
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORRADALMI MOZGALMAK 
 
 

JEGYZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉZIRAT 
 

(c) Nyirkos Tamás 
 

2014-2018 
 



 1

 
I. A „forradalom” szó története: 
 
(1) Latin „revolutio” = körforgás (Kopernikusz, XVI. század: a bolygók keringése!) 
 
(2) Angol „revolution” = visszatérés a normál állapothoz (Dicsőséges Forradalom, 
1688, amely helyreállította az angol politikai hagyomány megszakadt folytonosságát!) 
 
(3) Francia „révolution” = 1789 után valami gyökeresen újnak a megjelenése! 
 
(4) Magyar „forradalom” = eleve a „forrásra-forrongásra” utal, de már a francia 
forradalom után! /= nyelvújítás, XVIII. század vége - XIX. század eleje/  
 
Hogyan változhatott meg ennyire – pont az ellenkezőjére - egy szó jelentése? 
 
Úgy, hogy: 
 
(1) a politikai átrendeződés mindig nagy felfordulással járt, akár „vissza”, akár „előre”; 
(2) és mind a kettőt történelmi szükségszerűségnek vélték. 
 
Ezért könnyű volt átvinni minden más, nagy horderejű, a szükségszerű történelmi 
fejlődéssel együtt járó változásra, mint amilyennek a francia forradalmat látták. 
 
 
II. A forradalom definíciója: 
 
(1) Gyökeres újdonság a politikai hatalomban: 
 
 - nem csak a hatalom birtokosának személyében 
 - hanem a hatalom (a szuverenitás, de legalább a kormányzat) típusában is 
 
(2) Gyökeres újdonság nemcsak a politikai hatalomban: 
 
 - hanem a társadalmi rendben, a kultúrában, az életmódban is 
 
(3) Nem pusztán gyökeres, hanem gyors változás: 
 

- ugyanolyan horderejű változásokat is aszerint nevezünk forradalomnak vagy 
fejlődésnek (revolúciónak vagy evolúciónak), hogy néhány év (néhány nap), 
vagy évszázadok alatt megy-e végbe: a vita forradalmárok és ellenforradalmárok 
között általában nem arról folyik, legyen-e változás, hanem ennek sebességéről 

 
(4) Tömeges részvétellel: 
 

- ez lehet lokális vagy abszolút többség, de semmiképp sem egyes egyének műve  
 - és lehetőleg civileké (nem kizárólag hadseregeké vagy fegyveres csoportoké) 
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(5) Közösségi jellegű abban az értelemben is, hogy: 
 

- közös értékek és célok motiválják 
- közös pszichógiai élménnyel („katarzissal”) jár 
 
Magyarán: a fent említett gyökeres és gyors változás nem véletlenszerű 
kimenetel, hanem a résztvevőket eleve ennek szándéka mozgatja, és ennek 
tudatában is vannak; magát az eseményt is „forradalomként” élik meg. 

 
(6) Erőszakos: 
 

- legtöbbször konkrét fizikai erőszak 
- olykor elegendő az erőszakkal való fenyegetés (demonstráció) is 
- de a fennálló hatalommal való megegyezést jobb nem „forradalomnak” nevezni 
 

Megjegyzés: a forradalom fenti kritériumai sok szerző szerint túlságosan szigorúak. 
 
Charles Tilly: - olyan forradalom, ami az összes fenti kritériumnak megfelelne, a 

francia forradalmon kívül talán nincs is; elegendő, ha a 
kormányzat radikális és gyors megváltoztatását soroljuk ide 

 
Hannah Arendt: - a fizikai erőszak nem része a forradalomnak, mert a forradalom 

politikai esemény, míg az erőszak magának a politikai állapotnak 
a megszűnésével azonos 

 
Szerzők többsége: - az általában „forradalomnak” nevezett események hol több, hol 

kevesebb kritériumot teljesítenek a fentiek közül, de feltéve, hogy 
valóban gyökeres változásról van szó (legalább a hatalom 
típusában), akkor nincs okunk elvitatni tőlük a „forradalom” nevet 

 
(Ez azonban nem jelenti, hogy szerencsés a politikai újságírásnak az a gyakorlata, hogy 
minden nagy politikai felfordulást, amikor sok ember van kinn az utcán, azonnal 
bombasztikus módon forradalomnak nevez, tekintet nélkül annak egyéb jellemzőire.)  
 
 
III. A forradalom okai, lefolyása: 
 
Karl Marx: a forradalom az osztályharc legélesebb formája, végső oka az 
osztálykülönbségekből eredő kizsákmányolás és elnyomás; a forradalom akkor tör ki, 
amikor az elnyomás elviselhetetlenné válik, és addig folyik, amíg az elnyomás meg nem 
szűnik. 
 
George Sawyer Pettee: ellenkezőleg, legtöbbször a fennálló hatalom által elkezdett 
reformok indítanak el olyan változásokat, amelyek egy adott ponton robbanáshoz 
vezetnek (The Process of Revolution, 1938). 
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Crane C. Brinton: a forradalom olyan, mint egy „láz kifejlődése”, természetéhez 
tartozik, hogy egyre inkább kiterjed és radikalizálódik, függetlenül az eredeti kiváltó 
okoktól és a szereplők szándékaitól (The Anatomy of Revolution, 1938 és 1965). 
 
Ted Robert Gurr: a forradalmat valóban a régi hatalom reformjai váltják ki, de azért, 
mert egyfajta aránytalanság jön létre a várakozások (az igények növekedése) és a 
tényleges változások (a lehetőségek növekedése) között (Why Men Rebel, 1970). 
 
Theda Skocpol: a forradalmak fő oka valamilyen váratlan gazdasági/kormányzati 
összeomlás + legtöbbször külső fenyegetés is; és mindaddig tart, amíg ezek nem 
rendeződnek (Social Revolutions in the Modern World, 1994). 
 
 
IV. Az ellenforradalom definíciói: 
 
Már Joseph de Maistre (Gondolatok Franciaországról, 1797) kétfélét különböztet meg: 
 
(a) Ellenforradalom = ellentétes forradalom 
 
Vagyis: ugyanolyan radikális, gyors változás, mint amilyen a forradalom volt, csak 
ezúttal az ellenkező irányban, a korábbi rend helyreállítása felé. Ez azonban nem túl 
szerencsés, mert az ellenforradalmárok ilyenkor ugyanazt a hibát követik el, mint a 
forradalmárok: azt képzelik, hogy a történelmi körülményektől függetlenül, saját 
akaratuk szerint formálhatják az eseményeket („voluntarizmus”), ami óhatatlanul 
terrorhoz vezet, és semmivel sem lesz tartósabb, mint a forradalmi kísérletek.   
 
(b) Ellenforradalom = a forradalom ellentéte 
 
Vagyis: (1) nem gyökeres újdonság, hanem a politikai folytonosság helyreállítása 

(hatalmat birtokló személyé, hatalom típusáé, a történelmi alkotmányé) 
 
    (2) még inkább a társadalmi rend, a kultúra, az életmód folytonosságának 
  helyreállítása 
 

(3) a helyreállítás első aktusa ugyan lehet gyors, vagy akár pillanatszerű 
(ld. a régi uralkodó visszatérését Franciaországba), de a továbbiakban a 
folyamat ismét lassú, szerves fejlődést követ 

  
(4) nem a tömeg kezdeményezésére, hanem annak passzív egyetértésével; 
az egyébként is illúzió, hogy a forradalmat „a tömegek csinálják”, 
valójában mindig vezetőiket követik, vagyis a forradalom és az 
ellenforradalom inkább abban különbözik, hogy az utóbbi esetben ez 
nyilvánvalóvá is válik 
 
(5) a közösségi jelleg tehát nem vész el, sőt az ellenforradalomban még 
inkább jelen van, de ez nem tudatos azonosulás a változás céljaival és 
értékeivel, hanem spontán, érzelmi reakció 
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(6) és semmiképpen sem erőszakos: a spontaneitás épp azt tételezi fel, 
hogy nincs szükség erőszakra, hanem az érzelmi azonosulás teljes körű. 

 
Mindez tehát alig különbözik attól, amit később „konzervativizmusnak” neveztek el. 
Maistre maga is ez utóbbi definíció mellett kötelezte el magát, de utódai, pl. Juan 
Donoso Cortés (Értekezés a diktatúráról, 1848) már jelezték, hogy az érzelmi 
azonosulást garantáló történelmi monarchiák kora lejárt, ezért az ellenforradalomnak 
sajnálatos módon vissza kell térnie az erőszakhoz. Ezt az utat követték az olyan 
ellenforradalmi diktatúrák is, mint Mussolinié, Francóé, Pattakoszé, Pinocheté, stb. 
(Franco „falangistái” egyébként még a falanx kifejezést is valószínűleg Donoso Cortés-
től kölcsönözték, aki majdnem száz évvel korábban megjósolta, hogy a végső küzdelem 
a „falanges católicas y socialistas”, tehát az ókori hadseregekhez hasonlóan zárt rendben 
harcoló katolikus és szocialista erők között fog lejátszódni.) 
 
 
V. A francia forradalom dinamikája: 
 
A francia forradalom a forradalmak alaptípusa: maga a „forradalom” szó mai használata 
is döntően a francia forradalomban gyökerezik (ld. fenn). Néhány jellemző epizód: 
 

(a) a rendi gyűlést azért hívják össze, mert gazdasági összeomlás fenyeget; 

(b) a fennálló hatalom reformokat kezdeményez, és jelentős engedményeket tesz 
(duplájára emeli a „harmadik rend”, tehát a polgárság arányát a rendi gyűlésben; 
bevezeti a politikai jogok egyenlőségét; garantálja a szólásszabadságot, stb.); 

(c) a reformokat nemcsak a polgárság támogatja, hanem a nemesség és a papság is, 
vagyis nincs osztályharc (még a harmadik rend saját vezetője is egy gróf, vagyis 
arisztokrata, nevezetesen Mirabeau); 

(d) az igények azonban pillanatok alatt túlhaladnak a felkínált lehetőségeken (nem 
csupán politikai jogokat igényelnek, hanem teljes társadalmi egyenlőséget, a 
három rend eltörlését általában); 

(e) innentől kezdbe tényleg egy forradalmi láz fejlődik ki: előbb csak nem térdelnek 
le a király előtt; aztán saját fantáziálásukat tényként kezelve azzal vádolják, 
hogy katonákkal akarja szétzavarni a rendi gyűlést; majd a szabad sajtó (a 
korabeli tömegkommunikáció) rémhírei hallatán megrohamozzák a Bastille-t, 
bár ennek pontos célját senki sem tudja;  

(f)  a hatalom tétovázik: a király – pár nappal azután, hogy hozzá hű katonákat 
mészároltak le – forradalmi kokárdát tűz a kalapjára, és arról ábrándozik, hogy 
őt valójában a nép „nagyon szereti”; 

(g) az új, alkotmányos királyság által biztosított jogaival élve megvétóz néhány 
törvénytervezetet (pl. a papság kötelező polgári esküjéről szólót, ami a katolikus 
felfogás számára nyilvánvaló nonszensz, hiszen esküt csak vallási és nem 
politikai elöljáró számára lehet letenni, és ez a forradalom korábbi támogatóinak 
nagy részét is az ellenforradalom táborába taszítja);   

(h) ezek után a forradalmi sajtóban már csak „dagadt polgárnak” nevezik, azzal 
vádolják, hogy az általa is jóváhagyott új alkotmány a korábbi királyi 
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abszolutizmust állítja vissza, ami képtelenség, de az ellenséges közhangulat 
hatására maga a király is szökni próbál Párizsból;    

(i) a láz kifejlődését mutatja, hogy a forradalmi vezetők maguk sem urai a 
helyzetnek: az 1792-es „szeptemberi mészárlások” során a nép válogatás nélkül 
öldösi le a börtönök foglyait, majd a Nemzetgyűlés nemcsak a királyt végezteti 
ki egy modern koncepciós perre emlékeztető eljárás (= visszamenőleges hatályú 
ítélkezés) során, de a forradalmárok is egymást kezdik guillotine alá küldeni; az 
ellenforradalom elleni háborúban pedig sor kerül az első modern népirtásra is, 
amely nyíltan felvállalja, hogy nem csupán a harcoló ellenséget, hanem az azt 
támogató civil lakosságot - nőket, gyermekeket és öregeket - is meg kell 
semmisíteni. („Pokoli hadoszlopok”, Vendée, 1794). 

