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1996 őszén, moszkvai levéltári feltáró munkám során1 az Orosz Föderáció Külügy-
minisztériumának Levéltárában olyan, eddig ismeretlen irategyüttesre - a budapesti 
szovjet nagykövetek jelentéseire - bukkantam, amely számos, az „új szakasz" történé-
seivel kapcsolatos tényt más megvilágításba helyez. A magyar pártvezetés legszűkebb 
köre (Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Nagy Imre, Farkas Mihály) Jevgenyij Kiszeljovot, 
majd Jurij Andropovot rendszeresen informálta a pártvezetésen belül kialakult hely-
zetről. A beszélgetésekről készült feljegyzéseket a követek haladéktalanul továbbítot-
ták Moszkvába, ezzel is alakítva és befolyásolva a szovjet pártvezetés álláspontját a 
magyarországi helyzettel kapcsolatban. E dokumentumok azért is különösen érdeke-
sek, mert a nagykövet beszélgetőpartnerei tudatos vagy véletlen elszólásaikkal, utalá-
saikkal sok esetben rávilágítanak tevékenységük más forrásból meg nem ismerhető 
mozgatórugóira, indítékaira is. 

1953—54-ből több mint harminc ilyen jelentés áll rendelkezésünkre. Az itt köz-
readott öt közül az első a Farkas Mihály és a szovjet nagykövet között még a Köz-
ponti Vezetőség 1954. októberi ülése előtt lezajlott beszélgetést rögzíti, a többi már a 
Központi Vezetőség ülése utáni találkozókról készült, ahol a magyar pártvezetők az 
ülést követően kialakult politikai helyzetet értékelik. 

* 

Az 1954. október 1. és 3. között lezajlott központi vezetőségi ülés után Nagy Imre 
méltán érezhette úgy, hogy 1953 júniusa óta először több területen - különösen a 
gazdaságpolitikában - sikerült áttörést elérnie. A Nagy Imre szerint jelentőségében az 
1953. júniusi KV-iiléssel felérő tanácskozás az „új szakasz" híveinek egyértelmű 
győzelmét, s a nyár óta gazdaságpolitikai ellenoffenzívát folytató Gerő és hívei politi-
kai vereségét hozta. Nagy Imre októberi győzelmét az teszi különösen jelentőssé, 
hogy eleve „hátrányos helyzetből" indulva sikerült kivívnia. 

1954 nyarára egyre vészjóslóbb jelentések készültek az ország gazdasági helyze-
téről. A Politikai Bizottság 1954. június 16-i ülésére készült országos tervhivatali elő-

1 A kutatást a Soros Alapítvány rövid tanulmányútprogramja támogatta. 
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terjesztés már előre jelezte, hogy komoly nehézségek gátolják az 1954. évi terv végre-
hajtását. A külkereskedelmi tárgyalások a vártnál sokkal kedvezőtlenebbül alakultak, 
az év eleji áram- és közlekedési zavarok miatt lemaradás volt tapasztalható az ipari 
termelésben. Nem volt kedvezőbb a helyzet a begyűjtés terén sem, ami nemcsak a 
külkereskedelmi terv módosítását tette szükségessé, de zavarokat idézett elő az áruel-
látásban is. A problémák fő okát az előteijesztés abban látta, hogy az 1954-es terv 
nem felelt meg minden tekintetben az új szakasz követelményeinek, de emellett felrót-
ta a „lépten-nyomon tapasztalható liberalizmust", az állami fegyelem lazulását és a 
termelékenység visszaesését is. A nehézségek leküzdése érdekében az előterjesztők 
a termelési és begyűjtési tervek maradéktalan végrehajtása mellett a legszigorúbb 
takarékosságra és egyes szociálpolitikai kiadások megnyirbálására, valamint a szabad-
piaci árak adminisztratív eszközökkel történő letörésére tettek javaslatot.2 Az előter-
jesztéshez csatolt, Friss István készítette kiegészítés még ennél is szigorúbb megszorí-
tásokat tartalmazott a beruházások, az import, a bérügyi intézkedések és a munkaruha-
ellátás területén. Nagy Imre javaslatára azonban a Politikai Bizottság elutasította az 
előteijesztést, mivel az „nem az elmúlt évek túlzott iparosításából és ennek káros kö-
vetkezményeiből indult ki, és ezért nem is javasolt megfelelő szervezeti, strukturális 
átalakítást". Az elfogadott határozat a beruházásokat 11 milliárdra csökkentette, s a 
felszabaduló összeget lakossági szükségletek kielégítésére szánta. Az áruellátás javítá-
sa érdekében 100 millió devizaforint értékű importot is engedélyezett, s a minisztere-
ket tette felelőssé az exportterv teljesítéséért, valamint az „új szakasz" gazdaságpoliti-
kájával szemben még mindig meglévő ellenállás megszüntetéséért.3 

A PB június 16-i határozatának minisztertanácsi megtárgyalásakor Nagy Imre 
betegszabadságon volt, így Szalai javaslatát a testület Gerő elnöklete alatt tárgyalta 
meg, aki az 1954. májusi moszkvai konzultáción történt megállapodás értelmében már 
éppen „leadni" készült a Belügyminisztériumot, s energiáit egyre inkább a gazdasági 
problémák megoldására fordította. 

Gerő, aki 1953 júniusáig a gazdaságpolitika legfőbb ura volt, Moszkvában kény-
szeredetten önkritikát gyakorolt, s mivel a Belügyminisztérium vezetése volt az az új 
feladat, amellyel a párt megbízta, 1954 tavaszáig figyelmét leginkább erre összpon-
tosította, bár miniszterelnök-helyettesként továbbra is felügyelte a gazdasági élet 
egyes területeit. Mivel azonban 1954 májusában a szovjet vezetők Nagy Imrét része-
sítették bírálatban a gazdasági nehézségekért,4 s Malenkov követelésére ismét Gerő-
re bízták a gazdaságpolitika irányítását, úgy érezhette, ismét szabad kezet kapott 
elképzelései megvalósításához. A régi gazdaságpolitikához való visszatérést Nagy 
Imre egyelőre meg tudta akadályozni, de az újabb Gerő-offenzíva nem sokáig váratott 
magára. 

A Politikai Bizottság 1954. július 28-án Nagy Imre távollétében tárgyalta az 
1955. évi gazdasági terv irányelveiről szóló előterjesztést. Az elfogadott határozat 

2 MOL 276. f. 53. cs. 181. ő. e. 
3 Uo. 
4 Lásd Rainer M. János-Urbán Károly: „Konzultációk". Dokumentumok a magyar és szovjet párt-

vezetők két moszkvai találkozójáról 1954-1955-ben. Múltunk, 1992. 4. sz. 
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megállapította, hogy mivel egyidejűleg nem lehet megvalósítani a lakosság áruellátá-
sának 9 százalékos növelését, 7,5-8,5 milliárd forintos beruházást és 1,2 milliárd 
devizaforintos külkereskedelmi aktívumot, olyan tervet kell készíteni, amely „az állam 
által a lakosság számára forgalomba hozható áruk mennyiségét csak annyival növelve 
írja elő, amennyi e két feltétel mellett lehetséges".5 A határozat ugyan előhja az élet-
színvonal minimális növekedésének biztosítását, ám ennek az előteijesztők szándéka 
szerint úgy kell megvalósulnia, hogy „nem szabad, hogy a parasztság és munkásság 
reáljövedelmének aránya a munkásság rovására tolódjon el"/' Az új szakasz életszín-
vonal-politikája ellenében hatott a szociális kiadások területén tervezett 1,5 milliárdos 
megtakarítás is. 

A Politikai Bizottság az „egységes és erélyes - részben már 1954-ben, sőt a leg-
közelebbi időben életbe lépő - gazdaságpolitikai intézkedések" kidolgozására Gerő 
Ernő ve élésével bizottságot hozott létre, amelyben jószerével csak Vas Zoltán volt 
Nagy Imre és az „új szakasz" hívének tekinthető, s amely a gazdaságpolitika minden 
területére kiterjedő intézkedések kidolgozására kapott felhatalmazást.7 

Nagy Imre szabadsága alatt megkapta a PB említett határozatát. Érzékelve az 
ellentámadást, Szocsiból felhívta Gerőt, hogy ne térjen-e előbb haza szabadságáról a 
PB-határozat miatt. Gerő saját szavai szerint megnyugtatta Nagyot, és igyekezett 
lebeszélni szabadsága megszakításáról/ Gerő kétarcú magatartására mi sem jellem-
zőbb, hogy ezzel egyidejűleg Andropov előtt azért bírálta Nagy Imrét, mert nem fog-
lalkozik a gazdasági kérdésekkel, s bár a PB július 28-i ülésére készült előterjesztést 
megkapta, „ellenvetést nem tett, de nem is helyeselte a javaslatokat".9 

Gerőt néhány nappal a július 28-i PB-ülést követően felkereste Andropov nagy-
követ, aki így első kézből informálódhatott az ülésen történtekről. Gerő mindenekelőtt 
a gazdasági nehézségeket ecsetelte, s ezekért elsősorban az „új szakasz" parasztpoliti-
káját tette felelőssé. Mint mondta: „nem gondoltuk át [...] minden oldalról, és nem 
számoltunk a következményekkel".10 Rákosi néhány nappal később Andropovnak 
egyértelműbben és élesebben fogalmazott: „a Moszkvában tavaly júniusban kapott 

5 A PB 1954. augusztus 28-i ülése. MOL 276. f. 53. cs. 187. ő. e. 
6 Uo. 
7 A bizottság elnökhelyettese Szalai Béla, titkára Friss István lett, s tagjai voltak: Hegedűs András, 
Mekis József, Olt Károly, Vas Zoltán és Háy László. A bizottság a következő területekre dolgoz-
hatott ki intézkedéseket: a beruházások megoszlása, a termelés átcsoportosítása, a külkereskedelem 
szerkezete, az állami kiadások csökkentése, általános, minden területre kiterjedő takarékosság, fel-
vásárlási, begyűjtési és termeltetési politika, a szabadpiac, a vezetés színvonalának emelése, a ter-
melékenység emelése és az önköltség csökkentése, a minőség megjavítása, az árpolitika, a munka-
erőmérleg egyensúlyba hozása, a bérpolitika, az adózás, a racionalizálás továbbvitele stb. MOL 
276. f. 53.es . 187. ő. e. 
* Lásd erről a Gerő és Andropov 1954. augusztus 18-i beszélgetéséről készült feljegyzést. Arhiv 
Vnyesnyej Politiki Rosszijszkoj Federacii (AVPRF), 077. f. 34. op. 175. papka 9. gy. 

