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TÁVIRAT „FILIPPOV" ELVTÁRSNAK 

Rákosi Mátyás üzenetei Sztálin titkárságának, 1949-1952 

1949. január 15-én a Bukaresttől 38 kilométerre északra fekvő Skroviste falu mellett 
üzembe helyezték a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform) 
rádióközpontját, amelynek egyebek mellett az volt a feladata, hogy a szervezetben 
tömörült pártok vezetői közötti közvetlen, titkos rádiókapcsolatot biztosítsa.1 Új csa-
tornával bővült tehát a közép-kelet-európai kommunista pártok központjai és Moszk-
va közötti, addig is bonyolult kommunikációs rendszer. A román központ közvetíté-
sével az egyes pártvezetők rejtjelezett rádiótáviratokat válthattak egymással és a 
szovjet párt- és állami vezetéssel. A kapcsolat nyelve orosz volt, az egyes fővárosok-
ban és a központi állomáson egyaránt orosz távírászok kódolták, adták és vették az 
üzeneteket. 

1949 és 1953 között Rákosi Mátyás titkárságán évente egy-egy barna fedelű 
könyvecskébe jegyezték töltőtollal az orosz távírászok (az évek során a különféle 
egymást váltó kézírások tanúsága szerint legalább öten) az érkező, illetve kimenő 
üzenetek szövegét. A kapcsolatot mindenkor Rákosi Mátyás tartotta, mindössze kül-
földi, túlnyomórészt szovjetunióbeli tartózkodásai idején fordult elő, hogy Gerő Ernő, 
s pár alkalommal Farkas Mihály küldött, illetve vett táviratot - ez esetekben Rákosi-
nak, illetve Rákositól. Az évek során a könyvekben több száz üzenetet rögzítettek, a 
legváltozatosabb címzettekkel; Budapestről Moszkvába a legtöbb Mihail Szuszlov, az 
SZKP KB Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya vezetőjének címére ment, Bukarestbe a 
Kominform titkárságának és lapja, a Tartós Békéért, Népi Demokráciáért! szerkesztő-
ségének (ritkábban Gheorghiu-Dej román pártvezérnek), Szófiába Cservenkovnak, 
Varsóba Bierutnak, Prágába Gottwaldnak és így tovább. A táviratok címzettjeinél csak 
tartalmuk változatosabb: politikai üzenetektől baráti üdvözleten át vadászatra szóló 
meghívásig, szupertitkos futárposta átadás-átvételéről szóló rutinértesítéstől letartóz-
tatások bejelentésén át cikkírásra való felkérésig (határidő módosításával!), és a távírá-
szok egymás közötti technikai információcseréjéig megtalálható bennük minden. 

1 Grant M. Agyibekov: Kominform i poszlevojennaja Jevropa. Moszkva, 1994, Rosszija Molodaja. 
189-191.0 . 
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Noha a határidőnaplókban felejtett egy-egy jellegzetes, kicsi, négyzet alakú cé-
dula Rákosi Mátyás eltéveszthetetlen kézírásával arról árulkodik, hogy az üzeneteket 
általában maga a főtitkár fogalmazta (oroszul), korántsem bizonyos, hogy a címzett is 
minden esetben maga olvasta, s főképpen hogy maga is válaszolt. Különösen áll ez az 
alább közölt negyven távirat közül arra a harmincegyre, amelyet Rákosi küldött „F"-
nek, „Fil"-nek, „Filippovnak" vagy „Filippov elvtársnak". A negyvenből azt a kilen-
cet, amely „tőle" érkezett Budapestre „R" vagy „Rákosi elvtárs" címzéssel, biztosan 
maga a címzett olvasta el. 

„Filippov" az egyetlen fedőnév a korrespondanciában; ma már széles forráspub-
likációs és szakirodalom tanúsítja, hogy Filippov azonos Sztálinnal, de azt még senki 
sem magyarázta meg, miért volt szükség ebben a szuperbiztonságos üzenetváltásban 
épp csak Sztálin esetében fedőnevet alkalmazni.2 Filippov Sztálinnal azonos, de nem 
minden esetben. Nyilvánvaló, hogy Mao Ce-tunggal a koreai háborúról maga Sztálin 
váltott üzeneteket,3 de valószínűtlen, hogy például maga tűnődött volna azon, ki is az 
az Irina Sik (az oroszban: Spik), akinek külföldön töltendő szabadsága ügyében Rá-
kosi elvtárs táviratot intézett hozzá - még akkor sem valószínűsíthetjük ezt, ha abban 
az időben nem sok szovjet állampolgár töltötte szabadságát külhonban (19. számú 
távirat). „Filippov" egy olyan kis ország esetében, mint Magyarország, Sztálin titkár-
ságát jelentette. A fennmaradt harminc üzenet közül biztosan akadt olyan, amit elol-
vasott (vagy felolvastatott), de aligha mindet. A közölt táviratok nem annyira a Rákosi 
és Sztálin közötti viszonyról, még kevésbé a magyar és a szovjet vezetés kapcsolatai-
ról adnak képet, sokkal inkább arról, hogy milyen spektrumban mozogtak azok az 
ügyek, amelyeket Rákosi a létező legmagasabb szinten próbált elintézni.4 

A táviratokra először Farkas Vladimir hívta fel a szakma és az érdeklődők fi-
gyelmét.5 Az iratok ma is „Rákosi Mátyás határidő-naplói" megjelöléssel szerepelnek 
a Magyar Országos Levéltár (MOL) 276. fond, 65. csoport - Rákosi Mátyás pártfőtit-
kári (első titkári) iratai - két utolsó, 390. és 391. őrzési egységeként. Az egyes kötete-
ken nincsen évszám, a lapok máig számozatlanok. Az üzenetek tartalmából azonban 
megállapítható, hogy melyik évből származnak. A táviratok szövegét 1949-50-ben az 
adás napjának oldalára írták, később már nem feltétlenül, ám a szöveg elejének vagy 
végének formulái (iktatószám, sorszám, hullámhossz vagy más azonosító adatok) 
között szerepel a dátum is. (A sürgős minősítés jelzésére érdekes módon az orosz 
távírászok is az angol „urgent" szót alkalmazták, és angol formulát használtak a cím-
zésben is: „to X", vagyis Moszkvának, „to I", vagyis Bukarestnek.) A közölt iratokból 
ezeket az adatokat elhagytuk, kizárólag a címzett és aláíró (feladó) nevét tüntettük fel 
az eredetinek megfelelően, de kiegészített formában. A számozás és az egyes doku-

2 Lásd e kötetben az 1997. októberi Sztálin-konferenciára készült tanulmányokat, köztük Rainer M. 
János: Sztálin és Rákosi, Sztálin és Magyarország, 1949-1953 című írását, s azok jegyzeteit. 

3 Kathryn Weathersby: New Russian Documents on the Koreán War. Cold War International His-
tory Project Bulletin, Issue 6, 1996. 
A kapcsolatok kontextusában elemzi a táviratokat a szerző 2. lábjegyzetben említett munkája. 