 
 

VI. Az 1848-as forradalmak 

 

Az 1848 februári párizsi forradalom még a klasszikus politikai forradalmak mintáját 
követte: megdőlt a királyság, kikiáltották a (második) köztársaságot, és a hatalmat a 
Nemzetgyűlés vette át. A forradalom azonban nem állt meg ezen a ponton, hanem már 
májusban zavargások törtek ki, amelyek júniusban egy olyan, újabb forradalomba 
torkolltak, amelynek már nem is voltak jól körülírható politikai céljai (a köztársaságot 
nyilván senki sem akarta megdönteni), a társadalmi-gazdasági viszonyokat viszont 
teljesen és gyökeresen át akarta alakítani. Ez a forradalom nyíltan szocialistának nevezte 
magát, vagyis volt ideológiája, azonban a konkrét átalakulásról nem volt semmilyen jól 
körvonalazott elképzelése, csupán annyi, hogy teljesen meg kell valósulnia a társadalmi 
és főleg a gazdasági egyenlőségnek, illetve általános jólétnek, mintha azt egyszerűen 
csak „be lehetne vezetni”, pusztán a magántulajdon felszámolásával. (Lásd az egyik 
képviselő cselédjének megjegyzését: „Vasárnap már mi eszünk csirkeszárnyat! És mi 
vesszük fel a szép ruhákat!”) Hiányzott a megfelelő vezető csoport is (a radikális, 
„hivatásos” forradalmárok többsége február óta börtönben volt), és ez valószínűleg 
nagyban hozzájárult a korai bukáshoz is: a legdrámaibb események, a Tocqueville által 
gerillaharcként jellemzett utcai harcok alig négy napig tartottak. A spontán 
tömegmozgalom ugyanakkor a párizsi munkásságra korlátozódott: a mintegy 100.000 
résztvevő eloszlása ugyanis olyan volt, hogy a másik oldalon, vagyis a hatalom oldalán 
felsorakoztak a nemzetőrök (akik maguk is a civil lakosságból toborzódtak), a polgárság 
és a vidéki lakosság, amely nagy számban érkezett önkéntesként, hogy „megmentse a 
nemzetet a munkásság nyomásától”: parasztok és arisztokraták vegyesen, 
osztálykülönbségre való tekintet nélkül. A hatalom bizonytalankodása az első 1-2 
napban volt különösen feltűnő (ez már csak a parlamentáris kormányzás jellegéből is 
adódik); amikor azonban végre megszületett a döntés arról, hogy nincsenek 
engedmények, és nincs egyezkedés a forradalmárokkal, az események korábban 
megszokott eszkalálódása ezúttal elmaradt. Az információhiány, a rémhírek, a zűrzavar 
ezúttal is nagyobb szerepet játszottak a fejleményekben, mint a résztvevők tudatos 
döntései. A forradalom tehát az utcákon kudarcot vallott, azonban – mint Tocqueville 
megjegyezte – a fejekben nagyon is sikeres volt, hiszen olyan gondolatokat ültetett el az 
emberek fejében, amelyek későbbi szocialista mozgalmak alapjául szolgálhattak, ahogy 
ez a jóslat később be is igazolódott.       
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Az 1848-as magyar forradalom – bár a februári párizsi forradalom, és az ennek nyomán 
Európa-szerte meginduló forradalmi hullám inspirálta – olyannyira más úton járt, hogy 
legtöbb vezetője nem is nevezte „forradalomnak”. Kossuth Lajos egyenesen úgy 
fogalmazott, méghozzá többször is, hogy a bécsi udvar (!) követett el forradalmat 
Magyarország ellen, vagyis az forgatta fel a hagyományos rendet, és sértette meg a 
törvényeket. Ezért a magyar vezetők rendszeresen „szabadságharcról” vagy 
„függetlenségi harcról” beszéltek, ami úgy értendő, hogy Magyarországnak a 
birodalmon belüli hagyományos önállóságát, az osztrák örökös tartományokétól eltérő 
közjogi berendezkedését védték Bécs újszerű, politikailag központosító törekvéseivel 
szemben. Az természetesen igaz, hogy társadalmi téren a magyar események is számos 
gyökeres újítást tartalmaztak (ld. jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, törvény előtti 
egyenlőség), de „forradalomról” inkább csak a március 15-ei nap kapcsán beszéltek az 
olyan radikális értelmiségiek, mint Petőfi. Tény, hogy Pesten ezen a napon tömeges 
részvételről beszélhetünk, azonban a kezdeményező szerepet egyértelműen egy szűk 
„élcsapat” játszotta (márciusi ifjak). Petőfi még az erőszak meglétét sem vitatta, 
amennyiben az erőszakos nyomásgyakorlást jelent; azt természetesen ő is hozzátette, 
hogy ez erőszakos, ám vértelen forradalom volt. Az erőszak később sem hatalmasodott 
el: habár Kossuthot egyesek diktátorsággal vádolták (különösen az 1849 április 14-ei 
trónfosztás után), az 1789-es francia forradalommal ellentétben Kossuth egyetlen 
politikai ellenfelét sem zárták börtönbe vagy végezték ki, és Kossuth maga is úgy 
nyilatkozott később, hogy talán Robespierre-ré kellett volna válnia, erre azonban nem 
volt sem képes, sem hajlandó. Az erőszakmentességhez nyilván hozzájárult az is, hogy 
Pest és Pozsony, tehát a forradalmi nép és az országgyűlés egymást támogatva haladt 
előre a reformok útján, amelyek mindvégig megmaradtak a jogi keretek között. Kossuth 
ugyanakkor már márciusban figyelmezette a pesti forradalmárokat, hogy Budapest 
(érdekes módon Kossuth már ekkor így nevezte) csak az ország szíve, de nem az ura, 
vagyis Párizzsal ellentétben nem diktálhat az egész nemzetnek.  

A nemzetközi kontextus jelentőségét mindenki ismeri: a forradalom győzelmét 
alapvetően Ausztria meggyengülése (ha nem is összeomlása), a Bécs számára 
kedvezőtlen európai körülmények tették lehetővé, és amikor ez a helyzet megváltozott, 
a magyarok veresége is elkerülhetetlen volt, hiszen az európai status quo 
megváltoztatása egyetlen nagyhatalomnak sem volt érdeke, a francia diplomáciát ez 
időben irányító Tocqueville minden, magyarok iránti szimpátiája dacára sem.    

 

VII. Az orosz forradalom: 

Jegyezzük meg, hogy 1917-ben 2 forradalom volt Oroszországban. 

(1) Ami az 1917-es februári forradalmat illeti: 

- gyökeres újdonságot hozott abban az értelemben, hogy a monarchikus 
államformáról áttérés történt a köztársaságira 

- a társadalom teljes átalakítása azonban nem volt napirenden 

- gyorsan történt (a cár lemondása egy pillanat műve volt) 

- tömegmozgalmak a katonaság, a munkásság és a parasztság körében is jelen 
voltak (ahogy korábban, 1905-ben is, akkor is egy háborús katasztrófa miattt) 

- ezek azonban nem valamilyen átfogó ideológia keretében történtek 
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- erőszakosak is csak sporadikusan voltak, maga a hatalomátadás békésen történt. 

 

(2) Ami az 1917-es októberi forradalmat illeti: 

- érdemes megfigyelni, hogy az úgymond „államforma” mennyire nem fejezi ki 
a változás gyökerességét: köztársaság volt már február óta, és köztársaság 
maradt október után is 

- a köztársasághoz hozzábiggyesztett jelző, a „szovjetszkij” (= tanácsi) is 
kevéssé fejezi ki a lényeget: bár arra látszik utalni, hogy a forradalmárok nem 
parlamentáris köztársaságot akartak, hanem közvetlen demokratikus, tanácsi 
önigazgatást, a bolsevikok számára ez tényleg csak jelszó maradt, hiszen 
mindannyian központosított kormányzatban, sőt diktatúrában gondolkodtak 

- a hatalom mellett a társadalmat, a gazdaságot, a kultúrát, az életmódot is át 
akarták alakítani: ld. az 1917 novemberi rendeleteket a nemesi címek 
eltörléséről, a bankok és az iskolák államosításáról, sőt a szőrmebundák kötelező 
beszolgáltatásáról (a későbbiek során felmerült olyan intézmények 
megszüntetése is, mint például a házasság vagy a család; a hadseregben pedig 
egy időre ténylegesen megvalósult a rangok eltörlése) 

- ahogy a fentiek is sejtetik, mindez igen gyorsan történt: egy hónap alatt 
megszülettek a legfontosabb rendeletek 

- az azonban, hogy mindez a tömegek részvételével történt volna, legalábbis 
kétséges: a Téli Palota ostromáról, a forradalom emblematikus eseményéről 
egybehangzóan állapítják meg a visszaemlékezések, hogy még a helybeliek 
többsége sem tudott róla: jártak a villamosok, a színházak játszottak, csupán a 
Néva-parti kávézókban hallottak egyesek távoli lövéseket 

- a résztvevő közösség létszámát tekintve tehát igen csekély, helyi többségről 
beszélhetünk csupán: Oroszország akkori lakosságának túlnyomó többsége, kb. 
100.000.000 fő tartozott a vidéki parasztsághoz, 3.000.000 fő a városi 
munkássághoz, de még ennek is csak elenyésző része, kb. 20.000 fő volt a 
bolsevikok követője; hogy ebből hányan vettek részt a Téli Palota ostromában, 
azt pedig csak találgatni lehet 

- közösségi célokat és értékeket tehát legfeljebb a népesség kisebbségét alkotó 
munkásság kisebbsége fogalmazhatott meg, de mondhatjuk azt is, hogy az őket 
vezető kispolgári értelmiség, pl. Lenin vagy Trockij (ami máris kérdésessé teszi 
az osztályharc elméletét) 

- ez azonban máris utal az eszmék szerepére a forradalmakban: a bolsevikok – 
pusztán azáltal, hogy „többséginek” nevezték magukat – sikeresen alkalmazták 
azt a retorikai stratégiát, amely a tényektől függetlenül befolyásolja a 
közvéleményt és a politikai gyakorlatot: ez természetesen nagyon nem-marxista 
eljárás, mert azt sugallja, mintha a forradalmi helyzet nem objektíve létezne, 
hanem meg kell teremteni, akár saját „akaratunk” által is (= voluntarizmus) 

- a voluntarizmussal függ össze az erőszak kérdése is: a forradalom első két 
évében legalább 25.000 halálos ítéletet hoztak a szovjet-orosz bíróságok (csak 
összehasonlításképp: a cári Oroszországban a 19. században évente átlag 15-16 
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kivégzés történt, ezek nagy része köztörvényes bűncselekmények miatt); de 
ennél is fontosabb, hogy az olyan szovjet állambiztonsági szervek, mint a CSK, 
a GPU vagy az NKVD nem bírósági úton, hanem saját hatáskörben végezték a 
likvidálásokat (szemben a cári rendszer politikai rendőrségével, az Ohranával, 
amely annyira mégsem volt teljhatalmú, hogy ne kellett volna előbb-utóbb 
nyilvános, polgári bíróság elé állítania a gyanúsítottakat)  

- a későbbiekben pedig maguk a forradalmárok is egymás ellen fordultak: a 
legradikálisabb forradalmárokat, a balti flotta matrózait (ld. kronstadti lázadás) a 
pártvezetés parancsára az a Tuhacsevszkij tábornok verte le, akit később majd 
ugyanez a pártvezetés fog kivégeztetni, mígnem a pártvezetés tagjait is kivétel 
nélkül kivégezteti Sztálin (Kamenyevet, Zinovjevet, Buharint; a Központi 
Bizottság tagjainak 90%-át; Trockijt bérgyilkosok ölik meg Mexikóban; stb.) 

Ezzel egyidőben kezdődik meg a forradalom exportja is: az oroszországi eseményeken 
kívül ugyanis nehéz olyan forradalmi mozgalmat találni Európában, amely teljesen 
önállóan, annak példája vagy támogatása nélkül jött volna létre.  