"Uo. 
10 Feljegyzés Gerő és Andropov 1954. július 31-i beszélgetéséről. AVPRF, 077. f. 34. op. 175. 

papka 9. gy. 
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tanácsok végrehajtása során az MDP KV vezetése és a Magyar Népköztársaság kor-
mánya hibát követett el a lakosság életszínvonalának emelésével, mert az ország te-
herbíró képességét a fizetések és a paraszti jövedelmek emelkedési üteme meghalad-
ta."11 Az „erőnket meghaladó költségek" kategóriájába sorolta Rákosi a diákok ösz-
töndíját, a munkások védőétel- és munkaruha-juttatását, a kulturális kiadásokat és az 
ifjúsági sportjátékok állami támogatását is. 

A PB július 28-i ülésén létrehozott, Gazdaságpolitikai Bizottság néven ismertté 
vált testület augusztus 25-én teijesztette elő első javaslatait, de a szovjet nagykövet 
Gerő tolmácsolásában már egy héttel korábban megismerhette, melyek azok a „bizo-
nyos áldozatok", amelyeket Gerő szerint meg kell hozni a külkereskedelmi adósság 
csökkentése és a forint szilárdságának megőrzése érdekében. A bizottság feladata Ge-
rő szerint olyan intézkedések kidolgozásából állt, amelyek a pénzforgalom gyors nö-
vekedését megszüntetik, aktív szaldót biztosítanak az ország külkereskedelmi mérle-
gében, valamint elősegítik „a munkásosztály és a parasztság életszínvonala között az 
MDP KV [1953.] júniusi határozata után keletkezett jelentős szakadék kiküszöbölé-
sét".12 A Gerő által vázolt intézkedéscsomag az „új szakasz" iránt még elődjénél is 
kevesebb szimpátiát mutató Andropovot is meghökkentette. „Arra a kérdésemre, hogy 
vajon a dolgozók életszínvonalának bizonyos csökkentéséről szóló döntés nem vezet-
e nemkívánatos politikai reakciókra, Gerő azt felelte, hogy ő és a bizottság más tagjai 
is látnak ilyen veszélyt, jelenleg azonban nem látnak más kiutat a kialakult helyzet-
ből".13 

A Politikai Bizottság augusztus 25-én - még mindig Nagy Imre távollétében -
tárgyalta meg a Gazdaságpolitikai Bizottság addig végzett munkájáról szóló jelentést, 
valamint három önálló előterjesztés keretében a Gerő által Andropovnak vázolt intéz-
kedéscsomagot. A racionalizálási javaslatban úgy tervezték mintegy 120-130 ezer fő 
- nagyrészt már 1954-ben sorra kerülő - elbocsátását, hogy nem volt elképzelésük 
elhelyezésükről, és segélyt is csak „különösen indokolt esetben" helyeztek kilátásba. 
A második előterjesztés a természetbeni juttatások és az állami szolgáltatások körét 
szűkítette, és az ezzel kapcsolatos kiadások csökkentésének mértékét szabta meg az 
állami oktatás, az iskolán kívüli tanfolyamok, a belföldi kiküldetések és a társada-
lombiztosítás területén. 

A harmadik dokumentum az előbbi két előterjesztésben felvázolt takarékossági 
intézkedések következtében várható jövedelemviszonyokat az 1955. évi ámalap-vá-
sárlóerő egyensúly fényében próbálta elemezni. Az előterjesztőket ezzel kapcsolatban 
nem az izgatta igazán, hogy a munkások és alkalmazottak reáljövedelme a tervezett 
intézkedések következtében mintegy 8 százalékkal csökkenne, hanem az a tény, hogy 
a parasztok vásárlóerejének növekedését sem sikerül a tervezett korlátok közé szo-
rítani, s az előzetes számítások szerint a parasztság monetáris jövedelme 1955-ben 

11 Feljegyzés Rákosi és Andropov 1954. augusztus 9-i beszélgetéséről. AVPRF, 077. f. 34. op. 175. 
papka 9. gy. 

12 Feljegyzés Gerő és Andropov 1954. augusztus 18-i beszélgetéséről. AVPRF, 077. f. 34. op. 175. 
papka 9. gy. 

13 Uo. 
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10-12 százalékkal növekedni fog. Ebben az előterjesztésben érhető tetten leginkább 
az „új szakasszal" szemben álló Gerő és hívei parasztság iránt érzett, zsigeri ellen-
szenve. Az ugyanis alapelv volt, hogy „a munkások és parasztok reáljövedelmének 
aránya a munkások rovására ne tolódjon el", s abban a kérdésben sem volt vita, hogy 
„tartósan a munkásosztály nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe a parasztságnál".14 

1954. augusztus 18-án ugyan még arról beszélt Gerő a szovjet nagykövetnek, hogy a 
parasztság bevételeinek csökkentését nem adminisztratív úton, hanem gazdasági in-
tézkedésekkel igyekeznek elérni, ez az álláspont azonban egy hét alatt jelentősen 
módosult. A PB elé kerülő anyagban már arról volt szó, hogy a szabadpiaci árszínvo-
nal csökkentése útján lényegesen mérsékelni kell a parasztság jövedelmét, javaslato-
kat kell kidolgozni az ezt eredményező rendszabályokra, valamint a kötelező begyűj-
tés volumenének - a törvényes keretek betartása melletti - növelésére.15 

A vitában felszólalók lényegében egyetértettek a gazdaság állapotáról adott érté-
keléssel, de nem a takarékossági intézkedéseket tekintették egyedül üdvözítő mód-
szernek az egyensúly megteremtésére. A leghatározottabb ellenvéleményt a Gazda-
ságpolitikai Bizottságba 1954. augusztus 11-én beválasztott Bognár József képviselte: 
elvetette a bizottság által javasolt deflációs intézkedéseket, mert ez szerinte mestersé-
ges egyensúlyt hoz létre, és nem segíti elő a „nehézségekből való kilábolást", ehelyett 
„a maximálisai el kell követni annak érdekében, hogy minél többet tudjunk biztosíta-
ni, nem a vásárlóerők csökkentése, hanem a vásárlóalap növelése útján".16 

A PB a vita alapján határozatba öntötte a Gazdaságpolitikai Bizottság javaslatait, 
s döntés született arról is, hogy szeptember közepén Nagy Imre a KV előtt beszámol a 
gazdaság helyzetéről. 

Nagy Imre szabadsága után először a PB szeptember 8-i ülésén vett részt. A Ge-
rő-féle javaslatokat már ismerte, de a Minisztertanács Titkárságának frissen kézhez 
kapott, szeptember eleji elemzései - mintegy igazolva a megszorító intézkedések 
szükségességét - ugyancsak meglehetősen kedvezőtlen színben tüntették fel a gazda-
ság állapotát. Optimizmusra tehát nem lehetett túl sok oka. Azt alighanem ő is felis-
merte, hogy a gazdasági egyensúly megteremtése érdekében sürgős intézkedésekre 
van szükség, de azt is világosan látta, hogy a Gazdaságpolitikai Bizottság által java-
solt rendszabályok az „új szakasz" messze kiható rendszabályaival ellenkező irányban 
hatnak. Nagy a bizottság javaslatait elhamarkodottnak és politikailag rosszul előkészí-
tettnek nevezte, s a jövőre nézve mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy tovább-
ra is kitart az életszínvonal-politika folytatása mellett. „A PB felhívja a Gazdaságpoli-
tikai Bizottságban dolgozó elvtársak figyelmét, hogy munkájukat a PB határozatának 
megfelelően végezzék, a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat dolgozzák 
ki, de azokat még ne tekintsék határozatoknak, és a bizottság közvetlenül ne adjon ki 
utasításokat" - rögzítette az elfogadott határozat.17 A Gazdaságpolitikai Bizottság visz-

14 Előterjesztés a Politikai Bizottság részére a lakosság 1955. évi árualap-vásárlóerő alakulásáról és 
megoszlásáról. MOL 276. f. 53. cs. 191. ő. e. 

15 Uo. 
16 Uo. 
17 A PB 1954. szeptember 8-i ülése. MOL 276. f. 53. cs. 193. ő. e. 
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szavonulót fujt, még Gerő sem tett ellenvetést, csak Friss István próbálta meg védel-
mébe venni az előterjesztést. 

