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A K I A D Ó E L Ő S Z A V A 

Lenin hatalmas alakjában egységbe forrt  a forradalmár  és a gondolkodó. Mint az 

emberiség legnagyobb gondolkodója, továbbfejlesztette  Marx, Engels tanításait, gazda-

gította tartalmát a proletariátus osztályharcainak friss  történelmi tapasztalataival. Lenin 

volt az, aki elsőnek mutatott rá arra, hogy az imperializmus a proletárforradalmak  kor-

szaka, a győztes proletárforradalmaké,  melyek a kapitalizmus megdöntésével a szocia-

lizmushoz vezetnek. 

Lenin életeleme a forradalom  volt. Amikor a helyzet a legválságosabb volt, amikor 

a legélesebben mutatkoztak meg a nehézségek, akkor volt elemében. „A forradalmi  robba-

násoknak valóságos lángelméje volt és a forradalmi  vezetésnek legnagyobb mestere. Soha 

olyan szabadnak és derültnek nem érezte magát, mint a forradalmi  megrázkódtatások 

korszakában" — mondotta róla nagy harcostársa, Sztálin. 

Sztálinnal együtt Ö vezette a szovjet népet a polgárháború viharában. 

O alkotta meg a szocializmus felépítésének  elméleti alapjait. Nagy figyelemmel  for-

dult a parasztság, a gyarmati népek, az imperializmusnak egyre jobban kiéleződő ellen-

tétei, mint a forradalom  tartalékainak kérdései felé. 

Hallatlan biztonsággal és óriási bölcseséggel vezette a szovjet népet és a nemzetközi 

proletariátust a világtörténelem egyik legviharosabb korszakában. 

Elete szakadatlan lobogás volt, a forradalmi  munka tüzében lángolt egész élete. 

Ez a képgyűjtemény végigvezeti az olvasót Lenin életén. Megismerkedhetünk itt Lenin-

nel, az orosz munkásmozgalom hatalmas szervezőjével és vezetőjével, aki diadalra vitte 

a forradalom  ügyét a világ legnagyobb országában. Megismerkedhetünk Leninnel, akinek 

irányításával a szovjet nép megvédte a szocializmust az imperialisták dühödt támadásával 

szemben. Megismerkdhetünk Leninnel, aki halála után is lelkesíti a világ forradalmi 

dolgozóit, aki eszményképül szolgál valamennyiünk számára. 





Vladimir Iljics Uljánov (Lenin) 1870 április 10-én született a volgamenti Szimbirszk városban. A kép négyéves 
* korában ábrázolja 



Az Uljánov család 1879-ben Szimbirszkben; jobbra a kilencéves Vladimir, középen hátul bátyja, Alexander, akit 

1887-ben kivégeztek 



V. I. Lenin a szimbirszki gimnázium érettségiző diákja. Kilencéves korában iratkozott be a gimnáziumba és 
1887-ben kiváló eredménnyel végezte el 



A kazáni egyetem forradalmi  diákköre, melynek Lenin 1887-ben 
tagja lett 

— az egyetemre való beiratkozása után — 

A kazáni kormányzósági Kokuskino község egy részlete, ahova 1887 végén — az egyetemről való kizárása után — 
száműzték Lenint. Itt élt rendőri felügyelet  alatt 1888 szeptemberéig 



Lenin 1892-ben, amikor magántanulóként a pétervári egyetem jogi karán vizsgázott. Mint ügyvédgyakornok, 
Szamarában a szegények és elnyomottak védelmezője lett 



Lenin 1895-ben Pétervárott, ahol 1893-tól 1895-ig forradalmi  munkát végzett, mint a pétervári marxisták vezetője 
s a munkásság gazdasági és politikai harcának szervezője 
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Ím) • ; mi non: /Ĵma (M •.«.> mi l 
I -M < leniiKII (Hunpasna Kopnyca, Maurpa jepaaThca): 
2(1. llnxojRa: 