 

VIII. Az őszirózsás forradalom 

Az 1918-as magyar forradalom közvetlen kiváltó oka egyértelműen a háborús 
összeomlás volt. Már akkor is, amikor a budapesti szervezett munkásság – először 1917 
novemberében – kimondta az oroszországi forradalom támogatását, ebben elsősorban az 
orosz béketörekvések támogatása jelent meg. Az 1918-as januári sztrájkok szintén a 
háború befejezését követelték. Ehhez járult az 1918 nyarán elszenvedett „piavei 
katasztrófa”, amikor világossá vált, hogy a Monarchia nem nyerheti meg a háborút. 
Amikor pedig 1918 októberében elindult az olasz offenzíva, a legfőbb forradalmi erővé 
az értelmetlen ellenállást feladó sorkatonaság vált. Ennek egy része vagy hazatért 
Magyarországra, vagy még mindig Budapesten várta, hogy a frontra vezényeljék, 
vagyis a forradalom sorsa – ahogy azt a marxista történészek is elismerték – a 
fővárosban dőlt el. (A vidéki lakosság kevésbé volt érintett, pedig ez utóbbi, 
elsősorban a parasztság, és nem a munkásság alkotta a magyar lakosság 90%-át.) 

A politikai pártok – főleg a szociáldemokraták – azonban még ekkor sem voltak 
biztosak benne, hogy mindez társadalmi forradalmat jelent-e. A sztrájkokkal (a háború 
befejezése mellett) csupán a munkakörülmények javítását és az általános választójog 
bevezetését akarták elérni, ami természetesen fontos követelés volt, de a teljes 
gazdasági-társadalmi-politikai átalakítás nem volt napirenden. A retorikában ugyan 
megjelent a háborúért felelős régi uralkodó osztály „elsöprése”, de hogy ez pontosan 
mit jelent, abban a radikális szociáldemokraták (Garami Ernő) és a mérsékeltebbek 
(Kunfi Zsigmond) sem értettek egyet. 

A parlamentben eközben Károlyi Mihály volt az egyetlen komolyan vehető ellenzéki 
vezető, aki azonban minden kormányellenes kirohanásába beleszőtte, hogy nem 
szeretne radikális felfordulást, hanem éppen ennek elkerülése végett szeretne 
alkotmányos, politikai megoldást. Ezért alapították meg társaival – a szociáldemokra-
tákkal, sőt a feministákkal – együtt a Magyar Nemzeti Tanácsot, és kezdtek hosszas 
belső tárgyalásokat egy új kormány felállításáról. A Nemzeti Tanács programjában 
ugyanakkor már szerepelt (az általános választójog bevezetése mellett) a földreform is, 
vagyis a politikai mellett az átfogó társadalmi-gazdasági átalakulás is, és az alapvető 
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szabadságjogok, elsősorban a sajtószabadság biztosítása. A király, IV. Károly 
majdnem ki is nevezte Károlyit miniszterelnöknek (hiszen nyilván ezért hívta magához 
Bécsbe), de aztán meggondolta magát, és mire Károlyi visszatért Bécsből Budapestre, 
már százezres tüntető tömeg volt elégedetlen a király döntésével. (Lásd a forradalmi 
láz elhatalmasodásáról korábban mondottakat.)  

Az „igazi” forradalomra 1918. október 27. és 31. között került sor, amikor a budapesti 
városparancsnok, Lukachich Géza erőszakkal akarta leverni a megmozdulásokat, a 
Budára vonuló tüntetők közé lövetett (ez volt a híres „lánchidi csata”, amelyben 
azonban összesen ketten haltak meg, vagyis kiterjedt erőszakról továbbra sem 
beszélhetünk), a budai várat megostromolni kívánó „forradalmár” Friedrich Istvánt 
pedig maga Károlyi nevezte őrültnek, jeléül annak, hogy ő sem akart erőszakos 
hatalomátvételt. Az erőszakcselekmények továbbra is elszigeteltek maradtak: a Nemzeti 
Tanács és a Katonatanács székhelyéül szolgáló Astoria szállót ugyan megtámadta egy 
katonai egység, de néhány puskalövés után visszavonult, majd a forradalmi erők által 
letartóztatott városparancsnokot, Lukachich Gézát maga Károlyi menekítette ki a 
felelősségrevonás elől. 

A forradalom „katartikus” jellege ugyanakkor vitán felül áll: a magyar szellemi élet 
legnagyobbjai, Babits Mihálytól Krúdy Gyulán és Móricz Zsigmondon át Tóth Árpádig 
„Magyarország újjászületéseként” üdvözölték Károlyi győzelmét. (Közben egy máig 
tisztázatlan összetételű fegyveres csoport meggyilkolta Tisza István korábbi 
miniszterelnököt is, akit a háború fő felelősének tartottak, de nyilvánvalóan ez sem a 
forradalmi vezetés szándéka szerint történt.) 

A vezetés egyébként sem az októberi, nagyrészt spontán megmozdulásokban, sem az 
utánuk következő átalakításokban nem játszott kezdeményező szerepet, ahogyan 
semmilyen előre kidolgozott ideológia sem. A földosztást ugyanúgy nem sikerült 
végrehajtania, mint a tisztességes békekötést, ezért társadalmi támogatottsága pillanatok 
alatt elpárolgott, és 1919 tavaszára nem maradt más lehetősége, mint átadni a hatalmat a 
korábban általa is üldözött kommunistáknak (akik nemrég váltak ki a szociáldemokrata 
pártból, elsősorban az orosz, bolsevik példa hatására). 

Károlyi kormányzata és személye ma is hihetetlenül megosztó: szobrát hol vörös 
festékkel öntötték le, hol zsidó kipát adtak rá a rendszerváltás utáni Magyarországon. A 
vádak lényege, hogy naivitásával, az antant-hatalmak igazságosságában való feltétlen 
bizalmával és a magyar katonaság leszerelésével döntően hozzájárult a trianoni 
katasztrófához, amit csak tovább súlyosbít, hogy mindezt arisztokrata létére tette 
(állandó jelzője a „vörös” gróf), vagyis mintegy elárulta saját történelmi osztályát és a 
magyarságot egyaránt, lehetővé téve az első kommunista hatalomátvételt Magyarország 
történetében.  

Mindez persze a történelmi események erősen anakronisztikus olvasata: az igazsághoz 
közelebb áll az, hogy Károlyi és társai egy háborús katasztrófa kiváltotta, egyáltalán 
nem felülről vezényelt vagy ideologikusan kitervelt tömegmozgalom, illetve az azáltal 
elért gyors, viszonylag csekély erőszakkal járó politikai változás (a monarchiáról a 
köztársaságra való áttérés), és ennek elvetélt társadalmi törekvései közepette sodródó 
politikai szereplők voltak egy olyan időszakban, amikor náluk nagyobb formátumú – 
vagy egyenesen kivételes képességű – vezetőkre lett volna szükség.  
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IX. A Magyar Tanácsköztársaság 

A Magyar Tanácsköztársaság már nevében is az orosz forradalom szóhasználatát 
követte. A „szovjet” – mint korábban említettük – olyan munkás-, paraszt- vagy 
katonatanácsot jelent, amely a népi önigazgatást valósítja meg. A valóságban 
természetesen nem volt szó ilyen önigazgatásról: az 1919. március 21-ei 
hatalomátruházást követően Magyarországon is egypárti diktatúra jött létre. 

Hatalomátruházásról azért beszélhetünk, mert erőszakos hatalomátvétel nem történt 
(a fennálló kormányzat tárgyalásos úton adta át hatalmát, sőt az is kérdéses, hogy 
egyáltalán átadta-e, mert egyesek szerint Károlyi nem is tudott a tárgyalásokról, csupán 
utólag egyezett bele a megváltoztathatatlanba). 

Gyökeres politikai változás abban az értelemben történt, hogy a korábbi 
„Népköztársaságot” a „Tanácsköztársaság” váltotta fel, a kormány nevét pedig  
„Forradalmi Kormányzótanácsra” változtatták, amelyben kizárólag a szociáldemokraták 
és a kommunisták egyesülésével létrejött Magyarországi Szocialista Párt képviselői 
kaptak helyet. A „magyarországi” jelző maga sem véletlen: arra utal, hogy a szocialisták 
nem elsősorban magyarok, hanem a proletár internacionalizmus jegyében a nemzetközi 
munkásság képviselői Magyarországon. (Ennek szimbolikus aktusaként a magyar 
címert is egy egyszerű vörös csillag váltotta fel, Magyarország zászlaja pedig az 
egyszínű vörös zászló lett.)  

A nacionalizmus mellett a Tanácsköztársaság célja volt felszámolni a vallásosságot is: a 
papok és egyházi személyek választójogának megvonása mellett ezt célozta az egyházi 
intézmények (főleg a döntően egyházi kezelésben lévő iskolák) államosítása is, vagyis a 
politikai átalakításhoz gyökeres társadalmi és kulturális átalakítás járult. 

A gyökeres gazdasági átalakítást szolgálta a földreform, ám az államosított világi és 
egyházi nagybirtokokat nem osztották fel a parasztok között, hanem ezekből 
szövetkezeteket és állami gazdaságokat hoztak létre, ami a lakosság túlnyomó 
többségét alkotó, saját földre vágyó (és egyébként is nemzeti érzelmű, vallásos) vidéki 
lakosságot szinte azonnal szembefordította a rendszerrel. 

A szövetkezetesítés, az egyéni parasztgazdaságokkal szembeni ellenszenv tehát már 
eleve nélkülözte a politikai racionalitást: fő indoka ideológiai volt, és az ideológiai 
türelmetlenség nyilvánult meg abban is, hogy a rendszer – amely korábban vértelenül 
került hatalomra – további működését egyre fokozódó terrorra alapozta. A Szamuely 
Tibor vezette „Lenin-fiúk”, Korvin Ottó „Politikai Osztálya”, a Rákosi Mátyás vezette 
„Vörös Őrség” vagy a rögtönítélő bíróságok sokszor önhatalmúlag, a Forradalmi 
Kormányzótanács jóváhagyását is nélkülözve hajtottak végre tisztogatásokat, ami 
magán a vezetésen belül is felesleges ellentéteteket gerjesztett a kommunisták és a 
korábbi szociáldemokraták között. 

A gyors átalakításnak ugyanakkor voltak pozitív oldalai is: a nők választójogának 
biztosítása, a társadalombiztosítás kiterjesztése vagy a munkaidő csökkentése mellett 
ide tartozik a hadsereg újjászervezése is, ami jelentős sikerekhez vezetett (például a 
felvidéki hadjárat esetében), ám amikor a külpolitikai helyzet hatására – nem 
utolsósorban a szovjet-orosz segítség elmaradása miatt – a Tanácsköztársaság ezeket 
feladni kényszerült, maradék bázisát is elveszítve sorsa véglegesen megpecsételődött. 

A későbbi kommunista ideológia ezért mindig is ellentmondásosan viszonyult a 
Tanácsköztársasághoz: általában elismerően nyilatkozott annak megalkuvást nem 
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ismerő radikalizmusáról, de a gyakorlatban – főleg a nemzeti, a vallási és a 
szövetkezetesítési kérdésben – elhatárolódott annak túlkapásaitól.   

 

X. A náci hatalomátvétel 1933 

Az 1933-as „barna forradalom” előzményei közismertek: Németország 1918-ban 
megsemmisítő katonai vereséget szenvedett, ezután elhúzódó politikai válság 
következett (az ún. weimari korszak), amely a liberális demokrácia életképtelenségét 
bizonyította sokak számára, és ehhez járult az 1929-ben kezdődő világgazdasági válság. 
Nemzetközi szinten az is segítette a nácizmus hatalomra kerülését, hogy hasonló 
válsághelyzetekre más országokban is hasonló mozgalmak kínáltak megoldást, és 
például Olaszországban a fasiszta megoldás egy ideig működőképesnek is bizonyult. 

Habár a nácizmust a legtöbb baloldali szerző retrográd, ellenforradalmi jelenségként 
értékeli (nehogy véletlenül összekeverjük a „jó”, baloldali forradalmakkal), a 
valóságban számos radikális újdonságot hozott. 

Gyökeresen átalakította a politikai rendszert: a parlamentáris demokráciát a totális 
diktatúrával, a „vezérelvvel” helyettesítette (Führertum), amelyben a nép egésze 
egyetlen személyben fejeződik ki, illetve testesül meg. Mindez ugyanakkor gyökeres 
társadalmi újjászervezést is feltételez, az ún. „népközösség” eszméjét 
(Volksgemeinschaft), amelyet az emberek egyenlősége, az osztálykülönbségek 
felszámolása, minden „néptárs” egymás iránti szolidaritása jellemez. Ennek eszközeként 
természetesen meg kell szüntetni minden, a náci párttól független társadalmi és politikai 
szervezetet, a pártoktól a szakszervezeteken át az egyházi szervezetekig (az egyházakat 
persze nem lehet betiltani, de az evangélikus egyházat a nácik igyekeznek közvetlen 
irányításuk alá vonni, a katolikust pedig mindvégig potenciális ellenségként kezelik). A 
szakszervezeteket az üzemekben az üzemi népközösségek helyettesítik, az egyházi 
oktatást a náci hitvallások beépítése az oktatásba és a párt ifjúsági szervezeteibe. 
Mindennek cálja az egész társadalom kulturális homogenizációja, amit olyan 
szimbolikus aktusokkal is erősítenek, mint az „egytálvasárnapok”, vagyis az emberek 
számára szervezett közös étkezések, amelyek a szociális gondoskodás szerepét is 
betöltik. A népközösség megteremtéséhez természetesen szükség van ellenségre is, és 
ezt a szerepet kezdetben a polgárság (elsősorban a zsidó polgárság) játssza, majd 1934 
után az antikapitalista irány háttérbe szorul, és a zsidóság marad a népközösségből 
kirekesztett egyetlen csoport. 