5 Farkas Vladimir: Milyen hosszú volt a póráz? Rákosi és Sztálin titkos táviratváltásai. Magyar 
Hírlap, 1993. június 23. 
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meiitumok címeként szereplő dátum a közlőtől ered. Az 1-39. számú táviratszövegek 
a 390. őrzési egységben, értelemszerűen az 1949., 1950. és 1951. évi táviratokat tar-
talmazó kötetekben találhatók, pontosabb megjelölést adni (paginázatlan iratokról lé-
vén szó) nem állt módunkban. A 40. számú távirat a 391. őrzési egységben, az 1952. 
évi kötetben található. Az iratokat Szőke György fordította. 

A táviratok tematikája, nyelvezete önmagáért beszél. Nem politikatörténeti doku-
mentumként, inkább adalékként adjuk közre egy „távoli, s mégis oly közeli" kapcsolat, 
s egy sajátos formákban megnyilvánuló gondolkodás lenyomataként. Hogy ezt a belvi-
lágot kissé értelmezhetőbbé tegyük, a szövegeket szűkszavú tájékoztató, itt-ott pedig 
kissé bővebb „kontextuális" jegyzetekkel láttuk el; ez utóbbiak más dokumentumokkal 
próbálják megvilágítani, milyen többletjelentést hordozhatott néha egy-egy szó. 

1. 1949. április 4. 

R [ákosinak] 
Március 30-ról kelt, a Csehszlovákiából Jugoszláviába szállított hadianyagokról tájé-
koztató táviratát megkaptuk, és továbbítottuk Gottwaldnak.6 

Moszkvai barátaik helyeslik, hogy leállíttatta a Jugoszláviába küldött repülőgépmoto-
rok és teherautók szállítását, valamint helyeslik az említett, Gottwaldnak küldött táv-
iratot.7 F[ilippov] 

2. 1949. április 6. 

R[ákosinak] 
Kérésével kapcsolatosan közöljük, hogy megjelentetheti magyar nyelven Sztálin mű-
veit.* F[ilippov] 

3. 1949. április 22. 
F[ilippovnak] 
Kérjük, küldjék el pártunk új Központi Pártiskolája számára az SZK(b)P Pártfőiskolá-
ján használatos kiadványok teljes anyagát. R[ákosi] 

6 Klement Gottwald (1896-1953) 1945-től a Csehszlovák Kommunista Párt elnöke, 1948-tól halá-
láig köztársasági elnök. 

7 A táviratok szövegét tartalmazó könyvben csak Rákosi 1949. március 30-án Klement Gottwaldnak 
küldött távirata található, amelyben közli, hogy leállította a szállításokat, s kéri, hogy Gottwald 
nézzen utána a dolognak. Nyilvánvalóan ennek szövegét küldte Moszkvába tájékoztatásul. 

x A kérést Rákosi nem távirati úton küldte el. Sztálin Müveinek első kötete 1949 augusztusában 
jelent meg. 
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4. 1949. június 19. 

F[ilippovnak] 
Révai elvtárs súlyos beteg. Szívbaja van. Szükségesnek látszik azonnal Barvihába9 

küldeni. Feleségével együtt június 22-én vonaton utazna. Kérem, sürgősen küldjék el 
a vízumokat számukra. Amennyiben lehetséges, kérem, hogy a határtól Moszkváig 
szovjet orvos kíséije őt. R[ákosi] 

5. 1949. június 26. 

R[ákosinak] 
Sztálin elvtárs az SZK(b)P Központi Vezetősége 1937. március 3-5-i teljes ülésén 
tartott beszámolójának és zárszavának A pártmunka fogyatékosságairól, a trockista és 
egyéb kétkulacsosok felszámolását célzó rendszabályokról brosúra formájában történő 
kiadása ellen nincs kifogásunk.10 F[ilippov] 

9 Moszkva melletti üdülőhely, a szovjet párt- és állami vezetők pihenő- és gyógyhelye. 
10 A kérést Rákosi táviratban intézte Mihail Szuszlovhoz (1902-1982), az SZK(b)P KB Külkapcso-

latok Osztálya vezetőjéhez és L. Sz. Baranovhoz (1909), a Kominform Titkársága Irodájának ve-
zetőjéhez 1949. június 18-án (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 1949. évi köt. 
június 18-i bejegyzés). Tette ezt azzal összefüggésben, hogy június 16-án jelent meg a Szabad 
Népben az MDP KV és Központi Ellenőrző Bizottságának közleménye a „trockista kémcsoport 
leleplezéséről", Rajk László és Szőnyi Tibor „imperialista kémek" pártból való kizárásáról. Június 
19-én a BM közleményt adott ki Rajk, Szőnyi, Justus Pál és 17 meg nem nevezett társuk letartóz-
tatásáról. A Sztálin-beszéd publikálása a Rajk elleni vádak első koncepcióváltozatára, az állítóla-
gos trockista elhajlásra utalt. Lásd Hajdú Tibor: A Rajk-per háttere és fázisai. Társadalmi Szemle, 
1992. 11. sz. 17-36. o. Figyelemre méltó, hogy 1949 májusában Baranov eljuttatott öt jelentést V. 
G. Grigorjanhoz, az SZK(b)P Külpolitikai Bizottsága elnökéhez, amelyeket Sz. G. Zavolzsszkij, a 
Kominform Titkársága irodájának magyar referense készített budapesti beszélgetéseiről Rákosival 
és Puskin budapesti szovjet követtel. A jelentések szerint Rákosi helytelen álláspontot foglal el a 
magyar trockisták elleni harcban, akadályozza a magyar és szovjet államvédelmi szervek ellenük 
folytatott harcát. A magyar szervek már 1948 végén megkezdték az MDP-be behatolt trockisták 
felderítését, s az erről szóló anyagokat átadták a szovjeteknek, amiről Rákosi egy moszkvai látoga-
tása során értesült. Hazatérve felelősségre vonta az AVH vezetőit, Péter Gábort és Szűcs Ernőt, 
mondván, hogy az átadott iratokkal őt akarták kompromittálni Moszkva szemében. Állítólag le is 
akarta váltani őket, de ettől elállt, Szűcs esetében amiatt, mert hivatalos kapcsolatban állt a szovjet 
államvédelmi szervekkel. Puskin állítólag felhívta Rákosi figyelmét arra, hogy a Nyugatról vissza-
tért kommunisták közül sem a KV-ból, sem a központi apparátusból nem lepleztek le egyetlen-
egyet sem, holott Gerő közlése szerint 50 százalékuk kétségtelenül kém. Puskin intézkedéseket 
sürgetett, de Rákosi - így a jelentés 1949 májusából - semmit sem tett. (Baranov összefoglalóját 
és Zavolzsszkij jelentéseit ismerteti, illetve idézi Agyibekov: i. m. 158-159. o.) A Rajkról készült 
szovjet életrajzi feljegyzés (szprávka; idézi Agyibekov: i. m. 160-161. o., jelzettel, de keletkezési 
idő nélkül; valószínűleg 1949. május-június eleje) „személyi anyagok és különleges közlések" 
(szpecszoobscsenyija) alapján Rajknak a szovjet államvédelmi szervekkel való konfliktusait hang-
súlyozza, ellentétét Rákosival és Farkassal a magyar államvédelem irányítását illetően stb. Felesé-
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6. 1949.július 10. 

F[ilippovnak] 
Nyomatékosan kérem, hogy azonnal adják át nekünk Brankovot, akinek vallomására 
igen nagy szükség van.11 R[ákosi] 

7. 1949. július 15. 