Ocoö. bt. »ecTBKj jauiu, qimacw, nu*n«a, • r 

OroAenHiH-Ti. »op>u «un. 3) Bo tech pocrn, ero«, rb 
BT. TOM*W (a»OHT. f\UUB*OrV  f  ÖUpt, 
m-pxK. luoiLt • ofiyaa,  ri> rorop. 
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1895 december 5-én Lenint a cári rendőrség újra elfogja.  Fent a moszkvai biztonsági rendőrség nyilvántartási lapja, 
melyre Lenin büntetéseit vezették rá. Alul a petrográdi vizsgálati foglyok  börtöne a Szpalerszka utcában és a cella 

képe, amelyben Lenin 14 hónapot töltött 





Lenin 1897-ben keletszibériai száműzetése előtt 



1898 májusától Lenin N. K. Krupszkájával, hűséges munkatársával a jeniszeji kormányzóság Susenszkoje 
községében három évet töltött száműzetésben. Ez idő alatt nagymennyiségű politikai anyagot tanulmányozott át 

és egész sor könyvet és cikket irt 





Lenint a szibériai száműzetésből 1900 januárjának végén bocsátották el. Ezután hat hónapot Pszkovban és Pétervárott 
töltött. — Lenin képe 1900-ból. 



Lenin 1900 júliusában külföldre  ment, ahol a legkimagaslóbb forradalmi  személyiségekkel működött együtt. Az 1906-os év közepén tért vissza 
Oroszországba és itt illegalitásban élt 1907 végéig, amikor a vékony jégrétegen menekülve sikerült hajóra jutnia és ismét emigrálnia 



Lenin második emigrációja évekig tartott. Dolgozott és harcolt, mint író és ujságiró működött, szervezte és 
irányította az oroszországi akciókat, nem hagyott ki egyetlen lehetőséget sem a reakció elleni harcban a hazai és 

külföldi  forradalmi  fronton.  — Lenin 1910-ben készült párizsi fényképe 



Lenin 1912 júniusában Krakkóba ment, hogy Oroszországgal szorosabb kapcsolatot létesítsen. Ez időben minden 
erejét a „Právda" cimű belsevik lap szerkesztésének szentelte, amelyben Sztálin is jelentős mértékben közre-
működött. Krakkóban r^idszeres megbeszélések folytak  a Párt vezető funkcionáriusai  között. — Lenin 1914. évi 

. ' \ Galíciai tartózkodása alatt. 



A háborús években Lenin Svájcban fáradhatatlanul  dolgozik a forradalmi  harc elméleti és szervezeti előkészítésén. 
A forradalom  közelségét tisztán látta. 1917 március 27-én a forradalmárok  egy kis csoportjával elhagyja Bern-t és 
Németországon keresztül Stokholmba megy, ahonnan útját azonnal folytatta  Oroszország felé.  — Lenin 1915-ben 



Lenin Finnországon keresztül tért vissza hazájába. Már a vonaton orosz katonákkal találkozik, beszélget velük és 
közvetlenül győződik meg a forradalom  tanúinak elbeszéléseiből mindarról, ami távollétében történt 



Lenin 1917 április 16-án 11 órakor érkezik a petrográdi Finnpályaudvarra. A pályaudvar előtti tér és a környező utcák munkások és katonák 
ezreivel teltek meg, akik Lenint kitörő lelkesedéssel fogadták 



Elvetik Lenin követelését, hogy a polgári ideiglenes kormány, mely a cárizmus romjain épült, adja át a hatalmat. 
Lenin és a Párt üldöztetése újra kezdődik, a nép tüntetéseit erőszakkal elnyomják. — Kép az 1917 júliusi 

petrográdi munkástüntetésről • 

Ugyanúgy,  mint a cári elnyomás idején, Lenin és a Párt illegalitásba vonul. Az Ideiglenes Kormány Lenin ellen 
elfogatóparancsot  ad ki és terrorista bandával próbálja eltétetni láb alól. A Párt végül is elrejtette Allilujev régi 

bolsevik munkás lakásán. — (A képen a lakás) 



Allilujev munkás lakásáról Sztálin vezetésével a Razliv tó melletti erdei tisztásra megy. Szakállát leborotváltatja 
és ilymódon felismerhetedenné  válva különböző helyeken rejtőzik. Lenin ezalatt az idő alatt dolgozta 

ki a forradalom  új korszakának irányelveit 
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Még egy szer megváltoztatta titkos tartózkodási helyét 1917 augusztusában, amikor Finnországba ment. Álruhában, 
parókában, Ivanov munkás igazolványával (a képen) lépte át a finn  határt. Először Jalkale községben lakott, innen 

szeptember 17-én közelebb költözött Pétervárhoz, Viborgba 



Viborgból október 7-én Lenin Petrográdba ment és másnap találkozott Sztálinnal az Ajvaz üzem egyik munkásának 
lakásában. Néhányórás megbeszélést folytatnak.  Hozzájárul Sztálin konkrét felkelési  tervéhez, melynek szükségessé-

géről és elkerülhetetlenségéről számolt be két nappal később a párt Központi Bizottságának ülésén 