Nagy Imre elérte első kis sikerét, de a csatát még nem nyerte meg. A következő 
összecsapásra egy héttel később, az 1955. évi terv kidolgozásának munkálatairól adott 
jelentés kapcsán került sor. Gerő már a szeptember 8-i PB-ülés után betegszabadságra 
ment (hogy valóban beteg volt-e, vagy inkább vereségét érzékelve „politikai beteg-
ség" lett úrrá rajta, sajnos nem sikerült kideríteni), így a Gazdaságpolitikai Bizottság 
korábbihoz hasonló előterjesztéséért Szalainak kellett a hátát tartania. Nagy Imre ez 
alkalommal igazán elemében volt, lendületesen érvelt az „új szakasz" gazdaságpoliti-
kája mellett, s lesöpörte az asztalról a bizottság által beterjesztett dokumentumot. Nem 
kímélte a távol lévő Gerőt sem „lidércfényes" koncepciójáért, amely szerint Magyar-
ország a „vas és acél országa". Ez alkalommal a felszólalók többsége Nagy álláspont-
ját tette magáévá, s azt még maga Rákosi is elismerte, hogy volt ellenállás. Az elfoga-
dott határozat teljes egészében Nagy Imre véleményét tükrözte: „az előterjesztés nem 
felel meg a Központi Vezetőség ülésének előkészítéséről szóló határozatnak, és nem 
alkalmas arra, hogy ennek alapján a Központi Vezetőség előtt feltárjuk népgazdasá-
gunk helyzetét és az új szakasz gazdaságpolitikájának maradéktalan végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat."18 A határozat elmarasztalta a Gazdaságpolitikai Bizottság 
munkáját, mert annak következtében „a gazdaságpolitika elszakad a párt általános 
politikájától", és két hétre leállította a már hatályba léptetett megszorító intézkedése-
ket, egyúttal kilátásba helyezte az „ellenállók"-kal szembeszegülni és az „új szakasz" 
irányvonaláért következetesen harcolni képtelen vezetők leváltását is. 

Szeptember 17-én Farkas saját kezdeményezésére felkereste a szovjet nagyköve-
tet, és részletesen beszámolt neki az ülésen történtekről. A lezajlott vita alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy még mindig nem sikerült leküzdeni az 1953. júniusi KV-
iilés határozataival szembeni ellenállást, de végre elérkezett az idő a felelősök megne-
vezésére és a gazdaságpolitika hibáinak felszámolására. Farkas nem titkolta, hogy a 
felelősök között elsősorban Friss Istvánra gondolt, de nem kímélte Gerőt sem, akit 
ugyancsak képtelennek tartott a gazdaság irányítására. Farkastól szokatlan módon egy 
oldalvágás ez alkalommal Nagy Imrének is jutott, amiért elutasította a KV-íilés referá-
tumának megtartását, komolyan veszélyeztetve a „vezetés egységét". 

A KV-iilés referátumának megvitatását az ülés előtt három nappal tűzte napi-
rendjére a Politikai Bizottság. A testület Szalai előteijesztését ugyan elfogadta „ala-
pul", gyakorlatilag azonban az anyag teljes átdolgozását írta elő annak félreérthetetlen 
rögzítésével, hogy a „párt politikája e téren változatlan, és ezért pontosan tartsa magát 
a KV 1953. június 27-28-i határozatának idevonatkozó részéhez".19 

Szalai Béla a KV 1954. október 1-jei ülésén ennek szellemében - valószínűleg 
meggyőződése ellenére - méltatta az „új szakasz" gazdaságpolitikájának eredményeit, 
s a fennálló nehézségekért az 1953 júniusa előtti politikát tette felelőssé: „[...] gaz-
dasági nehézségeink nem az új szakasz politikájában gyökereznek, hanem abban, 
hogy az új szakasz politikájával szembeni ellenállás és emellett az új szakasz liberális 

l s A PB 1954. szeptember 15-i ülése. MOL 276. f. 53. cs. 194. ő. e. 
19 A PB 1954. szeptember 27-i ülése. MOL 276. f. 53. cs. 196. ő. e. 
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eltorzítása, valamint a vezetésben mutatkozó határozatlanság és bürokratikus módsze-
rek akadályozzák az új szakasz politikájának következetes, maradéktalan megvalósí-
tását."20 Nagy Imre hozzászólásában ismét kinyilvánította, hogy csak olyan gazdaság-
politika lehetséges, amely „a lakosság anyagi és kulturális életkörülményeinek állandó 
javításán nyugszik", a kilábalás módja pedig nem a dolgozók életszínvonalának csök-
kentése, hanem a „termelés fokozása és szélesítése, az ipar átcsoportosítása, közszük-
ségleti cikkek fokozottabb termelése, a mezőgazdaság fejlesztése [...], az árualap-
növelés".21 Még Rákosi is úgy foglalt állást, hogy a párt politikáját továbbra is az 
1953. júniusi határozatok jelölik ki. A Gazdaságpolitikai Bizottságban kialakult el-
képzelések védelmére egyedül Friss István vállalkozott, aki a gazdasági nehézségek 
leküzdése érdekében továbbra is kitartott a megszorító intézkedések mellett, mert 
szerinte a problémák fő oka az, hogy „különböző intézkedésekkel és különböző jelen-
ségek, tünetek eltűrésével megengedtük, hogy a vásárlóerő sokkal nagyobb mértékben 
növekedjen, mint amilyen mértékben a rendelkezésre álló árualapot növelni tudtuk".22 

Szalai beszámolója az „új szakasz" gazdaságpolitikájának méltatása ellenére 
nem nyerte el a KV-tagok tetszését: a bírálók többsége azt kifogásolta, hogy a jelentés 
- Kovács István szavaival élve - nem nevezte „nevén a gyereket", nem vetette fel a 
felelősség kérdését. Földvári Rudolf még Nagy Imrét is elmarasztalta, mert felszólalá-
sa nem adott feleletet arra: „név szerint kik az ellenállók, kik a kétkedők [...], hol kell 
keresni azt a gócot, ahonnan ered az ellenállás, a kétkedés, a gondolkodás és cselek-
vés egységének hiánya".23 

Ha a felelősök néven nevezése a KV-ülésen el is maradt, az azt követő napon a 
szovjet nagykövetet felkereső Farkas Mihály és egy héttel később Nagy Imre is nyil-
vánvalóvá tette a szovjet vezetés előtt, hogy „a pártban Gerőt közvetlenül felelősnek 
tartják a gazdaságpolitika területén elkövetett hibákért", ráadásul az 1953. júniusi 
határozattal szembeni ellenállás is leginkább a „Gerő irányítása alatt álló apparátusban 
tapasztalható". 

Gerő személyes pozíciói változatlanok maradtak, de ő lett a gazdaságpolitikát 
érintő bírálatok első számú célpontja. Úgy tűnik, mind Nagy Imre, mind Farkas Mi-
hály elérkezettnek látta az időt, hogy megszabaduljon Gerőtől. Nagy Imre indítéka 
teljesen világos volt, hiszen mióta Gerő újra a gazdasággal foglalkozott, ő volt élet-
színvonal-politikájának legfőbb ellenlábasa. 1953 nyarán Nagy Imre Rákositól féltette 
az „új szakasz" politikáját,24 most azonban az adott okot aggodalomra, hogy Gerő 
vajon helyesen értelmezi-e a „címére érkezett bírálatot". Farkas ennél egyértelműbben 
fogalmazta meg félelmeit: attól tartott, hogy Gerő semmit nem tanult és semmit nem 
felejtett, s „visszatérése után megpróbálkozhat azzal, hogy kiáll ama korábbi állás-

20 MOL 276. f. 52. cs. 27. ő. e. 
21 Uo. Nagy Imre hozzászólását elemzi Rainer M. János: Nagy Imre első miniszterelnöksége 1953-

1955. (Kézirat.) 
22 MOL 276. f. 52. cs. 27. ő. e. 
23 Uo. 
24 Lásd Baráth Magdolna: Kiszeljov három beszélgetése Nagy Imrével 1953 nyarán. Társadalmi 

Szemle, 1998. 3. sz. 
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pontja mellett, miszerint a nehézségekből kilábalni a dolgozók létérdekeinek csorbítá-
sa nélkül lehetetlen". Farkas feltehetőleg úgy „kombinált", hogy Gerő bűnbakká téte-
lével elnyeri a szovjet vezetés támogatását az őt egyébként soha nem kedvelő, s a 
rehabilitációk során személyes felelősségét is felvető ellenfél eltávolításához. Bár 
Andropovnak ismételten kifejtette, hogy Gerőt tehetséges és nagy tudású embernek 
tartja, alig burkolt formában azt is a nagykövet tudomására hozta, hogy Gerő pozíciója 
sem megingathatatlan: „a helyes irányvonal biztosítása érdekében nem fogunk visz-
szariadni semmiféle intézkedéstől". 