F[ilippovnak] 
Július 22-én indulok. Mivel menetrend szerinti járattal repülni nem célszerű, kérem, 
küldjenek értem repülőt július 21 -én.12 Rfákosi] 

géről megjegyezték, hogy a múltban aktív trockista volt, s 1948-ban is kapcsolatban állott „ismert 
trockistákkal". 
1949. május 23-án Rákosi azt táviratozta Szuszlovnak és Baranovnak, hogy a Kominform Titkár-
sága soros bukaresti ülésére Rajk László és Bíró Zoltán utazik (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. 
f. 65. cs. 390. ő. e. 1949. évi köt. május 23-i bejegyzés). Június 9-én ugyancsak táviratban, de in-
doklás nélkül közölte Baranovval, hogy a delegáció összetétele megváltozott, tagjai Bíró és Ko-
vács István (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 1949. évi köt. június 9-i bejegy-
zés). Ebben a levelezésben ez az első - közvetett - utalás Rajk letartóztatására, ami egyáltalán nem 
jelenti azt, hogy az eseményt Rákosi más csatornákon ne közölte volna Moszkvával. Farkas Mi-
hály részt vett a Csehszlovák Kommunista Párt május 25-29-én tartott IX. kongresszusán, ahol 
találkozott Bjelkin tábornokkal, a szovjet állambiztonsági szervek regionális vezetőjével; feltehe-
tően ekkor döntöttek Rajk letartóztatásáról (Hajdú: i. m. 26. o.). Június 14-16-án a Kominform 
Titkársága bukaresti ülésén Kovács és Bíró tájékoztatták Szuszlovot a Rajk-ügyről. Szuszlov üd-
vözletét küldte Rákosinak, s hozzátette: Sztálin üdvözletét Farkason keresztül már Prágában átad-
ta. Farkas ráírta a jelentésre: „Ezt az üdvözletet Szuszlov et. velem nem közölte, Farkas, jún. 28."; 
„Szuszlov elvtárs tolmácsolta Sztálin elvtársnak azt a nézetét is, hogy Titóék nem érdemlik meg 
még a trockista nevet sem - ők burzsoá nacionalisták." (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. f. 65. 
cs. 98. ő. e. 24-30. o.; Kovács és Bíró beszámolója a Kominform titkársági üléséről, 29. o.) 
Ez utóbbi közlés nyilván hatott a vád koncepciójának alakulására, ám „Filippov" válaszát követő-
en az antitrockista brosúra heteken belül megjelent a Szikra Kiadónál, 56 oldal terjedelemben, 
„A marxizmus-leninizmus kis könyvtára" sorozat 52. köteteként, 250 ezer példányban. 

11 Lazar Brankov (1912) a budapesti jugoszláv követség ügy vivőjeként 1948 őszén mint Tito-ellenes 
jugoszláv kommunista kért politikai menedékjogot Magyarországon. 1949. június 19-én Moszkvában 
letartóztatták. Rákosi július 4-én Visinszkij szovjet külügyminiszternek küldött táviratában ismételten 
kérte Brankov és magyar vonatkozású vallomásai „visszaküldését". Egyben közölte, hogy Rajk elis-
merte: Tito fegyveres segítséget ígért neki, és Brankov közvetítette az egyezséget (MOL MDP-
MSZMP-iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 1949. évi köt. július 4-i bejegyzés). Brankovot július 19-én 
adták át a magyar hatóságoknak, később a Rajk-per vádlottja lett (Szász Béla: Minden kényszer nélkül. 
Egy müper története. Budapest, 1989, Európa-História. 373-374. o.). 

12 Az utazás célja a Rajk-vizsgálat addigi szakaszában a különféle kommunista pártok vezetői ellen 
összegyűjtött „bizonyítékok" átadása lehetett. Vö. Mi az igazság? Péter Gábor beadványa a bör-
tönben, 1956. In El nem égetett dokumentumok I. Szerk. Koltay Gábor, Bródy Péter. Budapest, 
1990, Szabad Tér. 21. o.: „1949. július közepén Rákosi Mátyás a következő utasítást adta: 
»Maguk állítsanak nekem össze a csehszlovákokra, a németekre, az osztrákokra, a lengyelekre, a 
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8. 1949. július 28. 

F[ilippovnak] 
A KV titkársága célszerűnek vélné egy különleges dandár vezénylését Budapest kör-
nyékére. Kérem, közölje, kihez forduljunk az elhelyezéssel és más, az előkészületek-
kel kapcsolatos intézkedések ügyében.13 Rjakosi] 

9. 1949. július 28. 

F[ilippovnak] 
Pártunk K[özponti] V[ezetőség]e a szakszervezeti tanács útján egy hónapos üdülésre 
kíván meghívni kétszáz szovjet elvtársat. Kérem, közölje véleményét, célszerű-e egy 
ilyen meghívás. R[ákosi] 

10. 1949. július 28. 

F[ilippovnak] 
Brankov adatainak ellenőrzésére és néhány kérdés tisztázására szükségünk lenne Pero 
Popivoda és Pavel Lukin jugoszláv elvtársak segítségére, akik Moszkvában tartóz-
kodnak. Kéljük, mielőbb küldjék Popivodát és Lukint néhány napra Budapestre.14 

R[ákosi] 

11. 1949. augusztus 6. 

F[ilippovnak] 
Amerikából ideérkezett az általunk jól ismert amerikai kommunista, Weinstock,15 

állítólag Dennis16 megbízásából, s kérdései alapján feltételezzük, hogy személyében 
provokátorral van dolgunk. Weinstock június elején utazott el Magyarországról, s 
július végén váratlanul visszatért. Visszatérése feltételezésünk szerint Rajk letartózta-
tásával kapcsolatos. Kérem, tájékoztassák erről Panyuskint.17 R[ákosi] 

románokra, a bolgárokra összefoglalót. Készítsenek egy listát mindazokról, akiknek neve előfor-
dul a vallomásokban. Ez legyen készen!« Rákosi Mátyás különrepülőgépen Moszkvába repült." 

13 Szovjet különleges dandárról van szó. A válaszban Malenkovot (miniszterelnök-helyettes és PB-
tag) jelölhették meg, mert szeptember 20-i táviratában neki írta Rákosi: szeptember 1 T-i kérése (a 
taviratok között nem található, valószínűleg levélről van szó) egy új dandárra vonatkozott, nem 
arra, ami augusztusban érkezett Budapestre (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 
1949. évi köt. szeptember 20-i bejegyzés). 

14 Pero Popivoda tábornok Jugoszlávia párizsi légügyi attaséjaként emigrált a Szovjetunióba, s lett a 
Tito-ellenes jugoszláv szervezet vezetője. Pavel Lukin személye nem ismeretes. 

15 Az orosz eredetiben: Vejnsztok. Weinstock Lajos (Louis) (1903-?), az Egyesült Államok Kom-
munista Pártjának magyar származású vezető funkcionáriusa. 1951-ben New Yorkban kémkedé-
sért letartóztatták. 

l 6Eugene Dennis (1904-1961) az Egyesült Államok Kommunista Pártjának főtitkára 1946-1959 
között. 