» 



« 

1917 október 24-én késő éjjel a párt Központi Bizottsága Lenint a Szmolníjba hívta, a felkelés  vezérkarának szállására. 
Lenin munkatársaival együtt megtette az utolsó előkészületeket. A felkelés  a következő napon kezdődött meg előre 
megállapított terv szerint és a forradalom  vezére személyesen vette kezébe az irányítást. — Lenin 1917 októberében 

a Szmolnijban 

é 



Lenin a 
Szövi etkormány é.én mi„de„ .„év,, igyeksz* megoldani a, új, szocalista áUam nehézségei, ~ ^ i rán i t . es 

1 határozott minden politikai, gazdasági, katonai, közigazgatás., ag.tac.os es neveles. kerdesben 



Mindjárt az első forradalmi  napokban Lenin a katonai kérdésekre összpontosította figyelmét.  Kerenszkij Pétervárt fenyegette.  El kellett 
nyomni a megdöntött osztályok első visszatérési próbálkozásait és reguláris forradalmi  hadsereget kellett teremteni. — Lenin beszéde 

a vörösgárdistákhoz a Szmolnijban. 



Lenin ereje kimeríthetetlen. Bár hivatalos kötelezettségei óriásiak, elszakíthatatlan kapcsolatban marad a néppel, 
melyre — mint szónok — ellenállhatatlan hatással van. Beszédeinek ereje vaslogikájában, bizonyítékainak 

világosságában, egyszerűségében rejlik és az igazságos ügybe vetett hit áramlik szavaiból 



A Szovjethatalom első hónapjában Lenin több mint húsz gyűlésen beszélt. Számtalan megbeszélésen vett 
részt, beszámolókat, előadásokat tartott és élesztette a kitartó forradalmi  bátorságot. — Lenin beszéde 

Pétervárott, a Dvorcovaja téren 



Az Októberi Forradalom első napjaitól Lenin hangsúlyozta, hogy fegyveres  harcra kerülhet sor és ezért 
folytatni  kell az erős, jólszervezett és felfegyverzett  Szovjet Hadsereg építését. — A képen: Lenin a 

katonai főhadiszálláson 



Lenin legközvetlenebb munkatársa Sztálin, aki a Nemzetiségi Népbiztosság élén állt, újabb és újabb különleges katonai feladatok  megoldására kap 
megbízást. Lenin és Sztálin aláírták a Németországgal kötendő béke feltételeit,  abból a meggyőződésből kiindulva, hogy csak a béke biztosíthatja 

a forradalom  eredményeit. — Lenin és Sztálin a kormány tanácstermében 



Lenin 1918 márciusában 



A Kreml, a cári elnyomás ősi bástyája a világ legdemokratikusabb kormányának székhelye lesz. 
A palota kapui megnyíltak a nép előtt, mely tanácsért, segítségért, támogatásért jött ide. — Lenin 

parasztokkal beszél a Kremlben 



Lenin a Kremlben beszél. Arról beszél, hogy csak a szovjet nép teljes fizikai  és erkölcsi erejének 
megfeszítésével  lehet a szocialista állam biztonságát, építését és jövőjét biztosítani 



A Szovjet Köztársaság 1918 nyarán válságos korszakát éli. Az idegen hatalmak és a belső ellenforradalmi  erők 
mindent megkísérelnek a szocialista állam megsemmisítése érdekében. Ez időben, 1918 augusztus 30-án, a Michelson 

gyárban tartott beszéde után Káplánova szociálforradalmárnő  rálőtt Leninre és súlyosan megsebesítette 
(M. Szokolov rajza) 



Lenin hamarosan felépült  a sebesülésből. Már 14 nap múlva résztvesz a Párt Végrehajtó Bizottságának ülésén és 
röviddel utána újta átveszi az állam irányítását. — Lenin, felépülése  után. 