Nagy Imre KV előtt aratott győzelmét az ülést követő intézkedések tették teljes-
sé: Friss Istvánt leváltották a Központi Vezetőség Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi 
Osztálya éléről, s az „új szakasszal" szembeni ellenállás „gócpontjának" tekintett 
Országos Tervhivatalban és a nehézipari minisztériumokban jelentős szervezeti intéz-
kedések és személycserék történtek, amelyeknek leginkább a „Gerő-boyok" estek 
áldozatul.25 A PB október 6-i ülésén arról is döntöttek, hogy az „új szakasz" gazda-
ságpolitikájának és az átállás konkrét programjának kidolgozására szakemberekből 
álló bizottságot hoznak létre. E bizottságot Nagy Imre vezette volna, tagjai pedig Gerő 
Ernő, Berei Andor, Bognár József, Háy László, Kiss Árpád és Vas Zoltán lettek vol-
na.26 A Tézisek a gazdaságpolitikai munkaprogram kialakításához címet viselő do-
kumentum november végére el is készült, megvitatására azonban Rákosi fokozatos 
felülkerekedése és Nagy Imre bukása következtében már nem kei-ült sor.27 

Nagy Imre az 1954. októberi KV-íilésen maga mellé tudta állítani a KV-tagok 
nagy többségét, s a kedvező körülményeket kihasználva sikeresen kezdett hozzá el-
képzelései megvalósításához. Elkövette azonban a pártélet normái szerint a legna-
gyobb, megbocsáthatatlan „bűnt": a Szabad Nép 1954. október 20-i számában megje-
lent cikk „kiteregette a párt szennyesét", az utcára vitte a párt belső problémáit, s ezzel 
- ahogyan Kovács István fogalmazott Andropovval folytatott, itt közölt beszélgetése 
alkalmával - „nemcsak a párttagoknak, de minden nyárspolgár számára világossá 
vált, hogy a PB-ben nincs meg a kellő egység". A nagykövetet november elején felke-
reső budapesti első titkárnak (Farkas intrikus magatartását bíráló megjegyzésein kívül) 
figyelemre méltó a párton belüli helyzetről adott értékelése. Ez Andropov kommentár-
ja szerint feltűnő hasonlóságot mutatott a párt más vezetői által vázolt helyzetképpel. 
Andropov úgy fogalmazott, hogy - részben Nagy Imre és Vas Zoltán cikkének hatá-
sára - „a pártban helytelen vélemények kezdtek elteijedni a gazdaságban korábban 
elkövetett hibák konkrét felelőseiről", s „tűrhetetlen és abnormális az a helyzet, hogy 
egy sor pártszervezetben lényegében lejáratják a pártvezetők tekintélyét"! 

25 Az elnevezés Nagy Tamástól ered. (OHA, Nagy Tamás-inteijú. 124. o.) A személycserék során 
megvált tervhivatali elnöki posztjától Szalai Béla, és távozni kényszerült a két elnökhelyettes, 
Karczag Imre és Szita János is, leváltották Zsofinyecz Mihály kohó- és gépipari minisztert és két 
helyettesét, Fock Jenőt és Karádi Gyulát, valamint Hidas István nehézipari minisztert. 

26 Lásd az MDP PB 1954. november 3-i döntését, MOL 276. f. 53. cs. 202. ő. e. A dokumentum 
tényleges kidolgozását Vas Zoltán irányításával Moré András, Kopátsy Sándor és Fekete Ferenc 
végezte. Vö. Rainer: Nagy Imre első... 

27 Az elkészült tézisek lelőhelye: MOL 276. f. 65. cs. 256. ő. e. 
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Kovács István Andropov által közvetített vészjelzései már előrevetítették Nagy 
Imre támogatottságának csökkenését, majd fokozatos bukását. A folyamatot a Szov-
jetunióban gyógykezelésen tartózkodó Rákosi Mátyás november végi hazatérése és a 
december 1-jei PB-ülésen tett Nagy Imre-ellenes kirohanásai gyorsították fel,28 s sze-
repetjátszott benne a szovjet pártvezetésen belüli hatalmi harc Nagy számára kedve-
zőtlen kimenetele is. 

FELJEGYZÉS A FARKASSAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSRŐL 
1954. SZEPTEMBER 17. 

Farkas [Mihály] saját kezdeményezésére felkeresett, és tájékoztatott az MDP KV 
Politikai Bizottságának szeptember 15-i üléséről. Ezen az ülésen újból megvitatták az 
MDP KV Politikai Bizottságának július 28-i határozata alapján létrehozott gazdasági 
bizottság [Gazdaságpolitikai Bizottság] javaslatait; amióta Gerő szabadságra utazott, a 
bizottságot Szalai Béla vezeti. 

Mint Farkas elmondta, a bizottság nem vont le semmiféle következtetést azokból 
a kritikai megállapításokból, amelyekkel a PB előző ülésén illették tevékenységét.29 

Újra a PB elé teijesztette javaslatait, amelyekből nyilvánvaló, hogy a bizottság a gaz-
dasági nehézségeket a vásárlóerő, vagyis a városi és falusi dolgozók bevételeinek 
csökkentésével kívánja orvosolni. Azt javasolta például, hogy emeljék fel a parasztság 
adóterheit évi több mint 600 millió forinttal, ami kb. 25 százalékos növekedést jelent 
a parasztság által jelenleg fizetett összes pénzadóhoz képest. Felvetették,' hogy jelentő-
sen csökkentsék szinte valamennyi mezőgazdasági termék állami felvásárlási árát. Azt 
is javasolták, hogy csökkentsék a dolgozók védőételére fordított összeget fejenként 
napi 3-4 forinttal, ami nyilvánvalóan több mint 500 ezer munkás érdekeit sértette 
vohia. 

Farkas hangsúlyozta, hogy ez alkalommal a bizottság PB elé teijesztett javaslata 
nem volt egyhangú. Egyes tagok, többek között Hegedűs is ellenezte a parasztságra 
kivetett adók emelését és a mezőgazdasági termékek állami felvásárlási árának csök-
kentését. Hegedűs amellett érvelt, hogy a búza felvásárlási árát némileg emeljék fel, 
mivel az még a kukoricával összehasonlítva is olyan alacsony, hogy a parasztok csök-
kentették a vetésterületét. A bizottság javaslatai éles vitát váltottak ki a PB-ben. A ja-
vaslatok szerzői, Szalai Béla és Friss [István], szilárdan kitartottak véleményük mel-
lett, s közölték, hogy a munkásosztály és a parasztság bizonyos áldozathozatala nélkül 
nem lehet leküzdeni a gazdasági nehézségeket, valamint hogy a dolgozók vásárlóere-
jének további növekedése a forgalomban lévő pénz mennyiségének további emelke-
dését válthatja ki, és inflációhoz vezethet, mivel az állam nem képes elegendő árufe-
dezetet biztosítani. A PB-tagok többsége azonban határozottan ellenezte a gazdasági 
bizottság említett javaslatait. A PB több tagja felszólalásában olyan megjegyzést tett, 
hogy a gazdasági bizottság néhány tagja az inflációval riogat, s ezzel a PB-t a dolgo-

28 Lásd a PB 1954. december 1-jei ülésének vitáját, MOL 276. f. 53. cs. 206. ő. e. 
29 

A napirendi pont vitájáról nem áll rendelkezésre szó szerinti jegyzőkönyv, de a 123. oldalon idé-
zett kritikai észrevételt a határozati jegyzőkönyv is rögzítette. MOL 276. f. 53. cs. 193. ő. e. 
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zók létérdekeit sértő, helytelen határozatok elfogadására akaija késztetni. A bizottság 
által javasolt lakossági életszínvonal-csökkentés elkerülhetetlenül a politikai helyzet 
romlását idézte volna elő, és a jelenleginél még komolyabb gazdasági nehézségeket 
váltott volna ki. Farkas a maga részéről ehhez hozzátette, hogy a parasztságot terhelő 
adók olyan mértékű emelése, amelyet a bizottság javasolt, akár nyílt megmozdulás 
formájában is jelentkező nyugtalanságot idézett volna elő falun. 

A PB számos tagja, többek között Nagy Imre és Ács [Lajos], komolyan bírálta a 
bizottságot, mert mind ez ideig nem kezdett hozzá olyan komoly intézkedések kidol-
gozásához, amelyek biztosítanák a beruházások igazságosabb elosztását a népgazda-
ság ágazatai között, növelnék a munka termelékenységét az iparban, csökkentenék az 
önköltséget, erősítenék az önálló gazdasági elszámolást stb. Tekintettel arra, hogy a 
bizottság javaslatai, amelyek a lakosság bevételeinek csökkentését és más, életszínvo-
nal-csökkentő intézkedések bevezetését tartalmazták, ismertté váltak a pártaktíva 
körében, és különféle értelmezéseket, valamint értetlenséget váltottak ki, a PB megtil-
totta a bizottságnak, hogy a továbbiakban munkáját ebben az irányban folytassa, és 
felhívta a figyelmét arra, hogy a javaslatok kidolgozása során elsősorban a közszük-
ségleti cikkek gyártásának további növelésére, a falu és város közötti árucsere erősíté-
sére, valamint a mezőgazdaság megsegítésére összpontosítsanak. Farkas mellékesen 
megjegyezte, nincs meggyőződve arról, hogy a PB határozatát pontosan így fogal-
mazták meg, ahogyan elmondta,30 de megerősítette, hogy a PB-tagok többsége az 
ülésen ebben a szellemben szólalt fel. 

Farkas elmondotta, hogy a PB szeptember 15-i ülése rávilágított arra, hogy még 
mindig nem győzték le a pártban azt az MDP KV [1953.] júniusi ülésével szemben 
megnyilvánuló ellenállást, amelyről már többször szó esett az MDP KV vezetőinek 
felszólalásaiban és különböző hivatalos dokumentumokban. Azok az emberek, akik 
ellenzik a gazdaságpolitikai hibák kijavítását, a pártnak és az államnak már sok kárt 
okoztak. Ez jól látható a beruházások újraelosztásának példájából. Már az 1954-es 
beruházások átcsoportosításának tárgyalásakor világos volt, hogy az akkor 17 milliárd 
forintra tervezett összeg nyilvánvalóan túl magas. Mindazonáltal néhány elvtárs sürge-
tésére elfogadták. Hat hónap múlva mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ekko-
ra beruházási összeg meghaladja az ország erejét, és ennek következtében 11 milliárd-
ra csökkentették.31 Több építkezést ideiglenesen le kellett állítani, miközben ez idő 
alatt tízmilliókat fektettek különböző objektumok építésébe, holott már az év elején 
nyilvánvaló volt, hogy építésüket bizonyosan fel kell függeszteni. 

