reség konszolidáció helyett éppen az ellenkező hatást váltotta ki, a dühödt tömegek békét 

követelve utcára vonultak, és az Ideiglenes Kormány tehetetlenségében közéjük lövetett, 

(400 halott) majd betiltotta a bolsevik pártot, mert világosan látta, hogy a tömegek radika-

lizálódásáért a bolsevikok a felelősek. A sorozatos botrányok azonban elsodorták Lvov 

második kormányát is, és június 21-én megalakult a Harmadik Ideiglenes Kormány, talán 

furcsa módon éppen a súlyos vereségért felelős volt hadügyminiszter Kerenszkij vezetésé-

vel, aki civilben történész volt. 

A föld alá kényszerített radikális szociáldemokraták megkezdték a felkészülést a hata-

lom átvételére, fegyvereket gyűjtöttek, felkelési forgatókönyveket készítettek, a várható 

események irányítására titkos katonai bizottságot hoztak létre, amelyben már Sztálin és 

Trockij neve is felbukkant, folyt a Vörös Gárda felfegyverzése és felkészítése. 

                                                      
3 Mivel a németeknek elvileg, mint ellenséges állam polgárát fogságba kellett volna vetniük, területenkívüli-

séget biztosítottak a vonatnak, amely így akadálytalanul átmehetett a német területeken, ez volt az bizonyos 

híres leplombált vagonos történet, ugyanis ha kiszállt volna, német földre lépett  volna, és így azonnal letar-

tóztatják. 
4 Ezt az elméletet még Trockij dolgozta ki az első orosz forradalom idején, az 1905 -decemberi moszkvai 

bolsevik fegyveres felkelés leverése után, bár egyesek Leninnek tulajdonítják. Lényege szerint a bolsevikok 

önmagukban nem elég erősek, hogy megdöntsék a cári rendszert, de krízishelyzetben addig kell élezniük a 

társadalmi feszültséget, amíg a radikalizálódó tömegek segítségével ez lehetővé nem válik.  
5 Lenin teóriájában átírta Marx elméletét a közösségi jóléti társadalom létrehozásáról, amelyről a múlt századi 

filozófus azt tartotta, hogy annak egy fejlett országban kell megtörténnie, Lenin úgy vélte, hogy kapitalista 

rendszer leggyengébb láncszeme, Oroszország szakítható el. Nem volt tekintettel arra, hogy ily módon  a Marx 

által megálmodott jólét közössége helyett csak a nyomor közösségét lehet teríteni össztársadalmi szinten.  
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Eközben Kerenszkij nem tagadva meg történész mivoltát, elegáns forgatókönyvet készí-

tett Oroszország jövőjéről: francia mintára alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat írt 

ki október végére, szeptember 1-re bejelentette a köztársaság kikiáltását, az államirányí-

tását pedig a választásokig egy 5 tagú direktórium kezébe kívánta letenni. Egy polgári köz-

társasághoz azonban erős polgárság kellett volna, amely Oroszországban szinte teljesen 

hiányzott. Oroszország agrár ország volt, lakosságnak több mint 80% -a, közel 100 millió 

ember még mindig az agráriumból élt. A tömegek a mögé álltak, aki a vágyott földosztást 

megígéri számukra. Ez volt Lenin nagy felismerése, akinek híres mondása: „ám legyen” 

sokak szerint eldöntötte az 1917-es küzdelem sorsát: a bolsevikok ekkor elvben feladva 

korábbi közös gazdaságok létrehozására irányuló teóriájukat, meghirdették a földosztást, 

és ezt a propagandájukban intenzíven terjeszteni is kezdték. Másrészt következetesen ki-

álltak a háború befejezése mellett, és a béke volt az a szó a föld mellett, amit a háborúban 

megfáradt emberek leginkább hallani akartak. Innentől érezhetően mögéjük álltak a töme-

gek, és egyre nőtt a számuk a szovjetekben is: míg korábban illegalitásban alig 5000-en, 

márciusban is még csak 25000-en voltak, addig októberre már 350 000 tagot számláltak – 

és nyár végére Moszkvában és az országban mindenütt már nevüknek megfelelően valóban 

többségiek voltak. 