Egyszerű körülmények között élve, minden idejét a kormány munkájának és az ország védelmének szentelte. 
Szószerint a hazának áldozta magát, a kimerülésig dolgozott, ritkán tartott rövid pihenőt. — Lenin 1918 

szeptember végén a Kremlben 



óriási műveltsége f  orrádal mi tapasztalata és hatalmas lelkiereje tette lehetővé Lenin számára a Szovjet-
hatalom legfőbb  feladatainak  megoldását. — Lenin könyvtárában 1918 októberében 



A forradalom  és az azt követő korszak három nagy alakja: Lenin és Sztálin Szverdlovnak a Párt egyik 
legtevékenyebb szervezőjének beszámolóját hallgatja 





Az Októberi 'Forradalom első évfordulóját  nehéz körülmények között érte meg Szovjetoroszország. Az idegen 
haderőknek és ellenforradalmi  tábornokoknak sikerült az ország háromnegyed részét elfoglalni,  az ország éhezett. 
Kulák-zendülések törtek ki, az ipar romokban hevert. Lenin újra és újra a dolgozó néphez és a hadsereghez fordul, 
önfeláldozó  harcra és kitartásra hívja fel  őket. Néha három-négy gyűlésen beszél naponta. — Lenin a Moszkvai 

Szovjet erkélyén 



Lenin a legnagyobb nehézségek idején sem feledkezik  meg a parasztokról. Mint egy évvel előbb, 1917-ben, 
amikor az elnyomott földnélkülieket  és kisparasztokat bevonta a forradalmi  mozgalomba, az Októberi Forra-
dalom után sem szűnik meg alkotó munkára buzdítani őket. — Lenin egy parasztküldöttséggel  beszélget 

J 



V. I. Lenin a „Pravda" olvasása közben, amelyet Sztálinnal együtt 1912-ben alapított 



Győzelem vagy halál! — hangoztatja Lenin az Októberi Forradalom harcosai emléktáblájának leleplezésénél, 
1918 november 7-én 



írott és élő szóban, a sajtóban és népgyűléseken Lenin az ellenség elleni harcra és a hazáért való munkára buzdit. 
Lenin beszédet mond 1919 márciusában. 



i  m 
Lenin 1919 márciusában, amikor a Szovjethatalom elleni támadás általános szovjetellenes blokáddá szélesedett 



Ez időben, 1919 tavaszán, az ellenség veszedelmesen tömörül. Annak ellenére, hogy Ukrajnából és Belorussziából 
a német katonaság utolsó maradványait is kiverték, keletről Djenyikin erős hadserege tört előre, délről Kolcsák 
támadott, északnyugatról Jugyenics közeledett Pétervár felé.  Lenin Sztálinnal és Dzerzsinszkijjel tevékeny védelmi 

tervet dolgozott ki és újjászervezte a Vörös Hadsereget. — Lenin Sztálinnal 1919 tavaszán 



1919 május elseje Szovjet-Oroszországban a helyzet súlyosságának jegyében telt el. Az összes szónoklatok vezető 
gondolatát az ünneplőkhöz intézett felhívás  képezte, melyben a Párt a munkásságot elsősorban a keleti front 
megsegítésére szólította fel  és erre a veszélyeztetett területre a legjobb embereket küldte. — Lenin a Vörös téren 

a Párt májusi gyűlésén 

P R M A T 



Lenin a legélénkebb figyelemmel  kísérte a Magyar Tanácsköztársaság problémáit. — Lenin Szamuelyvel 1919 
májusában Moszkvában 





Vladimír Iljics Lenin 1919 tavaszán 



Lenin nem tűrte a fényűzést.  Mindenben az egyszerűséget kereste, a kivételes 
szerénység mintaképe volt. — Lenin 1919 májusában 



Az 1919 év nyara, ősze és tele a háború jegyében telt el. A Vörös Hadsereg állandóan kapcsolatban volt Leninnel, 
az ő irányítása szerint működve uralta a helyzetet és egymás után verte meg az intervenciós hadseregeket. — Lenin 

1919 novemberében 



Lenin a háború alatt is szüntelenül hangsúlyozta a nép kultúrszínvonala 
emelésének fontosságát  és személyes kapcsolatban volt a kulturális élet 

vezető személyiségeivel. — Lenin M. Gorkijjal 1920-ban Pétervárott 



A külföldi  hatalmak második támadásának leverése után a pihenés rövid ideje következett. Ekkor Lenin figyelmét 
az ipar, közlekedés és mezőgazdaság átszervezésére összpontosította. Nem feledkezett  meg emellett a Vörös 
Hadsereg fejlesztéséről  sem és állandóan emlékeztetett újabb háborús összecsapás lehetőségére. — Lenin a textil-

munkások gyűlésén 1920 május 1-én 



A háborúban és a békés építésben a munkásság egyaránt élenjárt önkéntes áldozatvállalásával. Ilyenek voltak 
a „kommunista szombatok", melyeken a munkások saját elhatározásukból ajánlottak fel  különböző munkákat és 
amikor május elsejét kommunista szombattá nyilvánították,  Lenin résztvett az eltakarító munkálatokban a Kremlben 
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V. I. Lenin 1920 májusában, nem sokkal ötvenedik születésnapja után 