Az sem kérdéses, hogy Hitlert tömegek támogatták: szabályos választásokon került 
hatalomra, és népszerűsége minden jel szerint még növekedett is az 1933-at követő 
években. A rendszeres tömeggyűlésekre sohasem volt probléma tíz- és százezreket 
mozgósítani, konkrét ellenállási mozgalmak alig voltak, a társadalmi és politikai 
szervezetek taglétszáma pedig óriásira duzzadt (az SA, vagyis a Rohamosztag pl. a 
csúcson 4,5 millió tagot számlált). Még ha tudjuk is, hogy sokan kényszerből, 
félelemből vagy megalkuvásból csatlakoztak ezekhez, úgy tűnik, hogy a németek 
többsége – legalábbis egy ideig – őszintén támogatta Hitler rendszerét. 

Habár maga a hatalomra kerülés békés volt, a nácipárt működése már ellenzékben is 
összefonódott az erőszakkal. Az említett SA-t eleve félkatonai szervezetként hozták 
létre, hogy a hasonló baloldali szervezetekkel szemben fizikai erőszakot alkalmazzon, 
még a ’20-as években. A hatalomra kerülés után aztán a belső hatalmi harcban Hitler 
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épp ennek az SA-nak a vezérkarával számolt le brutális kegyetlenséggel: „a hosszú 
kések éjszakáján” illetve azt követően kb. 1000 embert likvidáltak politikai okokból 
1934 folyamán (ld. „a forradalom felfalja saját gyermekeit”). A koncentrációs táborok, 
kivégzések, bebörtönzések áldozatainak száma pedig már közismerten milliókra rúg. 
Maga a későbbi háború sem véletlen esemény a nácizmus történetében, hanem egy 
kezdettől fogva tudatosan előkészített program része. 

A belső leszámolás egyik alapja is ideológiai volt, hiszen a náci forradalom kifejezetten 
és súlyosan ideológiai természetű. Ez az ideológia kezdetben a faji mítoszon, a 
„völkisch” (népi) gondolaton alapult, és a legkülönfélébb okkult tanításokkal fonódott 
össze (az árják atlantiszi eredete vagy a középkori lovagrendek feltámasztása Himmler 
wewelsburgi várkastélyában). Hitler maga ugyanakkor sosem kedvelte különösebben az 
effajta misztikát, az ő ideológiájának középpontjában az antiszemitizmus állt, amelyet 
nagyon is tudományos elméletnek gondolt: felhasználva a darwinizmus és az eugenika 
(az ember mesterséges genetikai fejlesztése) eredményeit. A tudományos és technikai 
haladás eszméje egyébként is centrális szerepet játszott a náci Németországban: elég ha 
a modern kommunikációs eszközök (film, rádió) kiterjedt alkalmazására, a nagyszabású 
autópályaépítésekre és egyéb modernizációs projektekre gondolunk. 

Maga a rendszer sem állt fenn sokáig (összesen 12 évig), de a politika, a társadalom és a 
kultúra teljes átformálását ennél is rövidebb idő alatt, lényegében a háború kezdetéig 
végrehajtotta, tehát igen gyorsan, alig 5-6 év alatt. Hitler tehát joggal nevezhette – és 
több beszédében nevezte is – „igazi forradalomnak” saját vállalkozását.  

 

XI. Magyarország 1956 

Az orosz forradalomról elképesztően irreális nyugati vélemények fogalmazódtak meg 
már a 1920-as és 1930-as években is: Lincoln Steffens 1924-ben „látta meg a jövőt” 
Oroszországban, miközben Pétervár lakossága 70%-kal, Moszkváé pedig 45%-kal 
csökkent, és szinte kísértetvárosokká váltak; Illyés Gyula pedig 1934-ben írt útirajzot a 
Szovjetunióról, amelyben nyoma sincs a sztálini diktatúra borzalmainak. 

A magyar emberek számára azonban az orosz bevonulás – a forradalom exportja – alig 
pár év alatt világossá tette annak valódi természetét: 

- 1945 után megszállás (látszatdemokrácia) 
- 1948 után kommunista hatalomátvétel (nyílt diktatúra, külföldi segítséggel) 
- 1953 után „enyhülés”, majd részleges visszarendeződés 
- 1956: végleg lemond Rákosi, újratemetik Rajkot, értelmiségi viták, stb. 

Mi történt ezek után Magyarországon 1956-ban? 

- ha a kommunista forradalommal szembeni ellenállást nézzük: igenis ellenforradalom 

- ha a radikális újdonságot tekintjük, szintén inkább ellenforradalom: 

(a) egyesek a ’45 előtti állapotot kívánták vissza (ld. Mindszenty?) 

(b) mások a ’45 utáni, ún. „népi demokráciát” (1945-48 közötti pártok) 

(c) megint mások egy „tiszta, eredeti, marxi” kommunizmust 

- a társadalom, kultúra, életmód átalakítását nem kívánta senki, épp ellenkezőleg 

- a hatalomváltás ugyanakkor gyors volt (sőt, két hét alatt igen sok változás történt) 
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- tömegek vettek részt benne, szinte az egész magyar lakosság, de leginkább a diákok és 
az értelmiség (Petőfi-kör, MEFESZ) a hivatásos politikusok végig csak követték az 
eseményeket)  

- közös céloknak és értékeknek nem volt idejük kiformálódni (egy hosszabb folyamat 
során valószínűleg az ellentétek is megjelentek volna) 

- a katarzis inkább arra vonatkozott, amit az emberek elutasítottak, és nem arra, amit 
támogattak: „Nem akarunk szovjet csapatokat, nem akarunk egypártrendszert, nem 
akarunk pártellenőrzést az üzemekben, nem akarunk cenzúrát.” Ld. a Sztálin-szobor 
ledöntését, és a „Rákosit a Dunába!” jelszót (aki akkor már rég a Szovjetunióban élt) 

- Rákosit már csak ezért se dobta senki a Dunába: a konkrét fizikai erőszak kevés, és 
inkább védekező jellegű volt; a Rádiónál lőttek először a tömegbe, majd a Kossuth 
téren; a szovjet csapatok inkább barátkoztak a tömeggel; a magyar honvédség pedig 
szinte teljes egészében átállt a forradalom oldalára (az egyetlen kivétel a Köztársaság 
téri pártház ostroma, ahol tényleg történtek atrocitások; központilag szervezett 
erőszakról azonban nem beszélhetünk); nagyobb szabású harci cselekményekre is csak a 
novemberben újra bevonuló szovjet csapatok és a magyar ellenállók között került sor. 

A fentiek alapján az 1956-os események inkább kielégítik a „népfelkelés” vagy a 
„nemzeti szabadságharc” definícióját, mint a „forradalomét”. Hannah Arendt ennek 
ellenére a magyar eseményeket látta a forradalom legtisztább megnyilvánulásának: 
elsősorban a munkástanácsok önigazgatási szerepe miatt. Az önigazgatás, a 
spontaneitás, a közvetlen demokrácia tényleg fontos elem: kérdés, hogy ez a személyes, 
nem intézményes politizálás pár hétnél hosszabb ideig is működőképes lett volna-e. 

 

XII. A kubai forradalom 

(a) Mindenképpen gyökeres politikai változás volt, hiszen egy egyesek szerint autoriter, 
mások szerint diktatorikus, de semmi esetre sem totalitárius rendszert cserélt le egy 
totális diktatúrára.  

(Batista már az első államcsínye után pár évvel is önként mondott le a hatalomról, majd 
második hatalomátvétele után sem végeztette ki az ellene támadó Fidel Castrót, hanem 
polgári bírósággal ítéltette el, nyilvános tárgyaláson, két év múlva pedig amnesztiát 
adott neki, és 1958-ban is hajlandó lett volna önként távozni a hatalomból. Ezzel 
szemben a forradalom 1959-es győzelme után Fidel Castro főparancsnokká nevezte ki 
magát, a hadsereg mellett a rendőrséget is közvetlen irányítása alá vonta – kivonva a 
belügyminisztérium alól -; a bíróságok működésébe kezdettől fogva beavatkozott, 
ítéleteket semmisített meg és új tárgyalásokat írt ki; a választásokat előbb 18 hónapra, 
majd határozatlan időre elnapolta; a törvényhozás jogát a parlamenttől áthelyezte a 
kormányba, amelynek szintén ő lett a feje, vagyis miniszterelnök; később átvette az 
államelnöki funkciót is, majd a kommunista párt hivatalos megalakulása után ennek is 
főtitkára lett. Figyelem: a totalitarizmus nem egyenlő a tömegvérengzéssel! Castro 
Kubája az áldozatok számát tekintve nem hasonlítható a sztálini Szovjetunióhoz. A 
totalitarizmus definíciója az, hogy a politikai és társadalmi élet minden szférájának 
irányítása egyetlen központ kezében van, és ez Kubára nagyon is igaz, a mai napig.) 

(b) Az sem tagadható, hogy a társadalom teljes átalakítása volt a célja. A gazdaságban a 
magántulajdon felszámolása, az üzemek államosítása, az agrárreform – némi földosztás 
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után termelőszövetkezetek és állami gazdaságok létrehozása – jelezte ezt a törekvést. A 
kultúrában az iskoláztatás reformja, az írástudatlanság felszámolása volt a cél, és ebben 
a kubai forradalom tagadhatalanul eredményes volt. (Hasonló sikereket ért el az 
egészségügy területén is.) Leginkább azonban az emberek átnevelése, az „új ember” 
létrehozása, Che Guevera programja fejezte ki a társadalomátalakító szenvedélyt, amely 
azonban – az akkor éppen ipari miniszter Che Guevera szándékaival ellentétben – a 
termelékenység jelentős csökkenését eredményezte. (Kiderült, hogy a pusztán 
lelkesedésből termelő, öntudatos szocialista dolgozó – főleg, ha munkaideje nagy részét 
társadalmi átnevelő programokon tölti – messze nem olyan hatékony, mint a kapitalista 
gazdaság anyagilag érdekelt bérmunkása.) 

(c) A változás kétségkívül gyors volt, 1959 és 1965 között megvalósult a politikai és a 
társadalmi rendszer teljes átalakítása, amit előbb a szocializmus meghirdetése (1961), 
majd a kommunizmus nyílt felvállalása (1965) jelzett. 

(d) A tömeges részvétel ugyanakkor erősen kétséges. Castro 1953-as felkelésében, a 
Moncada laktanya ostromában 123 fegyveres vett részt. A Granma nevű jacht 1957-ben 
80 emberét tette partra Kubában, akikből azonban csak kb. 20 élte túl a partraszállást. 
Az olyan dicsőséges csaták, mint a Santa Clara-i vagy a La Plata-i legfeljebb 3-6 halálos 
áldozatot követeltek. Fidel Castro és alvezérei (öccse, Raul Castro, az argentín Ernesto 
„Che” Guevara, Camilo Cienfuegos, Huber Matos, Humberto Sori Marin) a hozzájuk 
csatlakozókkal együtt is csupán egy kb. 200 fős gerillacsapatot vezettek, amely csak az 
utolsó időkben duzzadt fel kb. 3000 fősre. 

(Ennél többen voltak a városi gerillák, a Directorio Revolucionario tagjai, akiknek 
veszteségei 1500-2000 főre tehetők ugyanebben az időben. Csakhogy nekik semmi 
közük nem volt Castróhoz, és Castro hatalomra kerülése után elsőként őket oszlatta fel.) 