Augusztusban magához tértek bénultságukból a monarchista erők is. Korábban sokkolta 

őket a cár letartóztatása, a Monarchia megdöntése, a cári kormány lemondatása, és hosszú 

hónapokon keresztül csak sodródtak az eseményekkel. Alapvetően két csoportjuk alakult 

ki, akik együttműködtek az Ideiglenes Kormányokkal, ide tartozott pl. az egykori fekete-

százas, a cárt lemondató Sulgin, és azok az ultramonarchisták, akik Oroszországot csak 

autokrata rendszerként képtudták elképzelni, ők februárban illegalitásba vonultak, vagy 

egyszerűen csak a passzivitást választották.6  Augusztus 12-re a monarchisták Moszk-

vába tanácskozást hívtak össze, hogy egyesítsék erőiket, és koncepciót dolgozzanak ki a 

helyzet megoldására. Tanácskozásuk alatt 400 ezer moszkvai vonult az utcára, tüntetve a 

kongresszus ellen. Magán az értekezleten kiderült, hogy Miklósban már nem bíznak, és 

vagy egy másik Romanov herceg vezetésével képzelik el a Birodalom helyreállítását, vagy 

az egész dinasztiát mellőzve nyílt katonai diktatúrát vezetnének be a rend helyreállítása 

céljából. Talán a tüntetések miatt is, de ez utóbbi álláspont győzedelmeskedett, és a kong-

resszus a katonai megoldás mellett foglalt állást. Ez az erők végleges polarizációját jelen-

tette. Augusztusra az illegalitásba szorult bolsevikok proletár, az újjászerveződő monar-

chisták katonai diktatúrában gondolkodtak, a tetszetős elméleteket alkotó Kerenszkij mö-

gött pedig politikai vákuum keletkezett. A moszkvai monarchista kongresszus a még intakt 

katonai erővel rendelkező Kornyilov tábornokot bízta meg azzal, hogy semmisítse meg a 

szovjeteket, de egyúttal az Ideiglenes Kormányt is. A tábornok főként kozákokból álló „vad 

hadosztályával” augusztus 25-én indult el Szentpétervár felé, s ekkor kiderült, hogy Ke-

renszkijnek nincs katonai ereje, amivel megállíthatná. A miniszterelnök a közös veszély 

miatt kényszerűségből megegyezett a szovjetekkel, akik ekkor még szintén nem rendelkez-

tek fegyveres erővel, ám agitátoraikkal, prostituáltakkal, élelmiszerszállítmányokkal fel-

bomlasztották Kornyilov seregét, amely el sem jutott a fővárosig, katonai vezetője Krimov 

tábornok öngyilkos lett, augusztus 30-ra a puccs összeomlott. 

Kerenszkij a győzelem után ismét illegalitásba kényszerítette az őt sajátos módszerekkel 

megmentő bolsevikokat, s bár szeptember 1-én ígéretének megfelelően kikiáltotta a köz-

társaságot és létrehozta a direktóriumot, majd szeptember 25-én átalakította kormányát, (ez 

már a negyedik ideiglenes kormány!) az már világossá vált, hogy a monarchisták újabb 

                                                      
6 Főként az egykori Fekete Blokk tagjai tartozta ez utóbbi csoporthoz, jellemző képviselőjük volt Puriskevics, 

aki még 1905-ben az Orosz Nép Szövetségét, a legnagyobb szélsőjobboldali pártot alapította. 



1917 elméletei és tényvázlata – A Szovjetunió genezise 

S E M P E R  M O V E R E  7 1  

bukása után tényleges a küzdelem a hatalomért az Ideiglenes Kormány és az ekkor már 

masszív bolsevik többségű szovjetek között fog eldőlni. 

A mensevikek és a mérsékelt ellenzéki erők az alkotmányozó nemzetgyűlési választá-

sokra készültek, és erre kívánták rávenni a munkásságot is, a bolsevikok azonban, mint 

láttuk már nyár óta készültek a hatalom fegyveres átvételére. Október 12-én célegyenesbe 

fordult a felkészülés, a bolsevik KB 29 tagú Forradalmi Katonai Bizottságot hozott létre, 

amelynek konkrét feladata volt a felkelés megszervezése és lebonyolítása, a KB részéről 

ezt Trockij irányította, felgyorsították a Vörös Gárda kiképzését is. Október 16-án létre-

hozták a Forradalmi Katonai Központot, amelyet Lenin és Trockij irányított, ez a szervezet 

vezényelte le később a Petrográdi7 felkelést.8 Október 25-re összehívták a II. Összoroszor-

szági Szovjetkongresszust, mivel a kormány a lázadást erre napra várta, ezért előre hozták 

egy nappal, és október 24-én éjjel robbantották ki. 