30 A PB határozata ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Meg kell érteni, hogy a paraszt s;'̂ , termelé-
sének növekedésével együtt jár, s együtt kell járnia az életszínvonal emelkedésének is. Nem kell 
félni a falura kerülő pénz mennyiségétől, ha az ipar átállításával biztosítsuk [sic!], hogy a paraszt 
megkapja a gazdálkodásához szükséges gépeket, termelőeszközöket. Erre annál is inkább szükség 
van, mert csak ezen az úton biztosítható a munkásosztály életszínvonalának emelése is, és így ez 
az egyetlen út, mely nem állítja szembe a munkásosztályt és a parasztságot." MOL 276. f. 53. cs. 
194. ő. e. 

31 Erre a PB 1954. június 16-i ülésén került sor. MOL 276. f. 53. cs. 181. ő. e. 
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Nem hajtották végre az [1953.] júniusi ülésnek a közszükségleti cikkek árára 
vonatkozó határozatát sem. Farkas elmondta, hogy nemrég kapott a Magyar Népköz-
társaság Kereskedelmi Minisztériumától egy tájékoztatót, amelyből kiderül, hogy az 
iparcikkek fogyasztói árának csökkentése főként a gyenge minőségű árucsoportokra 
terjedt ki, amelyekre a lakosság körében nincs kereslet, s ami az alapvető cikkeket 
illeti, azok ára a korábbihoz hasonlóan meglehetősen magas maradt. Előfordul, hogy 
az egyes minisztériumok vezetői mindenféle törvénytelen művelettel újra fel akaiják 
emelni a közszükségleti cikkek árát. így például, miután némileg megváltoztatták a 
kibocsátott termékek minőségét vagy elnevezését, a Könnyűipari Minisztérium fel-
emelte a szövetek és kötöttáruk árát. 

Farkas véleménye szerint az MDP KV [1953.] júniusi határozata szellemének 
megfelelő gazdaságpolitika lassú megvalósítása azzal magyarázható, hogy ezt a mun-
katerületet ugyanazok a személyek irányítják, akik a korábbi gazdaságpolitikai hibá-
kért felelősek. A múlt hibáinak terhe akadályozza őket irányító munkájukban. Amikor 
a KV [1953.] júniusi ülése után végre kellett hajtani a gazdaságpolitikai hibák kijaví-
tását, akkor ezek az emberek hónapokig húzták az időt, s nem tettek javaslatokat, 
mondta Farkas. Amikor azonban a lakossági életszínvonal csökkentése került szóba, 
két hét alatt elkészítették javaslataikat, amelyek szemben állnak az MDP III. kongresz-
szusa határozataival. A PB ez év július 28-i, legfontosabb gazdaságpolitikai határoza-
tainak meghozatalakor a PB kilenc tagjából négyen (Nagy Imre, Farkas, Ács [Lajos] 
és Hidas [István]) távol voltak. Már elkezdődött az állami és közigazgatási apparátus 
csökkentése, elfogadták a felsőoktatási intézményekben és a gimnáziumokban tanulók 
ösztöndíjának csökkentéséről szóló határozatot. Ezek az intézkedések szükségesek és 
hasznosak, de a pártszervezetek nincsenek felkészülve végrehajtásukra. Sok pártmun-
kás és aktivista csak az újságokból szerzett tudomást ezekről az intézkedésekről, ak-
kor, amikor életbeléptetésük elkezdődött. Ezzel kapcsolatban vidéken sok az értetlen-
ség, az aktíva körében egészségtelen a hangulat. Farkas elmondta, hogy teljesen indo-
kolatlannak tartja az ilyen sietséget. 

Farkas számára úgy tűnik, már elérkezett az idő, amikor nyíltan meg kell ne-
vezni azokat az embereket, akik akadályozzák a pártot a helyes gazdaságpolitika vég-
rehajtásában, és végleg fel kell számolni a múlt gazdaságfejlesztési hibáit. Ezzel kap-
csolatban bírálta Frisst, a KV Gazdasági Osztályának vezetőjét, akinek mostanáig 
képviselt álláspontja arra utal, hogy nem ért semmit, és nem határolódott el korábbi 
hibáitól. Farkas közölte: azt tervezi, hogy a közeljövőben felveti Rákosinak Friss 
felmentését a KV apparátusában végzett munkája alól. Farkas egyidejűleg érintette 
Gerő szerepét az ország gazdaságirányításában. Farkas Gerőt tapasztalt, nagy tudású 
és mélyen pártszerű embernek tartja, „de aki azt gondolja, hogy Gerő e[lvtárs] képes a 
gazdaság irányítására - mondta Farkas - , az nagyon téved". Farkas véleménye szerint 
Rákosi a vitatott kérdésekben általában helyes álláspontot foglal el. Mindazonáltal a 
PB szeptember 15-i ülése vitájának összegzése során a legalapvetőbb kérdésekben 
nem határozta meg elég pontosan saját álláspontját, nem fogalmazott elég világosan. 
Farkas emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi moszkvai utazás alkalmával az MDP KV 
Politikai Bizottságának tagjai azt a tanácsot kapták az SZKP KB vezetésétől, hogy 
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mutassanak kellő határozottságot az ország irányításában.32 Rákosi azonban helytele-
nül értelmezte ezt a tanácsot, tudniillik úgy, hogy egy sor kemény, a dolgozók érde-
keit sértő intézkedést kell hozni. 

Farkas elmondotta: nagyon nyugtalanította az a körülmény, hogy Nagy Imre a 
PB határozata ellenére elutasította, hogy a KV küszöbönálló ülésére beszámolót ké-
szítsen a gazdaságpolitikai kérdésekről. Nagy az elutasítást azzal indokolta, hogy 
nemrég tért vissza szabadságról, még nem látja át kellőképpen a helyzetet, és nincs 
ideje, hogy egy ilyen felelősségteljes beszámolót elkészítsen. Emiatt a PB Szalai Bélát 
bízta meg az említett beszámoló elkészítésével. Farkas aggodalmát fejezte ki ezzel 
kapcsolatban, mert szerinte Szalai képtelen úgy megbirkózni a feladattal, ahogyan 
kellene, mivel ő maga sem mélyült el eléggé a gazdaságban. Azonkívül Farkas úgy 
véli, hogy az ülésen olyan tekintélyes embernek kellene tartani a beszámolót, mint 
Nagy Imre, aki teljesen világossá tenné a vitatott kérdéseket, és pontos útmutatással 
látná el feladatairól az aktívát. Farkas elmondta, nem érti Nagy ezzel kapcsolatos 
viselkedését, és óvatos formában értésemre adta, hogy Nagy álláspontja mögött az a 
meggondolás húzódhat meg, hogy tartalékolja saját véleményét, s majd a Szalai be-
számolója kapcsán kialakult vitában fejti ki. Ha ez így van, mondta Farkas, akkor ez 
veszélyeztetné a KV-ban a vezetés egységét. Az is rossz, hogy az ülésen nem lesz 
jelen Gerő, aki a bizottság munkájának nagyobb részét irányította. 

Mindezen árnyoldalak ellenére Farkas kifejezte meggyőződését, hogy az MDP 
KV ülésének összehívása szükséges, és az ülés megvilágítja majd a párt gazdaságpo-
litikájának alapkérdéseit. Farkas tájékoztatásul átadta nekem a PB szeptember 15-i 
vitájáról készült gyorsírói jegyzőkönyvet, ennek másolatát mellékelem a beszélgetés-
ről készített feljegyzéshez.33 

A Szovjetunió magyarországi nagykövete 
J. Andropov 

(AVPRF, 077. f. 34. op. 175. papka 9. gy.) 

FELJEGYZÉS A FARKASSAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSRŐL 
1954. OKTÓBER 4. 

Farkas [Mihály] saját kezdeményezéséből felkeresett, és tájékoztatott az MDP KV 
üléséről, amely október 1. és 3. között zajlott le. Az ülésen két kérdés volt napirenden: 
Szalai Béla beszámolója a gazdaságpolitika legfontosabb kérdéseiről és Farkas be-
számolója a párt vezető szerve, az MDP KV munkájáról. 

Farkas elmondta: Szalai Béla annak ellenére, hogy a PB segített neki a beszámo-
ló elkészítésében, nem a megfelelő módon terjesztette elő annak végleges téziseit. 

32 Az SZKP vezetőivel 1954. május 5-én folytatott megbeszélés dokumentumát lásd Rainer M. 
János-Urbán Károly: „Konzultációk"... 

33 A jegyzőkönyv nem volt a feljegyzés mellett. 
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A PB ülésén, amit néhány órával a [KV-]ülés megnyitása előtt tartottak,34 ő, Farkas, 
kifejtette ezzel kapcsolatos álláspontját. Ugyanakkor a PB többi tagjához hasonlóan ő 
sem ellenezte, hogy Szalai az adott szövegű beszámolót elmondja. A beszámoló tézi-
seihez a legfontosabb megjegyzéseket Rákosi fűzte, aki közölte, hogy az ülésen 
Szalainak beszámolójában határozottan és világosan kell beszélnie arról, hogy a párt 
és a kormány a gazdasági nehézségekből nem kereshet, és nem is fog olyan kiutat 
keresni, ami a dolgozók életszínvonalának csökkenését idézné elő. Rákosi véleménye 
szerint ennek kinyilvánítására azért volt szükség, hogy világosan megértessék a KV-
val, mi a PB és a kormány irányvonala, és véget vessenek mindenfajta ezzel kapcsola-
tos szóbeszédnek. 

A KV-tagok a beszámolót a javítások ellenére élesen bírálták: közölték, hogy a 
beszámoló nem kielégítő, mert egyrészt nem tárta fel teljesen azokat az okokat, ame-
lyek a gazdasági nehézségekhez vezettek, másrészt nem adott világos perspektívát, 
amely kiutat mutatna a párt számára a kialakult helyzetből. 