(e) A közösségi katarzisélmény hasonlóan kétséges: a gerilla-romantika ugyanis épp azt 
tételezi fel, hogy egy kis létszámú fegyveres csoport harcol az állam túlereje ellen (a 
guerrilla szó eredetileg „háborúcskát”, „kis háborút” jelent), amit a nép legjobb esetben 
jóindulatú figyelemmel kísér. A tömegforradalmak civil szimbolikájával szemben tehát 
inkább egy Latin-Amerikára jellemző katonai szimbolikával állunk szemben: diktátorok 
és forradalmárok egyaránt egyenruhában parádéznak, és ezt békeidőkben sem vetik le 
(ld. Cienfuegos kekiszínű cowboy-kalapját vagy Guevara fekete ejtőernyős-sapkáját). Jó 
parancsnokai a népnek, szemben a rossz parancsnokokkal. De azt, hogy a nép pontosan 
mit gondolt a kubai forradalomról, már valószínűleg sosem fogjuk megtudni. 

(f) A katonai szimbolika természetesen összefügg a forradalom erőszakos voltával is. 
Ahogy láttuk, a gerillaharc során viszonylag csekély méretű volt az erőszak, már csak a 
résztvevők kis száma miatt is; annál jelentősebb lett viszont a forradalom győzelme 
után, amikor is előbb a régi rendszer kiszolgálóit végezték ki vagy ítélték súlyos 
börtönbüntetésekre, majd koncenrációs táborokat állítottak fel (Che Guevara 
parancsnoksága alatt), és később a forradalom vezetői kezdték egymást letartóztatni.  

(Sorí Marinnak azért kellett menekülnie Kubából, mert az agrárreformot másképpen 
képzelte, mint Fidel; Huber Matost azért fogták le, mert a kommunista veszélyre 
figyelmeztette őt; a Matost elfogó Camilo Cienfuegos pedig máig tisztázatlan 
körülmények között vesztette életét nem sokkal később. Az 1961-es Disznó-öböli 
invázió után aztán legalább 100.000 embert tartóztattak le, és a korábban 
börtönbüntetésre ítéltek jelentős részét is kivégezték.) 
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Általánosságban elmondható, hogy a kubai forradalom elsődleges oka aligha lehetett az 
osztályharc, több okból sem: 

1. Vezetői – a francia vagy az orosz forradalom vezetőihez hasonlóan – a 
kiváltságos osztályokból kerültek ki: ültetvényes és földbirtokos családokból 
származó jogászok (Castro, Matos, Cienfuegos) vagy orvosok (Guevara) voltak. 

2. Gazdasági szempontból Kuba 1957-ig Latin-Amerika egyik legvirágzóbb 
országa volt, ahol nem a kizsákmányolás, hanem a külföldi (amerikai) befolyás 
jelentette a fő problémát, vagyis nem osztály- hanem nemzeti alapú 
elégedetlenséggel van dolgunk. 

3. A különböző politikai erők egyformán „forradalminak” tekintették magukat: 
Batista ugyanúgy forradalmárnak indult, mint a vele szemben álló „autentikus” 
és a mindkettejükkel szemben álló „ortodox” forradalmárok, és teljesen 
lehetetlen megmondani, hogy melyiküket melyik „osztály” támogatta volna, ha 
egyáltalán megkérdezi őket valaki. 

4. A „kapitalista” Amerikai Egyesült Államok 1957-től Castrót támogatta 
Batistával szemben, és csak 1961-ban szakított vele végleg. 

5. 1961 és 2000 között legalább 1.000.000 kubai menekült az USÁ-ba. 

Ez máris jelzi, hogy a gazdasági reformok bevezetése, amelyekkel Batista már az 1930-
as években is kísérletezett, majd az USA nyomására 1955-től politikai engedményekkel 
is kiegészített, képtelenek voltak megakadályozni egy olyan forradalmi láz kifejlődését, 
amely gazdasági összeomlás híján a politikai káoszból nyerte erejét. (A katonaság 
időnként a rendőrségre lőtt, a rendőrség az egyetemek rendfenntartó erőire, az utóbbiak 
a diákokra, a diákok pedig – pártállásnak megfelelően - egymásra.) 

A „forradalom” egy ilyen közegben alig lehetett más, mint külső erők által támogatott, 
kicsiny fegyveres csoportok által végrehajtott megmozdulás. Az Egyesült Államok által 
támogatott Fidel Castro ezért kezdetben felháborodottan utasította el, hogy itt bármiféle 
„kommunista” forradalomról lenne szó; de miután az ígéretek és az igények közötti  
aránytalanság növekedése miatt kénytelen volt agrárreformot és államosítást 
végrehajtani, magára haragítva az Egyesült Államokat, egyre inkább a Szovjetunió felé 
fordult, és 1961 május elsején „szocialista országgá” nyilvánította Kubát (ezért kellett 
elhallgattatnia saját mozgalmának olyan gyanútlanul nem-kommunista tagjait, mint 
Huber Matos), majd 1962-ben szovjet rakétákat telepített Kubába (ezek visszavonását 
később is hibának tartotta, ahogy Che Guevara is haláláig ismételte, hogy pármillió 
hullát azért megért volna a szocializmus győzelme), majd 1965-ben megalapította a 
Kubai Kommunista Pártot, és annyira eladósodott a Szovjetuniónak, hogy cserébe 
csupán a kubai hadsereget tudta felajánlani, amely Angolában, Etiópiában és 
Mozambikban „internacionalista kötelességét teljesítve” helyettesítette a szovjet 
csapatokat. 

Összefoglalva: a kubai forradalom olyan fegyveres hatalomátvétel volt, amelyet 
baloldali értelmiségiek egy csoportja hajtott végre; politikai értelemben totális diktatúrát 
valósított meg; a hatalom átadása tekintetében dinasztikus vonásokat mutat (Fidel 
Castro utódja Raul Castro); gazdasági értelemben kommunista, társadalmi értelemben 
pedig a felülről kezdeményezett átalakításokat szorgalmazza. 
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XIII. A kínai „kulturális forradalom” 

A kínai forradalommal kapcsolatban ugyanekkor Hannah Arendtnek is illúziói voltak 
(Mao 1956-os „Virágozzék száz virág!” kijelentéséről azt hitte, valódi ideológiai 
sokszínűséget akar, pedig csak arra szolgáló csel volt, hogy az értelmiség szabadon 
megszólaló tagjait a következő években eltávolítsák állásukból, mintegy 100.000 főt). 

Egyéb előzmények: 

- tömeges erőszak a forradalom 1949-es győzelme óta (évi 270 000 kivégzés) 

- 1957, „Nagy Ugrás” – önellátó kommunista falvak, házilagos vasgyártás (népi kohók) 

- 1959-re összeomlik, de Mao nem bánja: „Ha szarni kell, szarjunk, ha fingani kell, 
fingjunk, utána majd jobban érezzük magunkat.” 

- 1964-es operafesztivál: a hagyományos kultúra ellen (37-ből 34 a forradalomról szól) 

- Csiang Csing (Mao felesége) lesz a Hadsereg Kulturális tanácsadója; tézisei: 

 - az igazság: osztályfüggő 

 - a tudomány: politika 

 - a rombolás: maga a forradalom 

Ez aztán a voluntarizmus: „Mao Ce-tung gondolatai uralják és formálják át a 
szellemet, amíg a szellem ereje át nem formálja az 
anyagot!” (Lin Piao, hadügyminiszter, Mao helyettese 
1966-ban) - Mi köze van ennek a marxizmushoz? Ez már 
nem is idealizmus, hanem vallás, ahol Mao az isten. 

 Vö. „gondolatreformmal - a gazdasági reformért” 

Események (1966-tól): 

- vörösgárdisták (12-14 éves kortól fölfelé) 

- egyetemek megszállása, könyvtárak, mozik, színházak bezárása (évekig nincs tanítás) 

- értelmiségiek megverése, nyilvános népítéletek, száműzetés vidékre 

  „Hadd műveljék magukat a tömegek!” 

  „Minél több könyvet olvasol, annál butább leszel!” 

  „Lehet, hogy [a tudósok] többet tudnak, de a fiataloké az igazság!” 

- házasság és temetés betiltása (a régi kultúra, sőt vallás része) 

- lakások ellenőrzése (1 heverő + 2 hozzáillő fotel = burzsoá otthon!) 

- szemüveg, Elvis-frizura vagy hagyományos kínai copf üldözése 

- kb. 400.000 halálos áldozat 

- forradalmi gárdák gerillaháborúja egymás ellen (Vörösgárda vs. Bíbor Gárda) 

- 1967 végére Mao és a hadsereg (Lin Piao) megunja, és átveszi az irányítást 

- a Vörösgárda 5 vezetőjét vidéki sertéshizlaldákba száműzik 

- 1971-ben aztán Lin Piao is tisztázatlan körülmények között „légibalesetet” szenved… 
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A kulturális forradalom (1966-1967) sajátosságai: 

- egy 17 éve győztes forradalmon belül újabb forradalom? 

- kezdeményezője az uralmon lévő párt vezetője? 

- a fiatalság mozgósítása az öregek ellen egy 70 éves ember által? 

- attól kulturális, hogy a kultúra, az oktatás, az értelmiség ellen irányul? 

 

Mao 1974-ben, arról, hogy akkor hiba volt-e a kulturális forradalom: 

„Az, hogy evés után szarni kell, nem azt jelenti, hogy az evés időpocsékolás volt.”  

 

Értékelés: a forradalom számos kritériumának megfelel. Mindent gyökeresen át akar 
alakítani, egyetemtől a hajviseletig; ezt nagyon gyorsan teszi; tömeges résztvétellel; és 
erőszakosan. Csak az a kérdés, hogy forradalom-e az, amit felülről vezényelnek, az 
állampárt asszisztálásával, egy adott társadalmi csoport (ez esetben az értelmiség) és a 
belső riválisok (Mao ellenfelei, pl. az államelnök Liu Sao-csi) megsemmisítése 
céljából?  

Hatása: az 1968-as európai diáklázadók félreértése, akik mindezek ellenére azt hitték, 
hogy a kínai kulturális forradalom az elaggott pártvezetés, a hivatásos politikusok, 
illetve a régi rend kiszolgálói ellen irányuló spontán népi mozgalom volt, egy önzetlen 
„népi hős” vezetése alatt. 

 

XIV. 1968, Párizs 

 

Általános előzmények: 

- gazdasági növekedés (!), a jóléti társadalom kialakulása; 

- politikai stabilitás (!), mozdulatlanság (1958 óta de Gaulle van hatalmon); 

- demográfiai változások: nagy létszámú fiatal korosztály, egyre több diák (akik 
egy furcsa, köztes helyzetben vannak: névleg „felnőttek”, „a jövő zálogai”, de a 
gazdasági-politikai-társadalmi döntésekben alig játszanak szerepet). 

Ezért aztán sokak szerint az 1968-as mozgalmakat inkább az unalom motiválta, mint 
bármilyen jól körülírható gazdasági vagy politikai követelés. Osztályharcról már 
csak azért sem beszélhetünk, mert a munkásosztály maga is integrálódott a fennálló 
jóléti kapitalizmusba. Ahogy az ún. „új baloldal” teoretikusai (pl. Marcuse) 
észrevették, a modern munkavállalók már nem „proletárok” a szó marxi értelmében: 
a forradalommal nem „csak a láncaikat veszíthetik”, hanem elveszíthetik például 
autójukat, színes tévéjüket, jóléti juttatásaikat, vagy államilag garantált nyugdíjukat 
is. „Forradalmi élcsapatként” tehát csak azok jöhetnek számításba, akik valamilyen 
értelemben periférikus helyzetűek: a diákok, a szexuális vagy etnikai kisebbségek, 
az elnyomott gyarmati népek, stb.   
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Konkrét előzmények: 

- egy nanterre-i diák (Daniel Cohn-Bendit) 1968 elején egy hivatalos 
rendezvényen beszól az oktatási miniszternek: „Olvastam a könyvét az 
ifjúságról, de abban egy szó sincs a fiatalok szexuális problémáiról!” Mire a 
miniszter: „Hát, a maga fejét elnézve nem is csodálom, hogy ilyen problémái 
vannak.” Mire Cohn-Bendit: „Ez aztán a Hitlerjugendhez méltó válasz!” 

- 1968 március 22-én a nanterre-i fiú hallgatók megszállják a lánykollégiumot 
(egyfajta „szexuális forradalom”), közben párizsi tüntetők beverik az American 
Express kirakatait (Amerika-ellenes és antikapitalista „szimbolikus gesztus”) 

- rendőrségi fellépés Nanterre-ben – szolidaritási tüntetés Párizsban, a diákok 
elfoglalják a Sorbonne-t – újabb rendőrségi fellépés – még nagyobb szolidaritás 
(a munkásság is tüntet) – nem tud abbamaradni (ld. „forradalmak dinamikája”)! 