17 A. Sz. Panyuskin (1905-1974) a Szovjetunió nagykövete az Egyesült Államokban 1947-1952 
között. 
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12. 1949. augusztus 15. 

F[ilippovnak] 
A vádirat tervezetét és egy levelet repülővel elküldtem.18 A Tájékoztató Iroda kíilön-
gépe ma, moszkvai idő szerint 10 órakor indult Bukarestből. R[ákosi] 

13. 1949. szeptember 9. 

R[ákosinak] 
A Tájékoztató Iroda titkársága határozatának értelmében a Tájékoztató Iroda tanács-
kozását ez év októberében kell megtartani.19 F[ilippov] 

14. 1949. szeptember 10. 

R[ákosinak] 
Vettem augusztus 27-én kelt levelét.20 Elküldheti Moszkvába a magyar pártmunkások 
és szakszervezeti funkcionáriusok csoportját. A Gerő elvtársnak nyújtandó orvosi se-
gítség érdekében Krasznov professzor utazik Budapestre. Ezenkívül egyéves kikíilde-

18 A Rajk-per vádiratának Rákosi készítette tervezetéről van szó, a levél szövege ismeretlen; lehet, 
hogy csupán kísérőlevélről van szó. A küldemény után Rákosi maga is Moszkvába utazott. 1949. 
augusztus 20-án 19 órától 21 óra 20 percig tárgyalást folytatott Sztálinnal és Malenkovval; a be-
szélgetésen egy ideig jelen volt Bulganyin, illetve Abakumov állambiztonsági miniszter és Krug-
lov belügyminiszter. Lásd Ljugyam szvojsztvenno osibatyszja. Iz voszpominanyij M. Rákosi. 
Isztoricseszkij Arhiv, 1997. 3. sz. 155. o. 110. Íj. Visszaemlékezéseiben Rákosi valószínűleg részle-
tesen leírta a találkozót, e ponton azonban a magyar szövegből egy teljes oldal hiányzik. Lásd Rá-
kosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940-1956. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Baráth 
Magdolna, Feitl István, Gyarmati György, Palasik Mária, Sipos Levente, Szűcs László és T. Varga 
György. Szerk. Feitl István, Gellériné Lázár Márta, Sipos Levente. Budapest, 1997, Napvilág. 2. 
köt. 769. o.) Az ezután következő szövegrész: „[. . .] helyenként áthúzásokkal vagy Sztálin saját 
kezű beszúrásaival. Elmondta, hogy neki a vádirathoz van egy sor megjegyzése. Oldalról oldalra 
végigmentünk a szövegen, s én a nálam lévő magyar példányba átvezettem a javasolt változtatáso-
kat, amivel nem értettem egyet, azt megvitattuk. Elég hosszadalmas munka volt. Utána Sztálin 
megkérdezte, hogy van-e valami kialakult vélemény az ítéletre vonatkozólag. Én megmondtam, 
hogy beszéltem a bírákkal, az elvtársakkal, s az a vélemény, hogy nem kell halálos ítéletet hozni. 
Sztálin ezzel egyetértett, de mindjárt hozzátette, hogy ez még függ attól is, mi derül még ki a tár-
gyaláson, milyen lesz a hatása a dolgozókra, s javasolta, hogy a tárgyalás befejezése és az ítéletho-
zatal közötti időben erre a kérdésre térjünk vissza." (Uo.) „Amikor Moszkvából visszahozta a 
vádiratot, a következőket mondotta: »Hozzá ne nyúljanak! Ezen egy vesszőt ne változtassanak! 
Ennek így kell kijönni!«" Mi az igazság? Péter Gábor beadványa a börtönben, 1956. In El nem 
égetett... 15.0. 

19 A Kominform harmadik konferenciájára végül 1949. november 16-19. között került sor Galya-
tetőn (a helyszínt a később kiadott dokumentumok nem jelölték meg, csak annyit közöltek, hogy a 
tanácskozást Magyarországon tartották). Lásd Leonid Gibianskii: The Last Conference of the 
Cominform. In The Cominform. Minutes ofthe Three Conferences 1947/1948/1949. Ed. Giuliano 
Procacci. Milano, 1994, Feltrinelli. 645-667. o. 

2Í) A levél szövege ez idő szerint nem ismert. 
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tésre Magyarországra utazik Petrovszkij sebészprofesszor. Keresünk továbbá egy 
Magyarországra küldendő megfelelő oktatót a szocialista egészségügyről tartandó 
tanfolyamra. F[ilippov] 

15. 1949. szeptember 21. 

Poszkrjobisev elvtársnak21 

Szeptember 17-én diplomáciai futárral fontos levelet küldtem az Ön nevére, Filippov 
elvtárs számára. Kérem, erősítse meg, hogy a levél odaérkezett.22 R[ákosi] 

16. 1949. szeptember 22. 

F[ilippovnak] 
A következő táviratot küldtem Gottwaldnak: Tudomásunkra jutott, hogy Truman23 azt 
a Chapint szándékozik kinevezni nagykövetnek Prágába, akit követelésünkre ez év 
februárjában hívtak vissza Magyarországról.24 Kérlek, ne egyezz bele kinevezésébe! 

Rjakosi] 

17. 1949. szeptember 29. 

F[ilippovnak] 
A Szovjetunió példáját követve mi sem kötünk barátsági és együttműködési szerző-
dést Jugoszláviával.25 R[ákosi] 

21 A. Ny. Poszkrjobisev (1891-1965) Sztálin titkárságának vezetője 1935-1952 között. 
22 A levél valószínűleg szeptember 14-én kelt, teljes teijedelmében egyelőre ismeretlen. Rákosi 

emlékiratai orosz nyelvű kiadásának jegyzetei között a következő részlet található belőle: „A Rajk-
ügy bírósági tárgyalása holnapután, szeptember 16-án kezdődik. ítéletet előreláthatólag szomba-
ton, szeptember 24-én hirdetnek. A bíróság elnöke [Jankó Péter], miután áttanulmányozta az 
anyagot, úgy véli, hogy Ognyenovics [Milán] kém kivételével valamennyi [vádlottra] halálos ítéle-
tet kell kiszabni. A mi véleményünk szerint 7 halálos ítélet sok lenne. Úgy gondoljuk, hogy Rajk 
[László]t, Szőnyi [Tibor]t és Szalai [András]t halálra, [Lazar] Brankovot és Justus [Pál]t életfogy-
tiglani elzárásra kell ítélni, Ognyenovics kapjon megfelelő börtönbüntetést, Pálffy [Györgyö]t és 
Korondy [Bélá]t pedig a bíróság - ítélethirdetés előtt - átadja a katonai bíróságnak, amely zárt tár-
gyalás után ítéli el őket." (Arhiv Prezidenta Rosszijszkoj Federacii - APRF [Az Orosz Föderáció 
Elnöki Levéltára] 3. f. 64. op. 503. gy. 140. oldalán található dokumentumot idézi Ljugyam 
szvojsztvenno... 154-155. o. 109. Íj.) Rákosi két nappal a tervezett ítélet előtt érthető módon sür-
gette a választ. Ennek a táviratok között nincs nyoma, de Sztálin válaszának tartalmát a fentebb 
idézett munka közli. Eszerint Sztálin csak szeptember 22-én válaszolt táviratban, s azt írta, hogy 
nincs ellenvetése az ítéletről szóló javaslattal szemben, s Rajkról kifejtett korábbi véleményét 
(amelyet Rákosival utolsó moszkvai beszélgetésük során közölt, lásd jelen tanulmány 18. Íj.) vissza-
vonja. (Uo., a közlők Sztálin táviratának ismertetéséhez nem csatolták annak levéltári jelzetét.) 