Az ülésen éles kritikával illették a PB egészét és egyes tagjait egyaránt. A vitá-
ban felszólalók elmondták, hogy a PB határozatlanságot mutatott és mutat az MDP 
KV [1953.] júniusi határozatainak megfelelő gazdaságátalakítási program megvalósí-
tásában. Kovács István, a párt budapesti bizottságának titkára, Földvári [Rudolf], a 
Borsod megyei titkár és mások arról beszéltek, hogy a pártban mind ez ideig nem 
küzdötték le azoknak az embereknek a KV [1953.] júniusi határozataival szembeni 
ellenállását, akik közvetlenül foglalkoznak a tervezés és a gazdaság kérdéseivel. 
A vitában felszólalók ezzel kapcsolatban rámutattak arra, hogy Rákosi elvtárs már az 
MDP KV múlt év októberi ülésén beszélt a gazdaságpolitika átalakításával szembeni 
ellenállásról, amely az állami és pártapparátus számos pontján tapasztalható. Azóta a 
PB tagjai felszólalásaikban többször megismételték, hogy ellenállás tapasztalható a 
KV [1953.] júniusi határozatával szemben, ugyanakkor ez idáig nem nevezték meg 
azokat, akik ellenállást tanúsítanak a párt politikájának legfontosabb kérdéseiben; erre 
a jelenlegi ülésen sem került sor. A KV tagjai azzal vádolták a PB-t, hogy nemcsak 
hogy nem nevezett meg egyetlen személyt sem, de még csak nem is bírálta őket nyíl-
tan, ami pedig nagyon fontos lett volna a párt egészének helyes nevelése érdekében. 

A vita résztvevői megjegyezték, hogy az utóbbi időben valamelyest csökkent a 
PB befolyása a pártügyekre, ami nagyrészt azzal magyarázható, hogy a PB már nem 
beszél nyíltan és objektíven az ország gazdasági helyzetéről és a párt ügyeiről. A fel-
szólalók hangsúlyozták, hogy ez az álláspont veszélyezteti a szocializmus alapjai 
lerakásának ügyét Magyarországon. 

Mint Farkas elmondotta, a PB-tagok közül a vitában legtöbbször Gerő és 
Hegedűs [András] nevét emlegették. Hegedüst bírálták a mezőgazdaság irányításában 
elkövetett gyakorlati hibákért; ami Gerőt illeti, a vitában felszólaló Földvári, Horváth 
Márton és mások rámutattak arra, hogy az MDP KV [1953.] júniusi ülése határozatai-
val való szembenállás elsősorban a Gerő irányítása alatt álló apparátusban tapasztalha-
tó. Megjegyezték: csodálkoznak azon, hogy Gerő, aki mindenkinél jobban ismeri az 

34 Valószínűleg elírás; a Politikai Bizottság KV-ülést megelőző, szeptember 27-i üléséről lehet szó. 
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OT [Országos Tervhivatal] apparátusának munkáját és munkatársait, miért nem állt az 
ott tapasztalható ellenállással szembeni harc élére. 

Szalai beszámolójával kapcsolatban a vitában felszólalt Rákosi és Nagy Imre is. 
Mindketten megjegyezték, hogy az ország gazdaságának az MDP KV [1953.] júniusi 
határozatának megfelelő átalakítása lassan halad. Nem kielégítően történt meg a beru-
házások átcsoportosítása a mezőgazdaság és az ipari ágazatok „B"-szektora javára. 
Rákosi és Nagy Imre a vitában felszólaló KV-tagokhoz hasonlóan megjegyezték, 
hogy a gazdasági nehézségek azzal magyarázhatók, hogy az MDP KV Politikai Bi-
zottsága és a Minisztertanács nem gondoskodott azoknak az intézkedéseknek a hatá-
rozott életbeléptetéséről, amelyeket a kormány 1953 júniusában jelölt ki. Rámutattak, 
hogy a helyzetből a kiutat nem a dolgozók életszínvonalának csökkentésében kell 
keresni, hanem mindenekelőtt a termelés szervezettségének megjavításában: biztosí-
tani kell, hogy minden vállalat, építkezés, az ipar minden ágazata feltétlenül teljesítse 
termelési tervét, emelni kell a munka termelékenységét, csökkenteni kell az önköltsé-
get, a belső tartalékokat jobban kell felhasználni, és a népgazdaság minden területén 
be kell vezetni a takarékosságot. 

Tekintettel arra, hogy Szalai Béla beszámolója nem volt kielégítő a KV számára, 
olyan határozat született, hogy nem fogadják el kiindulópontként, hanem megbízzák a 
PB-t, hogy két héten belül készítse el és ossza szét a KV-tagok között a KV-iilés 
Szalai Béla beszámolójával kapcsolatos határozattervezetét. Az említett tervezetben 
elvi alapon kell kifejteni a következő irányelveket: 

1. Az MDP KV Politikai Bizottságának és a Magyar Népköztársaság kormányá-
nak az MDP KV [1953.] júniusi határozatainak és az MDP III. kongresszusának 
szellemében olyan intézkedéseket kell tennie, amelyek biztosítják az ország gazdasá-
gának határozott átalakítását és a dolgozók széles tömegeinek mozgósítását e program 
teljesítésére, annak kifejtésével, hogy a jelenlegi helyzetben ez az egyedül helyes, az 
ország dolgozóinak érdekeit biztosító program. 

2. A PB-nek a kijelölt program teljesítése és a párt egységének megőrzése érde-
kében határozott harcot kell folytatnia azokkal, akik ellenállást tanúsítanak a párt és a 
kormány új gazdasági intézkedéseivel szemben, szükség esetén - tekintet nélkül 
ezeknek az embereknek a személyére és pozíciójára - le kell vonni a megfelelő szer-
vezeti következtetéseket. 

3. A PB-nek és a Minisztertanácsnak a közeljövőben ki kell dolgoznia egy olyan 
dokumentumot, amelyben kifejtik a párt és a kormány gazdaságpolitikájának jelenlegi 
alapelveit, s amelyet a későbbiekben KV-határozatként lehetne megfogalmazni. 

Farkas benyomásai alapján elmondta: úgy véli, hogy ez az ülés a felvetett kérdé-
sek jelentőségét és a bírálat élességét illetően nem kisebb jelentőségű, mint a KV 
[1953.] júniusi ülése. A gazdaságpolitikai vita során teljesen világossá vált, hogy nem 
lehet eltérni az MDP III. kongresszusa határozataitól és a Moszkvában kapott taná-
csoktól, s hogy a KV szigorúan felelősségre von mindenkit, aki ezzel próbálkozik. 
A vita rámutatott arra, hogy a pártban növekszik a KV szerepe, s erősödik a KV-tagok 
felelősségérzete is a szocialista építés ügyéért. A Szalai Béla beszámolóját követő 
vitában felszólaló KV-tagok őszinte nyugtalanságukat fejezték ki amiatt, hogy számos 
fontos gazdaságpolitikai döntés érthetetlennek tűnik, s azt követelték a PB-től, hogy 
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mutasson kellő határozottságot és következetességet a párt irányvonalának végrehajtá-
sáért folyó harcban. Farkas véleménye szerint mindez elősegítette a Központi Vezető-
ség egységének megszilárdítását és harcképességének növelését. Mindkét kérdés 
vitája teljesen nyilvánvalóan mutatott rá arra, hogy a Központi Vezetőség tagjai a 
továbbiakban nem tűrik el, hogy a [1953.] júniusi ülés és az MDP III. kongresszusa 
határozatainak végrehajtása során a PB ingadozzon, és megsértse a határozatokat. 
Meg vagyok győződve arról - mondta Farkas - , hogy az ülés fontos mérföldkő volt 
pártunk és országunk fejlődésében, új kiindulópont a pártmunka megjavításához. 
Farkas szerint most már a PB valamennyi tagja számára teljesen nyilvánvaló, hogy 
felelősek a gazdasági ügyekért. Ennek alapján feltételezhető, hogy a PB összetartóbb 
és harcosabb lesz. 

Mindazonáltal Farkas aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Gerő, aki nem vett 
részt az ülésen, és nem érzékelte közvetlenül a Szalai beszámolójának vitája során 
kialakult légkört, szabadságáról visszatérve megpróbálhat kiállni korábbi álláspontja 
mellett, miszerint a nehézségekből kilábalni a dolgozók létérdekeinek csorbítása nél-
kül lehetetlen. Gerő ilyen magatartása újra megnehezítené a PB munkáját és az ülés 
határozatainak végrehajtását. Farkas azzal indokolta véleményét, hogy Gerő az egész 
múlt év folyamán egyszer sem tanúsított olyan magatartást, ami azt mutatta volna, 
hogy megértette: a Moszkvában kapott tanácsok szellemében meg kell változtatni a 
gazdaságpolitikát; minden alkalmas pillanatban a saját irányvonalát próbálja érvényre 
juttatni, amelynek lényege, hogy lenyessen valamit azokból az anyagi juttatásokból, 
amit a dolgozók az MDP KV [1953.] júniusi ülése után az államtól kaptak. így történt 
ez a PB ez év július 28-i határozatában is, amelynek szerzője Gerő volt. 