- 1968. május10.: „a barikádok éjszakája” - 1000 sebesült, ebből 400 rendőr 
(korlátozott erőszak, halottak nincsenek, de egy stabil demokráciában már ez is 
botránynak számít) 

- maga a barikádépítés is inkább az ellenállás szimbolikus kifejezése (ld. fenn) 

- követelések: „Hatalomra a képzelettel!”, „Tilos tiltani!”, „Legyetek realisták, 
követeljétek a lehetetlent!” (újabb szimbolikus gesztusok)  

- csatlakozó munkásság: május végére 10.000.000 sztrájkoló (a szervezett 
dolgozók fele) – de ezek inkább gazdasági követelések (béremelés, munkaidő, 
stb.) – sem ők, sem a Kommunista Párt nem akarnak hatalomátvételt 

- mindkét fél betart bizonyos határokat: a tüntetők törvényhozási és kormányzati 
épületeket nem támadnak, a rendőrség viszont szándékosan nem lő (csupán 
néhány halálos baleset történik a beavatkozások során) 

- de Gaulle eltűnik, a németországi francia csapatokkal tárgyal, majd hazajön, és 
nagy beszédben közli, hogy „Nem mondok le! Franciaország nem mond le! A 
köztársaság nem mond le!”, ami aktivizálja a lázadással szembenálló tömegeket: 
1968. május 30-án már százezres kormánypárti tüntetésre kerül sor 

- vagyis de Gaulle sikeresen visszatereli az eseményeket a hagyományos politika 
mezejére, új választásokat ír ki, és ekkor derül ki, hogy az emberek többsége 
rendet akar (ekkorra ugyanis már az élelmezés, az ivóvízellátás, a 
szemétszállítás vagy az áramszolgáltatás is akadozik); a jobboldal elsöprő 
győzelmet arat, több mint 70%-os többséget szerez, a baloldal pedig megalázó 
vereséget szenved. 

Értékelés: 

(a) politikai értelemben = teljes vereség (de nem is volt határozott politikai cél!) 

(b) társadalmi értelemben = teljes győzelem (gyökeres átalakulás a következő években!) 

- szexuális szabadság kivívása, abortusz és születésszabályozás engedélyezése 
- hagyományos (politikai, egyházi, családfői) tekintélyek leomlása 
- a baloldal kulturális és oktatási hegemóniájának megszilárdulása 
 



 19

Vö. Cohn-Bendit 1968-ról szóló könyvének záró mondataival: „Olvasó, a sorok, 
amelyeket olvastál, egy dolgot akartak mondani: el akarjuk, és el is tudjuk 
törölni az állítólag természettől való kizsákmányolást. Kelj fel (reméljük, e 
sorokat ágyban olvastad), és menj moziba. Nézd meg ott az olyan élet szomorú 
unalmát, amelyből te alkalmasint ki vagy zárva. Nézd meg a színészeket, akik 
úgy tűnik, azt játsszák, amit te naponta átélsz. Számodra ez azonban sajnos nem 
játék. Menj ki az utcára, nézd meg az emberek kifejezéstelen arcát, és mondd 
magadnak: a legfontosabbat nem mondták el, mert ezt még el kell mondani. 
Aztán, amikor a következő előadás reklámjai feltűnnek a vásznon, fogd 
paradicsomaidat és záptojásaidat, és cselekedj! Keress új viszonyt barátnődhöz, 
szeress másként, mondj nemet a családra! Kezdd el – nem a többieknek, hanem 
a többiekkel együtt, itt, és most, magadnak – a forradalmat.” 

(Vagyis a forradalom igazi terepe: a kultúra, életmód, szex, család!) 

(c) relatíve gyorsan történt, vagy inkább hirtelen láthatóvá tett egy rég tartó folyamatot 

(d) tömeges volt, de a többség nem volt radikális lázadó (a fiatalok alig 10%-a volt 
egyetemista, a Renault gyárat 10.000 munkásból csak 250 tartotta megszállva, a 
közvélemény szimpátiája pedig mindvégig ingadozott a tüntetők és a rend fenntartása 
között, ld. fenn) 

(e) a lázadók számára minden jel szerint katartikus hatású volt, de jól körülírt közös 
célok és eszmék hiányában ez a hatás inkább szimbolikus, kulturális – majdhogynem 
szórakoztató jellegű – és nem politikai élmény volt 

(f) az erőszakot viszont épp a forradalomnak ez a szimbolikus felfogása korlátozta a 
minimumra (miközben más diáklázadásokat, pl. Mexikóban, többszáz halálos áldozat 
árán vert le a hatalom, nem is beszélve a Varsói Szerződés csapatainak 1968-as 
csehszlovákiai bevonulásáról).    

Összefoglalva: az események oka nem lehetett az osztályharc, hiszen a diákság nem 
osztály, legfeljebb társadalmi „réteg” vagy „csoport”; nem lehetett a gazdasági-
kormányzati összeomlás sem, hiszen Franciaországban épp ennek ellenkezőjét 
tapasztaltuk; a hatalom bizonytalankodása és engedményei nyilván szerepet játszottak, 
de ez csak egy darabig járt a láz elhatalmasodásával; egy idő után ugyanis a 
radikalizmus spontán módon az ellenkezőjére fordult, és ezért nem is következett be 
politikai változás, vagyis a szó szoros értelmében vett „politikai forradalom”. 

 

XV. Az iráni forradalom 

Iránban 1941 óta Reza Pahlavi sah uralkodik: 

- 1961: „Fehér forradalom” (felülről vezényelt, erőltetett modernizáció) 

- 1967: „királyok királyává” koronáztatja magát (ókori perzsa cím) 

- 1971: 2500 éves a perzsa monarchia, ünnepség (visszatérés az iszlám előtti 
perzsa hagyományhoz; később még az éveket is innen számolják, nem az iszlám 
időszámítás szerint) 

- 1973: nyugatbarát külpolitika (nem vesz részt az USA elleni olajembargóban) 
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- 1975: egypártrendszer (kötelező tagsággal), Rastakhiz (zoroasztriánus 
„feltámadás”, tehát ez is az iszlám ellen irányul) 

- titkosrendőrség [SAVAK], cenzúra, börtön (értelmiségiek, művészek, diákok) 

- 1977: Carter amerikai elnök öröme – „Irán a stabilitás szigete” 

 

Vallási ellenállás: 

- az irániak az iszlám síita ágához tartoznak, ahol van egyfajta „papság” 

- a legnagyobb tekintélyű vezetők az ajatollahok (= kb. „isten jelei”) 

- a leghíresebb Khomeini, aki Irakban, majd Franciaországban él száműzetésben 

- kommunikáció: (a) a nyugati sajtó számára „demokrárácia”, „emberi jogok” 

(b) a hazai közönség számára „Irán nemes népe, az Iszlámtól 
nyert erejével vágjon egy nagyot a sahnak és támogatóinak 
szájába” (hazacsempészett magnókazettákon terjed) 

- szimbolikus gesztusok: egyre több férfi hord szakállt, veszi le a nyakkendőt, egyre 
több nő öltözik feketébe (vö. kultúra, életmód) 

- a fentiek jelentős része fiatal, sőt diák / diáklány! 

 

A forradalom: 

- 1978 szeptemberében, a Ramadán (muszlim böjti hónap) végén 100.000-es közös ima, 
majd tüntetés, a biztonsági erők közéjük lőnek, 88 halott („FEKETE PÉNTEK”) 

- európai és amerikai üzleteket és bankokat dúlnak fel (vö. American Express, Párizs) 

- kormányzati engedmények (politikai foglyokat engednek el, vezetőket váltanak le) 

- 1979 januárban a sah elhagyja az országot 

- Bakhtiar miniszterelnök alkotmányreformot ígér, feloszlatja a SAVAKot, 
sajtószabadságot ígér 

- az engedményekre válaszul Khomeini: Bakhtiarral együttműködni annyi, mint a 
sátánnak engedelmeskedni (az igények enyhén szólva nőnek…) 

- 1979 február: hazatér Khomeini, több mint 1.000.000-an várják a reptéren „Nem 
tudtuk, miért, de mindnyájan úgy éreztük, hogy Khomeini ajatollah visszatérése jobb 
emberekké tesz bennünket” (= katartikus közösségi élmény) 

- még ugyanabban a hónapban saját miniszterelnököt nevez ki (Bazargan), a 
forradalmárok elfoglalják a teheráni rendőrörsöket, fegyveres milícia és forradalmi 
bizottságok alakulnak 

- káosz: gerillacsapatok harcolnak egymás ellen, bárki letartóztatható, ha azzal 
gyanúsítják, hogy a sah embere volt (tömeges, spontán erőszak) 

- 1979 március: a kormány népszavazást ír ki, de csak arra lehet válaszolni igennel vagy 
nemmel, hogy „Iszlám Köztársaság legyen-e Irán” (ami szabad kezet ad arra, hogy 
később milyen konkrét alkotmányt írjanak a győztesek) – 97% szavaz IGENnel 
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- az új alkotmány alapja a velayat-e faqih elv, amely az iszlám jogtudósnak (faqih-nak, 
lényegében Khomeininek) és az általa kinevezett testületeknek adja a jogot, hogy 
felügyeljék a demokratikusan választott törvényhozó és végrehajtó hatalmat (ez 
gyökeresen új politikai rend a korábbihoz képest; a monarchiát egészében elutasítja!)  

- 1979 október: a sahot végre beengedik az USÁ-ba (gyógykezelésre, mert rákos) 

- 1979 november: Bazargan, Khomeni miniszterelnöke egy nemzetközi ünnepélyen 
Algériában kezet fog az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadóval (Brzezinski) 

- a Khomeini-párti sajtó ezt úgy tálalja, hogy Amerika újra összefogott a sahhal, és ezt 
Bazargan is támogatja – a diákok elfoglalják az amerikai követséget, Bazargan lemond 

- 1980 április: kulturális forradalom  szigorú iszlám dresscode-ot vezetnek be  

        hijab (nők fejét el kell fedni) 

      nyakkendőviselet betiltása 

      nyugati zene betiltása 

      utcák átkeresztelése (muszlim hősökre) 

      egyetemen csak muszlim diákszövetségek 

      20.000 tanárt távolítanak el 

 

Összefoglalva: gyökeres politikai és kulturális változás volt; a nép tömegei 
tagadhatatlanul támogatták (ld. 97%); és valódi katarzissal járt; gyorsan, néhány hónap 
alatt zajlott le; és egyértelműen erőszakos volt, mind a kezdeti spontán, mind a későbbi, 
a vezetők által kontrollált formájában.  

Csakhogy a kérdés pont az, hogy ez az óriási változás újdonság volt-e? A résztvevők 
önértelmezése szerint egyáltalán nem, hanem visszatérés a hagyományhoz. Vagyis első 
típusú ellenforradalom? A sah által kezdeményezett „fehér forradalommal” – nyugatias 
modernizációval – szembeni „ellentétes forradalom”? (A helyzet az, hogy a megvalósult 
iszlám köztársaság nagyon is újszerű képződmény, ma sincs párja a világon...)  

Érdekesség: mennyire hasonlít egy-két nyugati forradalomhoz (diákság, értelmiség, 
előkészítő eszmék szerepe; az engedmények, politikai reformok nyomán megnövekedő 
relatív elégedetlenség; és mennyire értelmezhetetlen ez „osztályharcos” szempontból). 

 

XVI. Kelet-európai rendszerváltások 

A kelet-európai rendszerváltások számos nyugati - baloldali és forradalmi - gondolkodó 
számára jelentettek és jelentenek problémát, ugyanis először kellett szembesülniük azzal 
a kínos ténnyel, hogy magával a baloldali és forradalmi eszmerendszerrel szemben 
bontakozott ki széleskörű népi ellenállás.  

1. Lengyelország, 1980-1989 

Előzmények: 

(a) Forradalmi hagyomány – A lengyel függetlenségi harcok, a rendi köztársaság 
szabadságeszméi sok-sok évszázadra tekintenek vissza; a kommunista időkben 
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pedig az 1956-os poznani események, 1968 márciusa, vagy az 1970-es 
tiltakozások [Grudzien] tartották folyamatosan ébren az ellenállás szellemét, és 
1978-tól újabb tiltakozások és tüntetések kezdődtek. 