23 Harry Truman (1884-1972) az Egyesült Államok elnöke 1945-1953 között. 
2 4Selden Chapin (1899-1963) az Egyesült Államok budapesti nagykövete 1947-49-ben. Visszahí-

vását a magyar kormány követelte, azt állítva, hogy diplomáciai státusával összeegyeztethetetlen 
kapcsolatban állt Mindszenty Józseffel. 
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18. 1949. október 3. 

F[ilippovnak] 
A magyar kormány ma nyilatkozik, egyetértésben a szovjet kormány jegyzékével, a 
nyugatnémet kormánnyal kapcsolatos kérdésben.26 

A magyar kormány holnap elismeri a Kínai Népköztársaságot. R[ákosi] 

19. 1949. október 4. 

F[ilippovnak] 
Kérem, engedélyezze Sík, Irina Andrejevna (szül. 1922), és két gyermeke, a 3 éves 
Szokolov Makar és az 1 éves Andrej számára, hogy Magyarországra utazhassanak: 
nevezett itt töltené a szabadságát. Édesapja, Sík Endre, Magyarországon él: a Kül-
ügyminisztérium Politikai Osztályának vezetőhelyettese. 
Címe: Moszkva, Kalancsevszkaja ul. 19. R[ákosi] 

20. 1949. november 9. 

Ffilippovnak] 
Kérem, küldjék Magyarországra Szörényi Imre professzort (szül. 1905), a Kijevi 
Biokémiai Intézet igazgatóját.27 Az egyetemen feltétlenül szükségünk lenne rá, mivel 
nincsen kellő számú oktatónk. R[ákosi] 

21. 1949. november 21. 

F[ilippovnak] 
A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága azzal a kéréssel fordult hozzánk, 
hogy közvetlen rádió-összeköttetés létesüljön a Bolgár Kommunista Párt és a Magyar 
Dolgozók Pártja között. Az összeköttetés feltételeit és a titkos kódot már el is küldték. 
Kérem, közölje véleményét. Rjakosi] 

22. 1949. december 9. 

R [ákosinak] 
A Bolgár Kommunista Párttal történő kódolt rádiókapcsolat létesítésének kérdésében 
a döntést Önökre bízom.28 F[ilippov] 

23. 1950. február 15. 

F[ilippovnak] 
Kossá [István] elvtárs, a PB tagja, pénzügyminiszter, erkölcsileg teljesen elzüllött. El 
kell távolítani a PB-bői és a minisztériumból. Helyére Olt Károly elvtársat, a párt KV-

25 Másnap a magyar külügyminiszter szóbeli jegyzékben tudatta a jugoszláv követséggel, hogy a 
magyar kormány felmentve érzi magát a Jugoszláviával kötött barátsági szerződés kötelezettségei 
alól. (A barátsági szerződést 1947. december 8-án kötötték meg Budapesten.) 

2r> Az 1949. szeptember 20-án alakult Német Szövetségi Köztársasággal a magyar kormány nem 
vette fel a diplomáciai kapcsolatot. 

27 Szörényi Imre (1905-1959) 1950-ben tért haza Magyarországra; 1951 -ben Sztálin-díjat kapott. 
2S A kapcsolat 1950 januárjában jött létre. 



1 1 2 RAINER M . JÁNOS 

nek tagját, volt népjóléti minisztert kívánjuk állítani. Ezt az esetet akaijuk felhasználni 
Ortutay Gyula kisgazdapárti vallás- és közoktatásügyi miniszter eltávolítására, mivel 
már hosszabb ideje nem végzi megfelelően a munkáját. Helyére Darvas Józsefet, a 
jelenlegi építésügyi minisztert, a Nemzeti Parasztpárt tagját, egykori tanítót, ismert 
írót szándékozunk állítani. 
Darvas helyére Sándor László elvtársat, egyik Hajdú megyei titkárunkat, az Építő-
munkások Szakszervezete elnökségi tagját kívánjuk állítani. Ezeket az intézkedéseket 
február 24-én kívánjuk foganatosítani.29 R[ákosi] 

24. 1950. február 18. 

F[ilippovnak] 
Az angol-amerikai kémek perében Vogeler amerikai ezredes és Sanders angol száza-
dos30 feltárták az angolszász kémkedés és szabotázs jelentős részét. Kompromittálták 
az amerikai nagykövetség 6, valamint az angol követség 5 munkatársát. Az ítélethirde-
tés február 28-án lesz.31 Tiltakozó jegyzéket küldeni az amerikaiaknak és az angoloknak 
március 2-án. Az amerikaiakhoz intézendő jegyzékben tiltakozunk a nagykövetség kém-
tevékenysége ellen, s egyben felvetjük a kérdést: szándékozik-e a kormány visszahívni a 
kompromittálódott diplomatákat, s felhagyni a Magyarország elleni tevékenységükkel. 
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy míg tíz évvel ezelőtt az amerikai nagykövetségen hét 
diplomata tevékenykedett, jelenleg 22 diplomatájuk, s rajtuk kívül 48 nem diplomata 
státusú, amerikai állampolgárságú munkatársuk, valamint 103 magyar munkatársuk 
van, akiknek jelentős része - mint Vogeler vallomásából kitűnik - kémkedéssel fog-
lalkozik. Ezt követő lépéseink az amerikai nagykövetség válaszától, illetve hallgatásá-
tól függnek. Hálásak lennénk, ha közölnék véleményüket. R[ákosi] 

29 A kormány összetétele 1950. február 25-én változott. Kossá István (1904-1965) 1949. június 11-
től a jelzett időpontig volt pénzügyminiszter, leváltása után a kohó- és gépipari miniszter első he-
lyettese lett, 1951 májusától az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke, 1952 januáijától kohó- és gép-
ipari miniszter; később 1963-ig különféle miniszteri, miniszterhelyettesi pozíciókat töltött be. Olt 
Károly (1904-1985) népjóléti miniszter 1947-49-ben, majd az Elnöki Tanács titkára volt, a pénz-
ügyminiszteri tisztet 1956. október 24-ig töltötte be. Ortutay Gyula (1910-1978) 1947-től volt 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a jelzett időponttól 1957-ig a Múzeumok és Műemlékek Or-
szágos Központjának elnöke. Darvas József (1912-1973) 1949 júniusától volt építésügyi minisz-
ter, a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tisztséget 1951 májusáig töltötte be, majd 1953-ig köz-
oktatásügyi, 1956-ig népművelési miniszter. Sándor László (1910-1988) 1951 októberéig volt 
építésügyi miniszter. 

30 A külföldi tulajdonban lévő Standard Villamossági Rt. államosítása kapcsán konstruált perről van 
szó. Róbert Vogeler (1911-?) amerikai mérnököt, a társaság egyik igazgatóját és Edgár Sanders 
(1906—?) brit pénzügyi ellenőrt 1949 novemberében tartóztatták le. 