Farkas elmondta, hogy Gerő már a múlt év júniusa óta ilyen álláspontot foglal 
el, amikor Rákosi először utazott ki Moszkvába az SZKP KB Elnöksége tagjaival 
való beszélgetésre.35 Erről az utazásról hazatérve Rákosi határozottan felvetette, hogy 
változásokra van szükség az ország gazdaságpolitikájában, s egyebek között át kell 
csoportosítani a népgazdasági beruházásokat. Határozottságában jelentős mértékben 
megingatta Gerő, aki többször próbálta bebizonyítani, hogy nincs szükség a beruházá-
sok határozott átcsoportosítására. Ennek következtében a népgazdasági beruházásokat 
múlt év júliusában csak 10 százalékkal csökkentették, azoknak az építkezéseknek a 
rovására, amelyek amúgy is megvalósíthatatlanok voltak.36 Azzal, hogy elfogadtunk 
egy ilyen határozatot, lényegében magunkat is becsaptuk, mondta Farkas, mivel az 
eszközök ilyen jelentéktelen átcsoportosítása nem járt kellő hatással. Lényegében az 

35 Farkas valószínűleg Rákosi 1953. májusi, a június 13-16-i konzultációt megelőző moszkvai uta-
zására utal. Az utazással kapcsolatban lásd Rákosi 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 
Málta és Sipos Levente. Budapest, 1997, Napvilág. 2. köt. 910-911. o. 

36 A Minisztertanács már 1953. június 19-én, még Nagy Imre miniszterelnökké választása előtt 
tárgyalt az 1953. évi terv módosításáról. MOL XIX-A-83/a. 86. d. A beruházási terv módosításáról 
az „új szakasz" gazdaságpolitikája szellemében a Minisztertanács 1953. július 24-én határozott. 
MOL XIX-A-83/a. 87. d. 
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egész múlt évben vesződtünk az eszközök nagy beruházásokra történő újraelosztá-
sával. Farkas elmondta: Rákosi számos esetben ingadozott, hogy az MDP KV [1953.] 
júniusi ülése szellemében született intézkedéseket bevezessék-e. Az alapkérdésekben 
azonban helyes álláspontot foglalt és foglal el. Rákosi álláspontja sokkal szilárdabb és 
határozottabb lehetett volna, ha Gerő ellenállása nem akadályozta volna. Benne [Ge-
rőben], mint olyan emberben, aki kiigazodik a gazdaság kérdéseiben, Rákosi erősen 
bízik. Farkas elmondotta: Gerőt tehetséges és nagy tudású munkatársnak tartja, de 
feltételezi, hogy komoly akadályt jelent száraz, hivatalnoki, az élettől elszakadt mun-
kastílusa. Éppen ez akadályozza meg Gerőt abban, hogy megértse: milyen veszélye-
sek az utóbbi időben tett gazdaságpolitikai javaslatai. Gerő e tulajdonságai miatt úgy 
vélem - mondta Farkas - , hogy az MDP KV októberi határozatainak életbeléptetése 
során még számos nehézséggel számolhatunk, de a helyes irányvonal biztosítása ér-
dekében nem fogunk visszariadni semmiféle intézkedéstől. 

Megkérdeztem Farkast: mikor szándékoznak a magyar elvtársak Moszkvába 
utazni, hogy konzultáljanak az 1955-ös népgazdasági tervről?37 Farkas azt válaszolta, 
hogy még megközelítőleg sem tudja megjelölni a kiutazás időpontját, mivel az anya-
gok elkészítésével kapcsolatban sok a nehézség és a bizonytalanság, s emiatt attól tart, 
hogy ezek az anyagok nem készülnek el határidőre. Farkas megígérte, hogy alaposan 
utánanéz annak, hogyan is áll a moszkvai utazáshoz szükséges anyagok előkészítése, 
és külön tájékoztat erről. Véleménye szerint minél előbb Moszkvába kell utazni, mi-
vel az MDP KV-nak soha nem volt nagyobb szüksége az SZKP KV vezetésének ta-
nácsaira és segítségére, mint most. 

A Szovjetunió magyarországi nagykövete 
J. Andropov 

(AVPRF, 077. f. 34. op. 175. papka 9. gy.) 

FELJEGYZÉS A RÁKOSIVAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSRŐL 
1954. OKTÓBER 7. 

Felkerestem Rákosit az MDP KV-ban azzal kapcsolatban, hogy a Szovjetunióba uta-
zik szabadságra. Rákosi tájékoztatott arról, hogy a napokban lezajlott KV-ülés határo-
zottan síkraszállt amellett, hogy a PB fokozza a harcot az MDP III. kongresszusa 
határozatainak megvalósításáért, az MDP KV és a Minisztertanács pedig javítson a 
népgazdaság irányításán. Ennek eredményeképpen a PB elhatározott néhány szerve-
zeti intézkedést az ország vezetésének megerősítésére. Úgy döntöttek, felmentik az 
MDP KV Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi Osztálya vezetői tisztsége alól Friss 
[István]t, akit már többször bíráltak az MDP KV [1953.] júniusi határozatával való 

37 A PB 1954. augusztus 18-án fogadta el azt a javaslatot, amelyben a szovjet kormánytól kérik, 
tegye lehetővé a konzultációt az 1955-ös tervről. Ennek előkészítésével a PB a Gerő Ernőből, 
Szalai Bélából és Friss Istvánból álló bizottságot bízta meg. MOL 276. f. 53. cs. 190. ő. e. A PB 
1954. október 20-i ülésén született döntés arról, hogy a konzultáció időpontjául november végét-
december elejét javasolják a szovjet kormánynak. MOL 276. f. 53. cs. 199. ő. e. 
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szembenállásáért. Rákosi megjegyezte, hogy véleménye szerint Friss használható 
munkatárs, de nem volt képes megérteni, hogy arra a változásra, amely az utóbbi 
időben ment végbe a párt parasztpolitikájában, mindenképpen szükség volt. 

Az OT-ban elhatározták, hogy felmentik Karczag [ímré]t és Szita [Jánosjt, az 
OT elnökhelyetteseit azért, mert rendszeresen gátolták a KV [1953.] júniusi határoza-
tainak végrehajtását, egyebek között a népgazdasági beruházások átcsoportosítását.38 

A [kohó- és] gépipari minisztert, Zsofinyecz [Mihályjt felmentik tiszte alól, és a 
tervek szerint kinevezik a csepeli Rákosi Művek igazgatójává; felmentették helyette-
seit, Fock [Jenő]t és Karádi [Gyulá]t is.39 Csergő Jánost nevezték ki [kohó- és] gép-
ipari miniszterré, aki eddig az MDP KV ipari osztályának vezetője volt. Rákosi meg-
jegyezte, hogy Zsofínyecz nagy bűnt követett el a párttal szemben: ő a felelős azért, 
hogy a minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok rendszeresen nem teljesítették a 
tervet. Ami Karádit illeti, őt is felelősség terheli amiatt, hogy a gépipari vállalatok nem 
teljesítették az exporttervet. 

Elhatározták, hogy a nehézipari minisztériumot két minisztériumra bontják: 
vegyipari és energiaügyi minisztériumra, amelyet Hidas [István] vezet, és szénbányá-
szati minisztériumra, amelynek élére Czottner [Sándor]t nevezik ki, aki most a nehéz-
ipari miniszter helyettese. Tanulmányozzák azt a lehetőséget, hogy a Belügyminiszté-
riumból kiválik az állambiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság.40 

E szervezeti kérdésekről Rákosi megjegyezte, hogy csupán kezdeti lépései egy 
intézkedéssorozatnak, amelyet az MDP KV és a Minisztertanács a legutóbbi KV-
határozattal kapcsolatban meg kíván valósítani. 

A továbbiakban Rákosi elmondta, hogy az utóbbi időben több párt- és állami 
szerv munkájában lazaság, szervezetlenség és fegyelmezetlenség tapasztalható, ami 
odavezet, hogy az iparban rendszeresen nem teljesítik a terveket, a mezőgazdaságban 
pedig elmaradás tapasztalható az adóbehajtásban és a beszolgáltatásban. Megnőtt a 
társadalmi tulajdon elleni és más bűncselekmények száma. Gyengült a pártszerveze-
tek, tanácsok, valamint az ügyészségi és rendőrségi szervek harca a forradalmi törvé-

38 Szita János az Országos Tervhivatal elnökhelyettesi funkciójából történt leváltását követően 
1955-56-ban pénzügyminiszter-helyettes volt. Karczag Imre magatartását illetően Nagy Imre is 
tévedett, ő - Rákosi állításával ellentétben - az „új szakasz" híve volt. 

39 Zsofínyecz Mihályt, aki 1953. július 4-től volt kohó- és gépipari miniszter, 1954. október 9-én 
mentették fel, utána valóban a Rákosi Művek igazgatója lett. Fock Jenő leváltása után 1955-től a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa titkára lett, Karádi Gyula a Kohó- és Gépipari Minisztériumból 
történt távozása után a bécsi külkereskedelmi kirendeltség tanácsosa volt 1957-ig. 

40 

Az erre vonatkozó konkrét javaslat csak 1955. június 16-án került a Politikai Bizottság elé. 
A Belügyminisztérium szétválasztására tett előterjesztés két alternatív javaslatot fogalmazott meg: 
az első esetben a Belügyminisztérium mellett létrehozták volna az Államvédelmi Minisztériumot 
is, a második variáció szerint a Belügyminisztériumból kivált volna a Minisztertanács mellett mű-
ködő Államvédelmi Bizottság. A PB a javaslatot nem fogadta el, de a Belügyminisztériumon belül 
létrejött egy államvédelmi kollégium. A Belügyminisztérium átszervezésére vonatkozó dokumen-
tumokat Kajári Erzsébet adta közre: Három szigorúan titkos irat. A Belügyminisztérium szervezeti 
változásairól, 1955. Társaduimi Szemle, 1998. 4. sz. 
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nyesség betartásáért. Rákosi különösen keményen fogalmazott az ügyészségi szervek 
és az Igazságügy-minisztérium munkáját illetően, amelyek véleménye szerint liberális 
pozíciót foglalnak el a bűnözés elleni harcban, különösen a [társadalmi tulajdon] 
fosztogatásával és a sikkasztással szemben. 