V. I. Lenin arcképe 1920 májusában 



Lenin gyanúja az újabb támadásról valóra vált. — 1920 áprilisában a Szovjetállamot a lengyel ellenforradalmi 
hadsereg nyugatról és Vrangelj hadserege délről támadta meg. Lenin újra a háború vezetésére összpontosítja 
figyelmét,  az államférfiből  katona lesz, akinek első feladata  az ország védelmének biztosítása. — Leninről 1920 

májusában készült felvétel 



Lenin kívánságára Sztálint a délnyugati front  biztosítására küldik. Lenin felhívására  a Párt legodaadóbb férfiainak 
ezrei mennek a harctérre. — Lenin a moszkvai Szverdlovszk téren a frontra  menő egységek előtt beszél 



Az Októberi Forradalom harmadik évfordulóján  az utolsó ellenség ellen is megindult a támadás. — Vrangelj 
hadserege ellen délen folyt  a küzdelem. Novemberben a Vörös Hadsereg Krim bevételével végleg befejezte 

a háborút Európában. A Szovjethatalom most hozzáfoghatott  a békés építéshez. — Lenin 1920 őszén 



1920 novemberétől kezdve Lenin az állam új gazdasági politikáját kezdi kidolgozni. A nehézipart megújítani, 
az ország villamosításának tervét kidolgozni, a munkások és parasztok erejével felépíteni  a szocialista gazda-
ságot, a nemzetgazdaságot tervszerűvé tenni, ezek voltak a legfőbb  feladatok,  melyeket Lenin megvalósított. 

Lenin 1921 májusában 



A merényletből származó sebesülés és a megfeszített  munka megrongálta Lenin egészségét. Lenin 1922 májusában 
orvosi tanácsra Gorkiba megy, Moszkva mellé és itt tartózkodik betegsége alatt. — Lenin, betegsége után 



Első tevékenysége,  amit a lábadozó Leninnek orvosai megengednek, az olvasás. Lenin egész sor könyvet kér, és, 
mint azelőtt, mélyen elmerült tanulmányozásukban. — Lenin Gorkiban 1922 augusztusában 



Gorlrban, lábadozása idején Lenin további gazdasági, társadalmi, kultúrpolitikai terveket készít a Szovjetállam 
politikájának elmélyítésére. — Lenin 1922 augusztusában 

\ 



Júliusban az orvosok megengedik legközelebbi barátainak látogatását, azzal a feltétellel,  hogy az aktuális kérdésekről 
nem beszélnek, nehogy megzavarják a beteg felépülését.  — Lenin és Krupszkája Gorkiban 





Unokaöccsével, kinek társaságában Lenin uduíest és szórakozást talált 



1922 szeptemberében, amikor a betegség nyomai már eltűntek. — Lenin, Gorkij és Krupszkája 
sakkozás közben, Gorkiban 



A legkedvesebb látogatók, akikkel Lenin Gorkiban gyakran összejött és szívesen beszélgetett — 
munkások és parasztok 



A nyugalom, a pihenés, a séták annyira használtak Leninnek, hogy 1922 október elején visszatér Moszkvába és 
azonnal átveszi az állam irányítását. — Lenin felépülésének  végén Gorkiban 

• 



A szigorú orvosi előírásak ellenére is Lenin éjt nappá téve dolgozik. íróasztalánál ül a Kremlben egyetlen vágytól 
vezérelve: hogy az ország ipari és mezőgazdasági építésének ütemét meggyorsítva,  a nép életszínvonala mielőbb 

emelkedjék. — Lenin 1922 októberében 



Lenin hamar megfeledkezett  arról, hogy kímélnie kell magát és új politikai, gazdasági és nemzetiségi feladatokat 
old meg. Rengeteget  dolgozik, nem kíméli magát, egészségi állapota újra romlani kezd. — Lenin, résztvesz 

Sztálinnál, a nemzetiségi kérdés népbiztosával az ázsiai köztársaságok delegátusainak konferenciáján 