31 Az elsőfokú ítéletet 1950. február 21-én hirdették ki. Geiger Imrét, a Standard igazgatóját és Radó 
Zoltán miniszteri főosztályvezetőt halálra, Vogelert 15, Sanderset 13 évi fegyházra ítélték. A Leg-
felsőbb Bíróság 1950. május 4-én az ítéleteket helybenhagyta; a halálos ítéleteket végrehajtották. 
Az elítéltek rehabilitálására csak 1989-ben került sor. 
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25. 1950. március 6. 

Filippov elvtársnak 
Március 9-én adjuk át jegyzékünket az angol ügyvivőnek. E jegyzékünkben közöljük, 
hogy az angol-amerikai kémek perének során kompromittálódott diplomatákat perso-
na non gratának tekintjük. Ugyanilyen tartalmú jegyzéket nyújtunk át március 10-én 
az amerikai ügyvivőnek.32 A továbbiak során nyomatékosan kérjük a nagykövetségek 
állományának csökkentését. Ezenkívül követeljük, hogy a British Council hagyja el 
Budapestet. Úgy véljük, hogy különösebb komplikációk nélkül eleget tesznek követe-
léseinknek. R[ákosi] 

26. 1950. június 13. 

F[ilippovn. kJ 
Le kív' jük váltani belügyminiszteri tisztéből Kádár János elvtársat, s a pártmunká-
ban foglalkoztatni őt, mint a KV munkás- [sic!] és pártszervezetek osztálya vezető-
jét.33 Ily módon kívánjuk megerősíteni a KV apparátusát, amely az elmúlt három év 
során túlságosan sok munkaerőt irányított az állami szervekhez. Helyére Zöld Sándor 
elvtársat nevezzük ki, akit a KV teljes ülése kooptált a Politikai Bizottságba.34 Zöld 
elvtárs belügyi államtitkár volt 1945-ben, és ismét ezt a tisztet töltötte be az elmúlt 20 
hónap során. (Az államvédelem nálunk nincs a belügyminiszter alá rendelve.35) Mind-
ezt a június 23-i Minisztertanácson kívánjuk keresztülvinni. Farkas elvtárs e hó 20-a 
körül Moszkvában lesz, és részletes információt adhat. R[ákosi] 

27. 1950. június 23. 

Rákosi elvtársnak 
Levelét megkaptuk.36 Egyetértünk azzal, hogy meg kell szabadulni Riestől és 
Marosántól.37 Nyilvános per nem látszik célszerűnek. Inkább zárt tárgyalást kell elő-
készíteni.3K Fil[ippov] 

39 

"Március 11-én három amerikai és két brit diplomatát hívtak vissza Magyarországról, miután a 
magyar kormány a Standard-per kapcsán nemkívánatos személynek nyilvánította őket. 

33 Kádár János (1912-1989) 1948. augusztus 5-től 1950. június 23-ig töltötte be a belügyminiszteri 
tisztséget. Ezt követően letartóztatásáig (lásd 34. számú távirat) az MDP KV Párt- és Tömegszer-
vezetek Osztálya vezetőjeként dolgozott. Kádárról a táviratot megelőzően, de már 1950-ben Rá-
kosi azt mondta az AVH szovjet főtanácsadójának: „fáradt, határozatlan ember, s ráadásul a Rajk-
ügy után nem bízik benne teljesen". (APRF 45. f. 1. op. 183. gy. 84-85. o., idézi Galina Murasko: 
Néhány ecsetvonás Rákosi Mátyás politikai portréjához. Múltunk, 1998. Kézirat, megjelenés alatt.) 

34 Zöld Sándor (1913-1951) 1950. június 23-tól 1951. április 20-ig, öngyilkosságáig (lásd 34. számú 
távirat) volt belügyminiszter. 1944-45-ben politikai, 1948-50-ben adminisztratív államtitkár volt 
a BM-ben. 

35 Az Államvédelmi Hatóság 1949. december 28-án került ki a Belügyminisztérium szervezetéből; 
közvetlenül a Minisztertanács alá rendelték. Valójában munkáját kezdettől az MKP-MDP vezeté-
se, s egyre inkább személyesen Rákosi Mátyás irányította. 

36 A levél ez idő szerint nem ismert. 
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28. 1950. július 8. 

Fil[ippovnak] 
1. Marosán és Ries szocdemeket letartóztattuk. 
2. Mindszenty helyett [sic!] a velünk együttműködő Beresztóczy papot választották. 
A püspöki tanács [sic!] tagja lesz.39 

3. A munkások körében megkezdődött a gyűjtés Koreának.40 Felmerült, hogy orvosi 
segítséget vagy egy egész kórházat küldünk Koreába. Célszerű ez? 
4. A Vogeler amerikai kém kiadásával kapcsolatos tárgyalásokat egyelőre nem foly-
tatjuk, de amennyiben az USA hajlandó teljesíteni követeléseinket, célszerűnek látjuk 
kiadni őt.41 R[ákosi] 

37 Ries István (1885-1950) igazságügy-miniszter volt 1945-1950 között. Július 7-én tartóztatták le 
(vö. 28. számú távirat), s valószínűleg szeptember 15-én meghalt a vizsgálati fogságban. Lásd Ká-
dár Zsuzsanna: A magyarországi szociáldemokrata perek története. Múltunk, 1996. 2. sz. 19. o. 
Ries felmentését 1950. július 17-én hozták nyilvánosságra. Marosán György (1908-1992) köny-
nyűipari miniszter és az MDP főtitkárhelyettese volt 1949-50-ben. 1950. július 8-án tartóztatták le 
(uo. 17. o.). Megjegyzendő, hogy június 19-én Szuszlovnak küldött táviratában Rákosi még a 
Szovjetunióba szóló üdülési beutalót (!) kért többek között Marosán György részére, október 1-
jétől. Ugyanekkor július l-jétől szóló beutalót kért Vajda Imre, az Országos Tervhivatal elnökhe-
lyettese (volt szociáldemokrata) részére (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 
1950. évi köt. június 19-i bejegyzés). Vajda meg is kapta a beutalót, s egy hónapos szabadságáról 
visszatérve, augusztus 2-án tartóztatták le. A Marosán leváltásáról szóló hír közzétételét Vajda 
nyaralása miatt halasztották augusztus 4-re. Erre az ugyancsak a Szovjetunióban, Moszkvában 
tartózkodó Gerő táviratban kélte Rákosit (uo. július 25-i bejegyzés). Lásd a 28., 30., 31. számú 
táviratokat. 

38 Valóban titkos perre került sor 1950 novemberében; az elsőrendű vádlott Szakasits Árpád volt. 
39 Beresztóczy Miklós (1905-1973) kanonokot, az Actio Catholica igazgatóját természetesen nem az 

1948. december 23-án letartóztatott és 1949. február 8-án életfogytiglani börtönre ítélt Mindszenty 
József esztergomi érsek „helyett" választották, hanem 1950. július 5-én az esztergomi egyházme-
gye adminisztrátora, Hamvas Endre püspök nevezte ki esztergomi káptalani hely nőknek és általá-
nos helytartónak. Korábban Beresztóczyt a Mindszenty-perben 8 hónapi börtönre ítélték. Helynöki 
tisztéről már július 18-án lemondott, majd augusztus l-jén a Katolikus Papok Országos Békebi-
zottsága elnöke lett (lásd a 31. számú táviratot). A „püspöki tanács" szókapcsolat a Magyar Kato-
likus Püspöki Kart jelenti. 