Reggelre már elfoglalták a főváros stratégia pontjait, lezárták a Petrográdra vezető uta-

kat, és gyakorlatilag komolyabb ellenállás nélkül birtokba vették a fővárost, a karhatalom 

átállt vagy passzív volt. Az eseményeket a Forradalmi Katonai Központ az egykori leány-

nevelő Intézetből a Szmolnijból irányította. Az ideiglenes Kormány székhelye a cárok egy-

kori Téli Palotájában volt, ahol a kabinet elveszítve kapcsolatát a valósággal a felkelés 

időpontjában is ülésezett. Mire a felkelő tömegek odaértek, Kerenszkij miniszterei már 

csupán néhány tisztiiskolás védelme alatt álltak, akik a később forradalmi mitológiával 

szemben letették a fegyvert, a IV. Ideiglenes Kormányt gyakorlatilag vér nélkül döntötték 

meg, tagjait letartóztatták, Kerenszkij elmenekült. 

A genezis, a születés pillanatait utólagosan a szovjet történetírás heroizálta, „megszólalt 

az Auróra ágyúja” súlyos harcokról, a Téli Palota ostromáról írtak, forradalmi mítoszt te-

remtve ezzel.9 A Munkás Paraszt és Katonaküldöttek II, Összorosz Kongresszusa párhuza-

mosan ülésezett az eseményekkel, a fórum munkájában ismét minden baloldali erő részt 

vett. Hosszas vita után, amelynek során a mensevikek és az eszerek kivonultak az ülésről, 

a Téli Palota elfoglalásának hírére kinyilvánították a szovjethatalmat, kihirdették a prole-

tárdiktatúrát. Másik két nagyon fontos dekrétumuk egyike a földről szólt, amelyben nyári 

pálfordulásuk után tett ígéretüknek megfelelően földosztást hirdettek, illetve hitet tettek a 

háború befejezése mellett. 

A Petrográdi események után felkeléshullám söpört végig az országon, nem mindenhol 

ment békésen a hatalomátvétel, Moszkvában pl. súlyos harcokra is sor került, november 

elejére foglalták el a második legfontosabb várost, és december elejére a bolsevikok min-

den nagyobb központban átvették az irányítást. 

Néhány nappal a hatalomátvétel után már megkísérelték megdönteni a frissen kikiáltott 

szovjethatalmat, október 27-én Kerenszkij a Petrográd alatt állomásozó Krasznov tábornok 

segítségével megpróbált visszakerülni a hatalomba, aki megindult csapataival a fűváros 

                                                      
7 Petrográdra az első világháború kitörésekor keresztelték ét Szentpétervárt, hogy a nevében németesen csengő 

„burg” kifejezést egy tisztán szlávra, a „grad”-ra cseréljék. 
8 A felkeléssel nem mindenki értett eget, Kamenyev és Zinovjev a KB tagjai nem tartották erre érettnek a 

helyzetet, és megvárták volna az Alkotmányozó Nemzetgyűlés eredményeit, álláspontjukat a sajtóban is nyil-

vánosságra hozták, így a felkelés ténye kitudódott. 
9 Néhány évvel később Szergej Einzeinsten a kiváló filmrendező megrendezte Nagy Október című filmjét, 

amelynek forgatása során több statiszta halt meg, mint ahány résztvevő a tényleges történelmi események 

alatt, és ez az alkotás is hozzájárult azutólagos mítosz teremtéshez.  
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ellen, már Carszkoje Szelot és Gatcsinát is elfoglalta, amikor leverték és elfogták, Kerensz-

kij ezúttal női ruhában menekült. Ugyancsak 27-én a szovjethatalmat elutasító eszerek és 

jobboldali mensevikek is kirobbantottak a fővárosban egy belső lázadást, ezt 29-re sikerült 

pacifikálni. Az események hatására a Népbiztosok Tanácsa az új bolsevik kormány, egy 

önvédelmi szervezet felállítása mellett döntött, ez lett a később hírhedté vált VCSKA, az 

Összororoszországi Rendkívüli Bizottság, első vezetője Félix Dzserzsinszkij lett.10 

A bolsevikok eleinte rendkívül népszerűek voltak, pótolták az elmaradt polgári refor-

mokat. Első intézkedéseik között államosították az iskolákat, kihirdették a lelkiismereti 

szabadságot, bevezették a 8 órás munkaidőt, eltörölték a címeket és rangokat, egyenjogúvá 

nyilvánították a nőket, bevezették a polgári anyakönyvezetést és engedélyezték a válást, 

eltörölték a „törvénytelen gyermek” elnevezést. Ígéretüknek megfelelően megkezdték a 

földosztást. Arra azonban vigyáztak, hogy a földet ne tulajdonba, hanem bérletbe adják, ez 

már előre vetítette későbbi kisajátításukat, és november közepén megkezdték a kártalanítás 

nélküli államosításokat. 