(b) Eszmei alapok – A lengyelek mindig is vallási és politikai közösségként élték 
meg a katolicizmust; és amikor 1978-ban egy lengyel pápa került hatalomra, aki 
1979-ben hazájába is ellátogatott, világossá vált, hogy a kommunista 
hatalommal szemben az egyház az egyetlen „nem betiltható”, párhuzamos 
intézmény. Nem véletlen, hogy az első független szakszervezet még a nevét is a 
katolikus társadalmi tanításból kölcsönözte: ezért lett Szolidaritás. 

(c) Gazdasági problémák – 1979 volt az első év, amikor a háború utáni 
Lengyelország gazdasági csökkenést (közgazdászok furcsa megfogalmazásában: 
negatív növekedést) produkált, amire a központi kormányzat drasztikus 
áremelésekkel – elsősorban élelmiszer-áremelésekkel – reagált. 

Az első tiltakozásokat mindazonáltal nem szervezte senki, hiszen a Szolidaritás még 
nem is létezett: éppen fordítva, a spontán tiltakozások vezettek oda, hogy a 
munkások egy független szakszervezet megalapítását kezdték követelni. A hatalom 
által kénytelen-kelletlen engedélyezett Szolidaritás viszont már első kiáltványában 
leszögezte, hogy nem pusztán „vajaskenyeret és kolbászt” követel, hanem 
„igazságosságot, demokráciát, törvényességet, emberi méltóságot, lelkiismereti 
szabadságot, és a köztársaság helyreállítását.” 

A forradalom dinamikája innentől a jól ismert utat követte: a hatalom ingadozása, 
időszakos engedményei a mozgalom radikalizálódásához vezettek; ennek lett 
eredménye a szükségállapot bevezetése 1981 decemberében, amikor a hadsereg 
főparancsnoka (egyben hadügyminiszter, miniszterelnök és pártfőtitkár) Jaruzelski 
lefogatta, de nem végeztette ki az ellenállás vezetőit, elsősorban Lech Walesát; őt 
egy év múlva szabadon is engedték, de alig három héttel később újabb 10 000 
Szolidaritás-aktivistát tartóztattak le; a következő évben viszont feloldották a 
szükségállapotot, csak éppen az időközben Nobel-békedíjat kapó Walesának nem 
adtak útlevelet, hogy azt át is vehesse; az újra fokozódó tiltakozások hatására pedig 
a Szolidaritás legnépszerűbb papját, Popieluszko atyát ölették meg, de nem 
nyilvánosan, hanem a biztonsági szolgálat által felbérelt ügynökök által, titokban; 
ami persze újabb tömeges tiltakozásokhoz vezetett, pontosan azért, mert ebben 
mindenki a hatalom gyengeségének bizonyítékát látta. A radikalizálódás innentől 
kezdve folyamatosan haladt az 1989-es végkifejlet felé, amelynek utolsó lépéseként 
a kommunista hatalom kénytelen volt tárgyalásokat kezdeni a Szolidaritással, 
elérve, hogy – szemben a későbbi kelet-európai rendszerváltásokkal – bizonyos 
pozíciókat eleve lefoglalt magának az első, „félig-szabad” választások utánra. 

Összefoglalva: 

(a) Radikális politikai változás történt, de nem „új rend” bevezetése: a lengyelek a 
már létező, nyugati országokra jellemző demokráciát kívánták átvenni. 

(b) Radikális társadalmi-gazdasági változás történt, de ez is a fenti értelemben. 

(c) Többé-kevésbé gyorsan: a mozgalom persze évtizedek óta tartott, de maguknak 
az intézményeknek a megváltoztatása nem tartott sokáig. 
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(d) A tömeges részvétel is egyértelmű: a puszta tény, hogy a Szolidaritásnak 
mintegy 10 millió tagja volt, több, mint bármely más önkéntes szervezetnek 
Lengyelország történelme során (a szervezett dolgozók 80%-a), ezt elég jól jelzi. 

(e) A lengyel néplélekben gyökerező katartikus élmény sem kérdéses: a II. János 
Pál pápa látogatását övező lelkesedés, a szertartásokon résztvevők többszázezres 
létszáma, a tüntetéseken skandált vallási jelszavak („Istent akarjuk!”), a korábbi 
lázadások áldozatainak emelt emlékművek, a gdanski hajógyárban emelt 
gigantikus keresztek, stb. világosan mutatják, hogy a kommunista rendszer 
lebontását a nép túlnyomó többsége valóban egyszerre erkölcsi megtisztulásként 
és politikai forradalomként élte meg. 

(f) Az erőszak következetes, elvi és gyakorlati elutasítása rendkívül 
figyelemreméltó: már a pápa is erre figyelmeztette híveit 1979-ben, és ezt 
hirdette a Szolidaritás is, kezdettől fogva. Az 1980-as évtized kb. 100 halálos 
áldozata kizárólag a hadsereg és a biztonsági erők számlájára írható, a tömeg 
sohasem reagált erőszakosan a hatalom erőszakos fellépésére. 

Összefoglalva: a lengyel rendszerváltás nem kívánt semmilyen „új” politikai vagy 
társadalmi rendet bevezetni, főleg nem erőszakos úton, tehát – szerencsés módon – 
különbözött a francia, az orosz, vagy ezekhez hasonló forradalmaktól. Ha azonban a 
forradalom kritériumának nem a minden áron való újítást, hanem a meg nem alkuvó 
radikalizmust, a spontán népmozgalmat, az eszmékkel való azonosulást, vagy – Hannah 
Arendt szellemében – épp az erőszaktól való tartózkodást tekintjük, akkor az egyik 
legforradalmibb forradalommal van dolgunk. 

 

2. Magyarország, 1985-1989 

Előzmények: 

(a) Forradalmi hagyomány – A szocializmus idején Magyarországon minden 
mérsékelt ellenzéki megmozdulásra március 15-én került sor, tehát az 1848-as 
forradalom évfordulóján; minden radikális ellenzéki megmozdulásra pedig 
október 23-án, tehát az 1956-os események évfordulóján. 

(b) Eszmei alapok – Az ellenzék Magyarországon mindig értelmiségi volt: írók, 
művészek, diákok. Ők írták a „szamizdat” (= orosz szó, a „magánkiadás” 
rövidítése) irodalmat, ők szervezték 1985-ben a monori találkozót, amely 
először biztosított nyilvánosságot egy pártállamtól független politikai 
tanácskozásnak, majd az 1987-es lakitelki találkozót, ahol megalakult az első, a 
pártállamtól független politikai mozgalom, a Magyar Demokrata Fórum.    

(c) Gazdasági problémák – A Kádár-rendszer egyetlen legitimációját az adta, hogy 
„jobban élünk, mint a többi szocialista ország” (pl. Románia, Csehszlovákia, 
Lengyelország). Amikor ezt a jólétet a gazdaság teljesítménye már nem tudta 
finanszírozni, az 1970-es évektől elkezdődött a nyugati hitelek felvétele; és 
amikor az 1980-as évektől már ezeket sem tudtuk rendesen törleszteni, vagyis 
elkezdődött az életszínvonal esése, a rendszer legitimációja pillanatok alatt 
elpárolgott.    
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Dinamika 

Az ellenzék előbb gazdasági reformokat követelt, aztán politikai reformokat, előbb még 
az egypártrendszer keretei között, majd többpárti választásokon. Az állampárton belül is 
felléptek a belső viszályok, és amikor egyes pártvezetők egymás ellen kezdték 
felhasználni az ellenzéket (például a Hazafias Népfrontba száműzött Pozsgay Imre az 
MDF-et a pártfőtitkár Grósz Károly ellen), akkor már csak idő kérdése volt, mikor 
fogják a két nagy tabutémát is feszegetni: 1956-ot és a szovjet csapatok magyarországi 
tartózkodását. Grósz Károly külföldi útját kihasználva Pozsgay 1989 elején először 
nevezte 1956-ot „népfelkelésnek” és nem „ellenforradalomnak”; 1989 júniusában pedig 
Orbán Viktor követelte először nyilvánosan a szovjet csapatok kivonását. Akkor még az 
ellenzék többi vezetője is elhatárolódott tőle, ehhez képest pár hónapon belül már ez 
sem számított szélsőséges véleménynek. A Magyar Köztársaságot pedig – szemben a 
korábbi „népköztársasággal” – épp 1989 október 23-án, az 1956-os forradalom 
évfordulóján kiáltották ki; sőt, ezt pont egy régi jó kommunista, Szűrös Mátyás tette. 

 

Definíció 

A magyar rendszerváltás ugyanúgy nem fogalmazott meg valamilyen „újfajta” 
politikáról vagy társadalomról szóló víziót, ahogy a lengyel sem (egyedül az MDF-ben 
létezett egy erős, sem kommunista/sem kapitalista „harmadikutas” elképzelés, de Antall 
József a pártot hamarosan egy nyugati típusú kereszténydemokrácia felé terelte). Vagyis 
mind a társadalmi, mind a politikai rend gyökeres átalakítása a már régen létező nyugati 
minták átvételét jelentette. 

Az események itt is viszonylag gyorsan történtek, 1985 és 1989 között lényegében 
minden jelentős változás lezajlott, az 1990-es válaztások ezt már csak mintegy utólag 
szentesítették. 

Rendkívül problematikus ugyanakkor a tömegek szerepe. A legtöbb megmozduláson, 
tüntetésen csupán egy jól körülírható (zömmel fővárosi) értelmiségi kör vett részt, alig 
1-2 alkalommal került sor 100.000-es nagyságrendű eseményre (ld. Nagy Imre 
újratemetését 1989. június 16-án). A legfontosabb politikai történések a pártvezetésen 
belül, a pártvezetés és az ellenzéki mozgalmak vezetői között, tárgyalásokon és 
konferenciákon zajlottak, és az emberek többségének nem volt olyan érzése, hogy aktív 
formálója az átmenetnek. 

Ha egyáltalán létezett euforikus élmény, akkor azt leginkább „Gorenje-katarzisnak” 
nevezhetnénk: az osztrák határ megnyílása után ugyanis magyarok tömegei jártak 
Bécsbe hűtőládát és más nyugati árukat vásárolni, jeléül annak, hogy a rendszerváltást a 
legtöbben úgy képzelték, mint a nyugati jóléti társadalom gyors bevezetését. (Ami máig 
hozzájárul a rendszerváltással kapcsolatos csalódottsághoz.) 

Kétségtelen, hogy erőszakos cselekményekre Magyarországon is csak elszórtan került 
sor, még a rendfenntartó erők részéről is (főleg 1988-89-ben), az egész folyamat 
jellegzetesen tárgyalásos úton zajlott. 

Összefoglalva tehát igazat kell adnunk azoknak, akik a magyar átmenet felemás voltát 
felpanaszolóknak azt felelték, hogy „tetszettek volna forradalmat csinálni”. 
Magyarországon a bevált nyugati mintáknak (demokrácia, piacazdaság) egyfajta békés, 
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a régi és az új elitek által közösen levezényelt, a többség passzivitásától kísért átvétele 
zajlott, de semmi esetre sem „forradalom”. 

 

3. Csehszlovákia, 1989-1990: 

A csehszlovákiai események elsősorban az „emberarcú szocializmus” 1968-as 
kísérletére és az 1977-es ellenzéki mozgalom, a Charta ’77 hagyományára 
támaszkodtak. A lengyel és magyar mozgalmakéhoz hasonló vonásaik mellett külön 
megemlítendő békés jellegük, amely miatt „bársonyos forradalomról” beszélünk, illetve 
az, hogy végül is magának az országnak a széteséséhez vezettek, jeléül annak, hogy a 
cseh és a szlovák felet valójában csak mesterséges módon tartotta össze a kommunista 
rendszer is, és a forradalom társadalmi céljai mellett alapvető szerepet játszottak a 
korábban elnyomott nemzeti önállósági törekvések is.   