40 Az 1950. június 25-én kirobbant koreai háborúval összefüggésben. 
41 Vogeler (és Sanders) kiadatásáról a tárgyalások már hosszabb ideje folytak. Még elítélésük előtt, 

1950 januárjában az Egyesült Államok kormánya bezáratta a clevelandi és New York-i magyar 
konzulátust. Magyarország Vogelerért cserébe követelte ezen intézkedések visszavonását és a 
Szent Korona visszaszolgáltatását. Rákosi Szuszlovnak és a Moszkvában tartózkodó Farkasnak 
küldött 1950. július 1-jei táviratában azt írta, hogy Vogelert „a koreai eseményekre való tekintettel 
még nem engedtük szabadon"; kérte Farkast, „vesse fel azt a kérdést is" (MOL MDP-MSZMP-
iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 1950. évi köt. július 1-jei bejegyzés). Vogeler végül 1951. április 
28-án szabadult (Sanders csak Nagy Imre kormányzása idején, 1953. augusztus 17-én). 
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29. 1950.július 13. 

R[ákosinak] 
Helyeseljük, hogy orvosi segítséget nyújtottak Koreának. Elképzelhető egy kisebb 
hadikórház küldése. Filippov 

30. 1950. július 13. 
F[ilippovnak] 
1. Az orvosi segítség és egy kisebb hadikórház küldését július 15-én, a béke hívei 
tömeggyűlésén publikáljuk [sic!]. 
2. Holnap tesszük közzé Ries igazságügy-miniszter lemondását. Helyére nem tudunk 
volt szociáldemokratát kinevezni. Úgy döntöttünk, hogy Marosán helyére, akinek 
lemondását a jövő héten tesszük közzé, egy volt szociáldemokratát állítunk, valamint 
egy másik minisztérium államtitkárává nevezünk ki egy volt szociáldemokratát. Az 
igazságügy-miniszter Molnár elvtárs lesz, aki régebben külügyminiszter volt,jogász.42 

R[ákosi] 

31. 1950. augusztus 4. 

Filippov elvtársnak 
1. Marosán helyére egy volt szociáldemokratát, Kiss Árpád elvtársat neveztük ki 
könnyűipari miniszternek. 
2. A katolikus papoknak a népköztársaság és a béke ügyének szentelt összejövetelét 
sikerként könyvelhetjük el.43 

3. A Földművelésügyi] M[misztérium] tervei szerint ősszel megduplázzuk termelő-
szövetkezeteink számát. Rendkívül fontos lenne, hogy egy nagyobb létszámú, leg-
alább ötven fős, kárpátukrajnai magyar kolhoztagokból álló küldöttség érkezzen hoz-
zánk. Egy ilyen küldöttségről már szó is esett: Ön említette egy alkalommal. 
Kérem egy ilyen küldöttség engedélyezését ez év szeptember folyamán. 

R[ákosi] 

32. 1951. április 5. 

Filippov elvtársnak 
A belgrádi magyar ügyvivő elleni merénylet minden jel szerint előre kitervelt provo-
káció volt.44 A jugoszláv kormány április 4-i jegyzéke, amelyet ügyvivőjük nyújtott át, 

42 Vö. a 27., 28. számú táviratokkal. Marosán helyére Kiss Áipád (1918-1970) került, aki 1954 ok-
tóberéig volt könnyűipari miniszter, vö. a 31. számú távirattal. Molnár Erik (1894-1966) 1952 
novemberéig igazságügy-miniszter, majd 1953 júliusáig külügyminiszter volt. 

43 Vö. a 39. lábjegyzettel. 
44 A Szabad Nép 1951. április 3-i számában megjelent,Aljas titóista provokáció a belgrádi magyar 

ügyvivő ellen" című tudósítás szerint március 31 -én este 9-kor Belgrádban „provokációs merény-
letet követtek el" Hrabec István ügyvivő és a magyar követség sofőrje ellen. A jugoszláv Állam-
védelmi Hivatal (UDB) emberei Radnai gépkocsivezetőt megtámadták, kirántották az autóból, 
„földre tiporták, megtaposták és ütlegelték". Hrabec, hogy a sofőrt kiszabadítsa, a „közelben álló 
rendőrhöz fordult segítségért". Erre a merénylők „az ügyvivőre vetették magukat, és revolvereik-
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válasz a mi április 3-i rövid jegyzékünkre. A jugoszláv kormány tiltakozik jegyzékünk 
hangvétele miatt. Közli, hogy a merénylet ügyében folyik a vizsgálat, s a vizsgálat 
eredményeitől teszik függővé döntésüket. A jegyzék hangsúlyozza a magyar ügyvivő 
felelősségét. Néhány nap múlva újabb jegyzéket készülünk átadni, amelyben ismétel-
ten követeljük a kielégítő választ április 3-i jegyzékünkre. Úgy véljük, hogyha erre a 
jegyzékre sem kapunk kielégítő választ, akkor ellenintézkedés gyanánt megszüntetjük 
a budapesti jugoszláv ügyvivő sérthetetlenségét, s nem kapja meg a kiutazási vízumot. 
E tervünkkel összhangban abban az esetben, ha a jugoszláv kormány ezt megelőzően 
visszahívja ügyvivőjét, ugyancsak megtagadjuk tőle a kiutazási vízumot. A helyzet 
jellemzéseként megemlítem, hogy jelenleg az egész jugoszláv nagykövetség az ügy-
vivőből, egyetlen adminisztratív munkatársból, valamint egy sofőrből áll: e két utób-
binak nincs diplomáciai státusa. Belgrádban a magyar követség egyetlen adminisztra-
tív munkatársból áll, ugyancsak diplomáciai státus nélkül. Várom tanácsát. 

Rákosi 

33. 1951. április 5. 

Filippov elvtársnak 
A jugoszláv ügyvivő követeli vízuma kiadását, hogy ma este 9 órakor családjával 
elhagyhassa Magyarországot. Egyelőre nem utasítottuk vissza, de a vízumot sem 
adtuk ki. Rákosi 

34. 1951. április 21. 

Filippov elvtársnak 
Április 19-én a Politikai Bizottság egyhangú szavazással leváltotta tisztéből Zöld 
[Sándor] belügyminisztert. Belügyminiszternek Házi Árpád elvtársat, a KV tagját 
nevezték ki. Házi már 20-án átvette hivatalát. 20-án délután Zöld kiirtotta családját, és 
öngyilkos lett.45 Attól tartva, hogy Kádár, a PB tagja, és Kállai külügyminiszter -
akikről március 27-i levelemben46 tájékoztattam Önöket - megszöknek, amint tudó-

kéi többször fejbe verték, úgyhogy arcát és ruháját vér lepte el". A rendőrt, aki felírta gépkocsijuk 
rendszámát, a merénylők elhurcolták. 

45 Zöld Sándor halálának körülményeiről lásd Tóth Pál Péter: Végrehajtás után megsemmisítendő. 
Tekintet, 1992. 5. sz. 7 - 3 1 . 0 . 