A betegség újabb támadása sem törte meg Lenin energiáját és munkakedvét, de végül is teljesen aláásta egészségét. 
Az utolsó gyűlés, melyen Î enin résztvesz, 1922 november 20-án a moszkvai szovjetek plenáris ülése 



V. I. Lenin 1924 január 21-én halt meg. A szovjet nép mélyen meggyászolta vezetőjét és tanítóját, aki a megtestesí-
tője volt a Forradalomnak, amelyet előkészített, átélt és megvalósított. — V. I. Lenin a koporsóban, Gorkiban 



Lenin temetésén, 1924 január 27-én beláthatatlan néptömeg vett részt. Négy napon át zarándokolnak a moszkvai 
Szakszervezeti Székházban felravatalozott  koporsóhoz. — A gyászmenet a Vörös téren 



Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottságának jelentése, melyben 
V. I. Lenin halálát tudatja a szovjet néppel 



Sztálin levele a ,,Rabocsaja Gazjetá" - hoz Lenin halálának egyéves évfordulóján 



A moszkvai Vörös téren, a mauzóleumban nyugszik V. I. Lenin, akit a szovjet nép és az egész világ dolgozói 
a szívükbe zártak. Él és élni fog  mint óriás, kinek géniusza megalkotta a világ első szocialista államát és ezzel új 

irányt szabott az emberiség történelmének. — N. Andrejev szobra Leninről 



V. I. U L J A N O V - L E N I N É L E T É N E K L E G F O N T O S A B B 

A D A T A I 

1870 április 10-én született Szimbirszkben V. I. Uljanov. 

1887 május 8. — Kivégzik Sándort, V. I. Lenin testvérbátyját, mert résztvett a III. 

Sándor cár ellen készülő merénylet előkészületeiben. 

Augusztus — V. I. beiratkozik a kazáni egyetemre. 

December 7. — a diákzavargásokban való részvételéért kizárják az egyetemről. 

1889 őszén. — Letelepedik Szamarában. 

1893 augusztus 31. — Letelepedik Pétervárott. 

1895 december 8. — Letartóztatják Pétervárott. 

1897 február.  — Száműzik Szibériába. 

1898 július 10. — Feleségül veszi N. K. Krupszkáját. 

1900 január. — Visszatér Szibériából. 

Július. — Elsőízben megy emigrációba. 

Szeptember. — Letelepedik Münchenben. 

1902 április. — Letelepedik Londonban. 

1903 április. — Letelepedik Genfben. 

Július. — Összeül az orosz szociáldemokrata kongresszus Londonban, szakadás a 

bolsevikok és mensevikek között. 

1905 november. — V. I. az október 17-i alkotmányos kiáltvány után visszatér Oroszor-

szágba. 

1907 december. — Másodízben megy emigrációba s Genfben  telepedik le. 

1908 november. — Letelepedik Párizsban. 

1912 június. — Letelepedik Krakkóban. 

P R I í A A N 



1914 augusztus 8. — A háború kitörése után az osztrák rendőrség letartóztatja. 

Augusztus. — Letelepedik Svájcban. 

1917 március 27. — Svájcból Berlinen keresztül Oroszországba utazik. 

Április 16. — Megérkezik Pétervárra. 

Julius 6. — Illegalitásba megy, hogy eltűnjön az ideiglenes kormány elöl. 

Augusztus—szeptember. — Titokban Helsingforsban  él. 

Október 10. — A bolsevik párt központi bizottságának döntő ülése. 

Október 24. — Lenin a Szmoínij intézetben. 

Október 25. — A Téli Palota bevétele. 

Október 26. — A szovjet kormány megalakulása. 

November 1. — Kerenszkij hadserege megadja magát. 

1918 január 7. — Az alkotmányozó nemzetgyűlés szétkergetése. 

Március 2. — A breszt-litovszki béke megkötése. 

Március 12. — A szovjet kormány Moszkvába költözik. 

Augusztus 30. — Merénylet Lenin ellen. 

November 13. — A breszt-litovszki béke megszegése. 

1919 március 2—7. —A Harmadik Internacionálé megalakulása. 

1920 április — Lenin ötvenedik születésnapjának megünneplése. 

1921 április—október. — A NEP bevezetése. 

1922—23. — Lenin betegsége. 

1924 január 21. — Vladimir Iljics Lenin halála. 



Szikra kiadás 25.000 példányszámban 

1950. 

Orbis nyomda Praha XII. Stalinova 46. 