 

XVII. Az „Arab tavasz” 

A (valójában 2010 telén kezdődött) Arab Tavasz neve az 1848-as európai „népek 
tavaszára” utal vissza (arabul még rímel is: ar-rabí al-arabí), és több országot érintett: 
Tunéziát, Egyipotomot, Líbiát, Szíriát, Jement, Bahreint stb. A kiváltó okok között a 
legfontosabb az 1960-as évek óta lezajlott demográfiai robbanás (az arab országok 
lakossága mintegy megnégyszereződött, 90 millióról 360 millióra nőtt) és ennek 
következményei voltak: a nagyfokú – de inkább nyomornegyedek létrejöttéhez vezető – 
urbanizáció és a fiatalkorú munkanélküliség. Ugyanakkor a modernizáció pozitív 
oldalán megjelent az oktatás és a technika fejlődése – elsősorban a mobiltelefon-
használat és a közösségi média elterjedése – ami a későbbiekben lehetővé tette a felkelő 
tömegek önszerveződését egy olyan módon, amire korábban sosem volt példa. Politikai 
szempontból az autoritárius-patrimoniális rendszerek működési zavarai állnak az 
első helyen: az arab hagyományban ugyanis a vezető személyes képességei és a hozzá 
való személyes viszony sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint a formális politikai 
intézmények. Ha a vezető nem képes teljesíteni a hallgatólagos „társadalmi 
szerződésben” vállalt feladatait, akkor a nép is megvonja tőle bizalmát. (Ezek a 
patrimoniális rendszerek inkább a tradicionális királyságokra emlékeztetnek: Szíriában 
pl. konkrét családi utódlásról beszélhetünk; igazi „diktatúra” csak Líbiában fejlődött ki.) 

A közvetlen kiváltó esemény egy tunéziai piaci árus, Bouazizi önégetése volt, aki a 
korrupció, a hivatalok önkényeskedései és saját megélhetési problémái miatt választotta 
a tiltakozásnak ezt az iszlám és arab világban is kivételes módját. A tiltakozó hullám 
innentől kezdve mindig „a harag napját” hirdette meg: Tunézia után Egyiptomban, 
Líbiában és Szíriában is. Közös jellemzőjük volt, hogy: 

- valóban spontán módon jöttek létre, nem politikai pártok vagy vezetők 
szervezték őket (ld. fenn a közösségi média használatáról mondottakat) 

- nagy tömegek vettek részt bennük 

- Egyiptomban és Tunéziában lényegében erőszakmentesek voltak (a tüntetők 
eleve nem alkalmaztak erőszakot, de a hadsereg – nagy társadalmi 
beágyazottsága folytán – maga sem volt hajlandó erőszakosan fellépni ellenük), 
míg Libiában és Szíriában rendkívül véres polgárháborúba torkolltak (Gaddafit 
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magát is meglincselték, Szíriában pedig a civil tiltakozók helyét pillanatok alatt 
fegyveres milíciák vették át) 

- az ideológiák kezdetben mérsékelt szerepet játszottak (némi arab nacionalizmus 
és iszlám), azonban később kiderült, hogy szervezett politikai erőként csak az 
iszlám fundamentalista mozgalmak-pártok képesek fellépni (pl. Egyiptomban a 
Muszlim Testvérek); az egyetlen kivétel talán Szíria, ahol az uralkodó elit 
alavita (a síita iszlám egyik ágához tartozik), miközben a nép többsége szunnita, 
ezért a tiltakozásnak kezdettől fogva volt vallási színezete is  

- az események Tunéziában, Egyiptomban és Líbiában igen gyors lefolyásúak 
voltak: napok vagy hetek alatt eltávolították a korábbi vezetést 

- gyökeres társadalmi-gazdasági átalakulásra ugyanakkor sehol sem került sor! 
Valódi politikai átalakulásra is csupán Tunéziában, ahol az autoritárius 
rendszert felváltó parlamentáris demokrácia többé-kevésbé működőképes ma is. 
Egyiptomban azonban a demokratikus választásokon nyertes Muszlim 
Testvéreket katonai erővel távolították el a hatalomból, azaz visszatértünk a 
korábbi modellhez (= hadsereg kontra iszlám radikalizmus); Líbia törzsi 
háborúk színterévé vált (több mint 150 etnikummal, és legalább 2 önálló 
országrésszel, Tripolitániával és Kireneikával), ahol még az sem biztos, hogy 
maga az ország fennmarad-e egyáltalán; Szíriában pedig ma is a korábbi 
hatalom (Basar al-Aszad) uralkodik, és el sem képzelhető, hogy a számtalan, 
egymás ellen is harcoló világi és iszlamista fegyveres csoport és a különböző 
érdekelt külföldi hatalmak (USA, Oroszország, Szaúd-Arábia stb.) között 
hogyan lehetne egyszer megoldást találni.  

Az arab nyelvben egyébként nincs is igazán szó a „forradalomra”: az erre használt 
tawra egyaránt jelenthet ugyanis tömegtüntetést, katonai puccsot vagy bármilyen 
hatalomváltást, de akár piaci verekedést vagy általános felfordulást is. 

 

XVIII. Az Occupy 

 

A 2011-es Arab Tavasz a nyugati világra is nagy hatással volt: az Egyesült Államokban 
a Kalle Lasn vezete „Adbusters” (Reklámrombolók) nevű antikapitalista folyóirat 
meghirdette az amerikai „harag napját”, amelynek szervezésében az Anonymous 
hacker-csoport és az internetes kiszivárogtatásokra szakosodott WikiLeaks is résztvett. 
Ahogyan az Adbusters megfogalmazta a hasonlóságokat és a különbségeket: 

„Egyfajta elnyomás alatt élünk mi is, itt, Amerikában. Mubarakéhoz ugyan nem 
hasonlítható, ott ugyanis naponta kínoznak embereket az őrszobákon. Viszont itt van a 
gazdasági konszernek elnyomó rezsimje, amely befolyása alatt tartja a törvényhozást. 
Olyan kemény rendszerváltásra, mnt Egyiptomban, talán nincs szükség, de egy 
puhábbra, amely legyőzi a Washingtonban uralkodó korrupciót, igen.” 

Az Adbusters felhívására, amely a Twitteren #OCCUPYWALLSTREET címmel jelent 
meg, szeptember 17-én mintegy ötezer ember demonstrált a new york-i tőzsde előtt, 
majd – miután a rendőrség megakadályozta a tényleges területfoglalást – körülbelül 
háromszáz tütető a Zuccotti Parkba vonult, ahol hetekre letáboroztak. Október 1-én a 
Brooklyn hídon került sor incidensre a rendőrség és a demonstrálók között, október 5-én 
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pedig – az akciók csúcspontján – mintegy tizenötezren vettek részt a manhattani 
megmozdulásokban. Az erőszak nem volt jellemző: legsúlyosabb megnyilvánulása az 
volt, hogy a rendőrség olykor paprika-spray-t használt a tüntetőkkel szemben. 
 
Eközben világszerte került sor hasonló tiltakozásokra: az Egyesült Államok 
nagyvárosain kívül (Pittsburgh, Detroit, Boston) a kanadai Montrealban, Torontóban, 
Vancouverben és Winnipegben; az európai városok közül Rómában, Madridban, 
Barcelonában, Lisszabonban, Londonban, Hágában, Amszterdamban, Brüsszelben, 
Párizsban, Frankfurtban, Berlinben, Hamburgban, Stuttgartban, Lipcsében, Kölnben, 
Düsseldorfban, Münchenben, Zürichben, Genfben, Stockholmban, Koppenhágában és 
Oslóban; emellett az ausztráliai Sydney-ben, az új-zélandi Aucklandben és 
Wellingtonban; Ázsiában pedig Szöulban és Tokióban, vagy éppen a fülöp-szigeteki 
Manilában. Százezres tömegekről viszont legfeljebb a dél-európai országok esetében 
beszélhetünk, ahol a (főleg ifjúsági) munkanélküliség elképesztő méreteket (40-50%- 
ot) ért el, máshol a demonstrációk többségén csupán néhány száz, olykor egy-kétezer 
ember vett részt. 
 
Ez annál is érdekesebb, mivel a new york-i Occupy leghíresebb jelszava szerint „We are 
the 99 percent”, azaz mi vagyunk  a 99 százalék, amihez egyes feliratok hozzátették 
azt is, hogy „Here in the flesh to represent”, tehát személyesen képviseljük a – kit is? Ha 
komolyan vesszük, hogy a képviselet csak személyes lehet, akkor nyilván mindenki 
csak önmagát képviselheti, és az Occupy valóban meg is fogalmazott olyan, közvetlen 
demokratikus elveket, amelyeket a gyakorlatba is igyekezett átültetni, elsősorban a 
Zuccotti parkban tartott „közgyűlésein” (general assembly). Ha azonban a néhányszáz 
résztvevő csupán önmagát képviseli, ez némiképp ellentmondásban áll a 99 százalék 
emlegetésével, főleg akkor, ha nem világos, kiknek a 99 százalékáról van is szó. 
 
Ennek megértéséhez fontos tudni, hogy a 99-es szám Joseph Stiglitz Nobel-díjas 
közgazdász egy 2011 májusában, a Vanity Fair-ben megjelent cikkéből származik, 
amely az „Az 1%-é, az 1% által, az 1%-ért” címet viseli. A minden amerikai számára 
ismerős utalás Lincoln elnök gettysburgi beszédére vonatkozik, amely az Egyesült 
Államok kormányzatáról beszélt úgy 1863-ban, mint amely a „nép kormányzata, a nép 
által és a népért”; miközben Stiglitz azon ironizál, hogy a jelenlegi amerikai 
demokráciában az emberek egy százaléka rendelkezik a jövedelmek egynegyedével, a 
vagyon negyven százalékával, a legjobb lakóhelyekkel, oktatással és egészségügyi 
ellátással; csupán egy dolog van, amit a pénzükön, úgy tűnik, nem tudnak megvásárolni: 
annak belátását, hogy sorsuk össze van kötve a kilencvenkilenc százalék életével. 
 
A kiváltó ok tehát nem annyira az abszolút szegénység vagy elnyomás volt – ilyesmiről 
a nyugati világban 2011-ben aligha lehetett beszélni – inkább a gazdasági különbségek 
irritáló növekedése. 
 
A követelések ehhez mérten meglepően kevéssé voltak radikálisak: inkább csak a 
gazdasági rendszer korrekkcióját, sőt – közvetlen demokrácia ide vagy oda – nagyobb 
állami beavatkozást követeltek: „Követelhetnénk, hogy Obama állítson fel egy 
Amerikai Demokráciareform Bizottságot, amelynek feladata, hogy véget vessen a 
pénzügyi korrupciónak Washingtonban. Vagy talán egy Elnöki Bizottságot, amely 
újragondolja az amerikai bankrendszert. Megfogalmazhatnánk egy VESSÜNK VÉGET 
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A PÉNZÜGYI KORRUPCIÓNAK AMERIKÁBAN KIÁLTVÁNYT, amit a 
megszállás hetedik napján nyilvánosan eljuttatnánk a Fehér Házba, tudatva Obamával, 
hogy nem hagyjuk el a Wall Streetet addig, amíg nem válaszol.” Nem csupán abban van 
valami önkéntelen irónia, hogy a közvetlen demokrácia rendszeresen ismételt 
jelszavainak dacára végül is nem látszik körvonalazódni más megoldás a demokrácia 
problémáira, mint valamilyen elnöki – már majdnem azt mondtam, központi – 
„bizottság” felállítása, de abban is, hogy a „nép”, mint a történelemben már annyiszor, 
ismét a „jó királyhoz” fordul, hogy nézzen a gonosz főurak körmére. 
 
Mások – például Slavoj Žižek – ugyanakkor azt fogalmazták meg, hogy nem is baj, ha 
nincsenek pontos célok, mert maga a mozgalom, a politikai részvétel, az öntudatra 
ébredés fontosabb, mint az, hogy mivel váltsuk fel a kapitalizmust, hiszen erre tényleg 
senkinek sincs pontos akcióterve (ha úgy tetszik, „piros tintája”). 
 
A mozgalom egyébként már csak azért sem lehetett a szó hagyományos, marxista 
értelmében vett osztályharc, mert a magabiztos deklarációk ellenére („Minket dobnak ki 
a lakásunkból. Nekünk kell választanunk ennivaló vagy lakbér között. Minket zárnak ki 
a színvonalas egészségügyi ellátásból. Mi szenvedünk a környezetszennyezéstől. Mi 
dolgozunk kevés pénzért, jogok nélkül, már ha egyáltalán van munkánk. Mi vagyunk a 
99%.”) a szociológiai felmérések szerint többségük fiatal, fehér, középosztálybeli, 
értelmiségi, munkahellyel rendelkező férfi volt, aki inkább (antikapitalista) ideológiai 
okokból vett részt a tiltakozásban, mintsem személyes egzisztenciális érintettség okán. 
 
Talán ezzel is magyarázható, hogy az események igen gyorsan (kb. 2 hónap alatt) 
végetértek, bár hatásuk – a relatíve csekély személyes részvétel ellenére is – meglepően 
nagy volt, főleg a médiavisszhangot tekintve, ami egyúttal a politikai-gazdasági 
döntéshozókat is jelentősen befolyásolni tudta az elkövetkező időszakban. 