46 A levélből ez idő szerint a következő részlet ismert: „...lelepleztük a szociáldemokrata szervezke-
dést, Szakasitscsal az élen, lelepleztünk és elbocsátottunk a hadseregből egy sor vezető tábornokot. 
Felfedtük, hogy az állambiztonság vezetőjének első helyettese [Szűcs Ernő] kém volt. - Kiderült, 
hogy a KV tagja, aki Pártunknak 1933 óta tagja, és aki ez év februárjáig azzal volt megbízva, hogy 
ellenőrizze a PB és a Titkárság határozatainak teljesítését [Donáth Ferenc], 1941 óta külföldi kém. 
Hasonló módon kiderült, hogy a KV másik tagja, a Művelődési Minisztérium államtitkára, az itt-
hon felnövekedett vezető pártmunkások egyike [Losonczy Géza], 1941 óta szintén rendőrségi be-
súgó volt. Ezzel összefüggésben a következő hetekben el kell bocsátani, és valószínűleg le is kell 
tartóztatni a PB-tag Kádárt, a PB-tag belügyminisztert, Zöldet, a KV-tag külügyminisztert, Kállait 
[ . . . ] Figyelni kezdtünk, s az eddigi tapasztalatunk és a kapott figyelmeztetések alapján mindent 
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mást szereznek Zöld öngyilkosságáról, mindkettőt letartóztattuk. Ma, 21-én a Politikai 
Bizottság egyhangúlag jóváhagyta ezeket az intézkedéseket, és javaslatunkra a PB 
tagjaiból álló háromtagú bizottságot küldött ki az ügy részletes kivizsgálására.47 

Rákosi 

35. 1951. május 8. 

Filippov elvtársnak 
A jugoszláv kormány már két hete nem válaszol utolsó jegyzékünkre. Ellenintézke-
désként csak abban az esetben engednénk ki az ügyvivőt, ha Jugoszláviából kiengedik 
a magyar ügyvivőt és családját. Amennyiben mindez létrejön, a diplomáciai kapcsolat 
a két fél között egy-egy diplomáciai státusba nem tartozó követségi munkatársra kor-
látozódna. 
Kéijiik, közölje véleményét ez ügyben. Rákosi 

36. 1951. május 12. 

Filippov elvtársnak 
A jövő hét végéig letartóztatjuk Grősz érseket,4X aki Mindszenty hercegprímás akna-
munkáját folytatta. Ezt úgy kívánjuk véghezvinni, hogy minél kevésbé zavarja a kül-
földi békemozgalmat. Rákosi 

37. 1951. május 23. 

Rákosi elvtársnak 
Azt ajánljuk, ne élezze a jugoszlávokkal az ügyet, s váiják meg a jugoszláv választ. 
Amennyiben a jugoszlávok nem válaszolnak, a jugoszláv ügyvivőt ne engedjék ki 
addig, amíg a jugoszlávok nem engedik el az Önök ügyvivőjét. 

Az SZK(b)P KB-a 

38. 1951. június 4. 

Filippovnak 
Június 2-án Donovszki budapesti jugoszláv ügyvivő szóban közölte, hogy a magyar 
ügyvivőt, aki május 2-a óta Budapesten tartózkodik, a továbbiakban nem tekintik 
persona gratának, s ezért feleségét és gyermekét kiengedik Jugoszláviából. Egyidejű-
leg azt is közölte, hogy őt, Donovszkit, a jugoszláv kormány visszahívja azzal, hogy a 
helyére valaki mást kíván küldeni. A magyar ügyvivő felesége gyermekével együtt a 
mai napon megérkezett Budapestre. írásos nyilatkozatot követeltünk Donovszkitól, 

megteszünk a területünkön, hogy felderítsük és megsemmisítsük az ellenség szervezkedését" 
(APRF 45. f. 1. op. 293. gy. 89-90. o., idézi Murasko: i. m.). 

47 A bizottság tagjai: Farkas Mihály, Kiss Károly és Kovács István (MOL MDP-MSZMP-iratok, 
276. f. 53. cs. 73. ő. e.). 

48 Grősz József (1887-1961) 1943-tól kalocsai érsek, Mindszenty letartóztatásától a Katolikus Püs-
pöki Kar elnöke. 1951. május 19-én tartóztatták le, június 28-án 15 évi börtönre ítélték. 1955 
márciusában szabadult. 
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amit mind ez ideig megtagadott. A holnapi napon persona non gratának kívánjuk 
nyilvánítani, s követeljük, hogy azonnal hagyja el az országot. Rákosi 

39. 1951. július 9. 

Filippov elvtársnak 
Kopriva elvtárs, a csehszlovák államvédelem vezetője, a CSKP Politikai Bizottságá-
nak tagja49 a csehszlovák ellenséges elemekről kér adatokat. Mivel az ilyen elemek 
elleni harc Csehszlovákiában egyre komolyabb, átadjuk a nálunk rendelkezésre álló 
anyagokat.50 Rákosi 

40. 1952. június 28. 

Filippov elvtársnak 
Július 4-én, pénteken érkezem Moszkvába.51 Rákosi 

49 Ladislav Kopriva 1950 májusától 1952-ig csehszlovák állambiztonsági miniszter. 
50 Az anyagok átadása nyilvánvalóan a Slánsky-ügy előkészítésével kapcsolatos. Rákosi már 1948 

őszétől több alkalommal küldött jelzéseket különféle csatornákon keresztül Moszkvába a cseh-
szlovák párt- és állami vezetésben lévő frakciós, kémgyanús stb. „elemekről", illetve konkrét sze-
mélyekről. A Rajk-ügy kapcsán szerzett adatokat eljuttatta Gottwaldhoz, de mivel Csehszlovákiá-
ban akkor nem került sor hasonló perekre, rendszeresen „kifejezte bizalmatlanságát" a csehszlovák 
kommunistákkal szemben - Moszkva felé. Lásd Galina Murasko bevezető tanulmányát: Gyelo 
Szlánszkogo. Voproszü Isztorii, 1997. 3. sz. 5-6. o. 1950. február 24-én például Szuszlovnak és 
Abakumovnak címzett táviratában közölte: Vogeler számos adatot szolgáltatott csehszlovák 
ügyekben, mielőtt azonban átadnák az anyagokat, konzultációt kért az Állambiztonsági Miniszté-
rium (MGB) munkatársától, bizonyos Makarov MGB-ezredestől, aki részt vett a Rajk-ügy vizsgá-
latában (MOL MDP-MSZMP-iratok, 276. f. 65. cs. 390. ő. e. 1950. évi köt. február 24-i bejegy-
zés). Nem érdektelen, hogy szovjet iratok szerint Kopriva 1951. július 16-án közölt első alkalom-
mal Gottwalddal (és a szovjetekkel) Slánskyra és Geminderre, az 1952-es per két fo vádlottjára 
vonatkozó, súlyosan terhelő adatokat. (Slánskyt 1951. november 23-án tartóztatták le.) Lásd 
Murasko: Gyelo... 11. o. 

51 A látogatás időtartama nem ismeretes, de Rákosi a helsinki olimpia (1952. július 19.-augusztus 3.) 
labdarúgótornájának döntője idején még a Szovjetunióban tartózkodott, lásd Rákosi: Visszaemlé-
kezések... 2. köt. 752. o. 