Október végén a fegyveres hatalomátvétel ellenére megtartották még a régi listák alapján 

a még Kerenszkij által kiírt alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat, amelyeken bár bal-

oldali többség szültetett, de a legtöbb szavazatot az eszerek, és nem a bolsevikok kapták. 11 

Így hatalomátvétel utólagos legalizálása nem sikerült, az Alkotmányozó Nemzetgyűlést 

azonban január 5-re mégis összehívták, abban a reményben, hogy a nem bolsevik többséget 

rá tudják venni a szovjethatalom támogatására. Miután kiderült, hogy a nemzetgyűlés a 

forradalmat és annak dekrétumait nem ismeri el, január 6-án a testületet feloszlatták, az 

alkotmányosság rövid életű kísérlete véget ért. A hatalom kérdése látszott, hogy fegyveres 

úton fog eldőlni, 1918 tavaszától kibontakozott a polgárháború, amelynek leegyszerűsített 

képlete az volt, hogy valamennyi politikai erő a bolsevikok ellen.  

Ígéretüknek megfelelően a bolsevikok szerettek volna kilépni a háborúból, ez elemi ér-

dekük volt, annak érdekében, hogy levegőhöz jussanak és rendezzék soraikat. December 

22-én a német megszállás alatt lévő Breszt-Litovszkban megkezdődtek a béketárgyalások, 

amelyen hamar kiderült, hogy szó sem lehet annexió és hadisarc nélküli békéről, amit a 

bolsevikok elképzeltek, a németek igényt tartottak a háború során megszállt területekre, 

így Lengyel-Oroszországra, Litvániára, Lettország, Ukrajna és Belorusszia jelentős ré-

szére. Miután a Kamenyev majd Trockij vezette békeküldöttség késlekedett az aláírással a 

németek támadásba lendültek, és újabb területeket foglaltak el, így 1918 március elején a 

békét már csak sokkal rosszabb feltételekkel sikerült aláírni. A béke aláírása miatt a szer-

ződés ratifikációjakor a baloldali eszerek kiléptek a kormányból, a koalíciós kormányzás 

tiszavirág életű időszaka véget ért, de az új hatalom időt nyert, és megkezdte a Vörös Had-

sereg szervezését. 

                                                      
10 Ennek a politikai rendőrségnek lettek nem kevésbé hírhedt utódszervezetei a GPU, az NKVD, MVD, majd 

a KGB. 
11 A választásokon a baloldali pártok koalíciója 59.6%-ot ért el, ami azt mutatja, hogy legálisan is át tudták 

volna venni a hatalmat, bár az eredményeket biztosan befolyásolta a néhány nappal korábban lejátszódott 

forradalom. A baloldali pártok közül az eszerek kapták a legtöbb szavazatot, 40,4% -ot, ez önálló kormány 

alakítására ugyan nem lett volna elég, de baloldali szövetségeseikkel együtt  egy koalíciós kormány létrehozá-

sára már igen. A bolsevikok 24%-ot kaptak, ami a korábbi illegalitás után nem volt rossz eredmény, de lehe-

tetlenné tette, hogy ezzel utólag legitimálják hatalmukat. A mélyponton lévő polgári pártok mindössze 16% -

ot kaptak. 



1917 elméletei és tényvázlata – A Szovjetunió genezise 

S E M P E R  M O V E R E  7 3  

A véres, közel 4 évig tartó polgárháborút a hadikommunizmust bevezető és a nagyvá-

rosokat, az ipari erőforrásokat birtokló bolsevikok megnyerték.12 Közrejátszott ebben a 

Központi Hatalmak veresége és az Antant erőinek elfáradása, a nyugati hátországok mun-

kásainak háborúellenessége is. Szovjet-Oroszország Rapallóban csak Németországgal tu-

dott békét kötni az úgynevezett nulla megoldás alapján, és nemzetközileg elszigeteltté vált. 

Az új kollektivista tulajdonra épülő állam kialakulása 1922 decemberében zárult le, amikor 

hivatalosan is megalakult a Szovjetunió, amely a történelemben jól ismert módon befolyá-

solta, meghatározta a XX. század, s benne hazánk történelmét is. 
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12 A polgárháború során likvidálták egy különösen kegyetlen epizód keretében a cári családot is, annak érde-

kében, hogy nehogy Miklós személye egyesíthesse a vörösök ellen küzdő különféle fehérgárdista erőket. A 

cár és családja kivégzésével párhuzamosan megindult a nagyhercegek „levadászása” is. 