Másrészt, folytatta Rákosi, gyengül a pártszervezetek politikai tömegmunkája. 
Az MDP KV [1953.] júniusi határozatának hatására a nép életszínvonala több mint 20 
százalékkal emelkedett, de a pártszervezetek ezt nem erősítették a dolgozóknak a 
népgazdasági terv teljesítése és a termelés minőségi mutatóinak javítása érdekében 
történő mozgósításával. Mindennek következtében az MDP KV és a Minisztertanács 
hiába folytatná a lakossági életszínvonal további emelésének politikáját, ha egyszer 
erre nincs reális lehetőség. Ugyancsak a fentiek következtében az állami kereskede-
lem árukészlete nem képes kielégíteni a lakosság növekvő fizetőképes keresletét. 

Most is - mondta Rákosi - , amikor a KV azt követeli a pártszervezetektől, hogy 
folytassanak következetes harcot a népgazdaság minden területén a munka termelé-
kenységének emeléséért és a szigorú takarékosságért, egyes elvtársak azt mondogat-
ják, hogy ezek a feladatok a tömegek körében „népszerűtlenek". Rákosi hangsúlyozta, 
hogy az ilyen hangok arról tanúskodnak, hogy a pártvezetők egy része még mindig el 
van szakadva a dolgozók széles tömegeitől. 

Ami a KV-íilés Ptí-nek címzett kritikáját illeti, Rákosi elmondta, hogy a KV 
tagjai elsősorban azzal voltak elégedetlenek, hogy a PB nem informálja őket megfele-
lően az országos ügyekről, és nem vonja be őket kellő mértékben a legfontosabb 
döntésekbe. Rákosi elismerte, hogy ez a bírálat alapvetően jogos, ám ezzel együtt 
hangsúlyozta, hogy a bírálat főként olyan elvtársaktól ered, akik a múltban a PB tagjai 
voltak, és ennek folytán részt vettek valamennyi fontos kérdés eldöntésében. Most 
viszont nem PB-tagok, így természetesen elveszítették ezt a lehetőséget, ami elégedet-
lenséget vált ki belőlük. 

Rákosi ennek ellenére elismerte, hogy szükséges az MDP KV tagjainak széle-
sebb körű bevonása a PB munkájába. 

Végezetül Rákosi tájékoztatott arról, hogy ez év október végén vagy november 
elején hívják össze az MDP KV következő ülését, ahol megvitatják a mezőgazdaság 
helyzetét.41 

A Szovjetunió magyarországi nagykövete 
J. Andropov 

(AVPRF 077. f. 34. op. 175. papka 9. gy.) 

41 A KV legközelebbi ülésére csak 1955 márciusában került sor, témája pedig nem a mezőgazdaság 
helyzete volt. 
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FELJEGYZÉS A NAGY IMRÉVEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSRŐL 
1954. OKTÓBER 11. 

Nagy Imre meghívására meglátogattam őt a Minisztertanácsban. A beszélgetés során 
Nagy Imre e[lvtárs] tájékoztatott az MDP KV napokban lezajlott üléséről. Elmondta, 
hogy ennek a plénumnak igen nagy jelentősége lesz a párt életében, mivel nemcsak 
megerősítette a párt gazdaságpolitikája következetes végrehajtásának szükségességét 
a [1953.] júniusi plénum és az MDP III. kongresszusa határozatai szellemében, hanem 
teljesen világosan kijelölte a pártegység megerősítésének, aktivitása fokozásának és 
harcképessége növelésének feladatát is. A plénumon megmutatkozott a KV-tagok 
növekvő aktivitása és politikai érettsége, amelyet a PB eddig szemmel láthatóan lebe-
csült. A KV-tagok élesen és elvi alapon bírálták a PB egészét és egyes tagjait az or-
szág irányításában elkövetett hibák miatt. 

Nagy kifejezte sajnálkozását amiatt, hogy a plénumon nem voltjelen Gerő, akit 
a KV néhány tagja különösen élesen bírált a gazdaságpolitikai hibákért. Ez a kritika 
- mondta Nagy - újra megerősítette, hogy a pártban közvetlenül Gerőt tartják felelős-
nek a gazdaságpolitikai területén elkövetett hibákért. Az elmondottakat megerősítendő 
Nagy közölte, hogy az utóbbi időben az MDP KV-hoz és a Minisztertanácshoz szá-
mos levél érkezik, amelyekben az ország gazdasági nehézségeiért Gerőre hárítják a 
felelősséget. 

A KV októberben lezajlott ülésének előkészítéséről szólva Nagy elmondta, hogy 
ő kitartóan próbálta elérni Rákosinál, hogy a gazdaságpolitikai kérdésekben a plénu-
mon Gerő tartsa a beszámolót, mivel a PB-ben ő felel közvetlenül ezért a munkaterü-
letért. Gerő azonban rossz egészségi állapotára hivatkozva kategorikusan elutasította a 
beszámoló elkészítését. Azon a PB-iilésen, amely akkor zajlott, amikor ő, Nagy, sza-
badságon volt, elhatározták, hogy Nagy tartsa meg a beszédet a plénumon.42 

A szabadságról visszatérve - mondotta Nagy - azt tapasztaltam, hogy az MDP 
KV gazdasági bizottsága Gerő vezetésével hozzákezdett a határozati javaslatok kidol-
gozásához, s ezek jelentős részben szemben álltak az MDP III. kongresszusának hatá-
rozataival, amivel én nem tudtam egyetérteni. Ezért - összegezte Nagy - elzárkóztam 
attól, hogy én tartsam a beszédet. 

A továbbiakban Nagy elmondta: azzal a kéréssel fordult Rákosihoz és Farkas-
hoz, hogy halasszák el a plénumot néhány nappal, s váiják meg, amíg Gerő visszatér 
szabadságáról, de ezt a javaslatát nem fogadták el. Ennek következtében Gerő tekinté-
lye csökkent, és [Nagy] nincs meggyőződve arról, hogy [Gerő] helyesen értelmezi a 
távollétében címére érkezett bírálatot. Nagy közölte, hogy megvitatta a kérdést Ráko-
sival, és abban állapodtak meg, hogy neki [Rákosinak], ha Moszkvában lesz, ott feltét-
lenül találkoznia kellene Gerővel, tájékoztatni őt a plénumról, és azt kellene tanácsol-
nia, hogy megfelelően reagáljon a kritikára. Nagy eközben hangsúlyozta, hogy Gerőt 
tehetséges embernek tartja, akire a pártnak szüksége van. 

Nagy elmondta: annak érdekében, hogy az MDP KV és a Minisztertanács gaz-
daságirányítási munkájából kiküszöböljék a hiányosságokat, nemcsak helyes PB-

42 A PB 1954. augusztus 25-i üléséről van szó. MOL 276. f. 53. cs. 191. ő. e. 
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határozatok kidolgozására, hanem komoly szervezeti intézkedések bevezetésére is 
szükség van, mindenekelőtt a káderek áthelyezése ügyében. A napokban a PB már 
felmentett beosztásából egy sor olyan vezetőt, akik nem voltak képesek a rájuk bízott 
munkaterületet helyesen irányítani, számos esetben pedig szándékosan gátolták a párt 
és a kormány gazdasági intézkedéseinek életbeléptetését. De ez még csak a kezdet. 
Nagy véleménye szerint a közeljövőben komolyan meg kell erősíteni az OT-t. Az OT 
elnöke, Szalai Béla képtelen megbirkózni feladataival, és valószínűleg át kell őt he-
lyezni más munkaterületre, PB-tagsága meghagyásával. Szalai helyett az OT elnöki 
tisztségére Nagy Berei Andort tartja a legmegfelelőbb jelöltnek, akit jó közgazdász-
ként és olyan emberként jellemzett, aki pontosan érti a párt legutóbbi gazdaságpoliti-
kai intézkedéseinek lényegét.43 

Nagy azt is megjegyezte: elérkezettnek látja az időt a PB létszámának bővítésére 
két-három fővel, és az MDP KV Titkárságának megerősítésére. Ezt azzal indokolta, 
hogy az utóbbi időben Rákosi egészségi állapota nyilvánvalóan nem kielégítő, ennek 
következtében nem tud teljes megterheléssel dolgozni. Észrevehetővé vált, hogy egy sor 
kérdésben nem elég aktív. Nagy egyebek között megjegyezte, hogy Rákosi a PB utóbbi 
ülésein annyira homályosan fejezte ki magát, hogy a PB-tagok nem éltették világosan 
álláspontját az adott kérdésekben. Nagy rámutatott arra a körülményre, hogy a párt jelen-
legi vezetésében sok olyan fiatal munkatárs van (Ács [Lajos], Szalai Béla, Bata [István], 
Végh [Béla], Matolcsi [János]), akiket nem ismernek eléggé a pártban, és nincs meg a 
szükséges tekintélyük. Nagy véleménye szerint célszem lenne a PB-t a fiatal munkatár-
sak mellett kiegészíteni olyan emberekkel, mint Szántó Zoltán, Nógrádi Sándor vagy 
Berei [Andor], akik a pártmunkában nagy tapasztalattal rendelkeznek. Ugyancsak meg 
kell erősíteni a Titkárságot és a KV azon osztályait, amelyeket most gyenge és felkészü-
letlen emberek vezetnek. Például a Propagandaosztály élén most Komócsin [Zoltán] áll, 
aki szemmel láthatóan képtelen megbirkózni feladataival.44 

Nagy elmondta, hogy a pártba sok szélhámos, jöttment karrierista furakodott be. 
Ezzel kapcsolatban úgy véli, hogy a pártot meg kell tisztítani ezektől az elemektől. 
Eközben Nagy hangsúlyozta, hogy ezt a munkát nem kampány vagy tisztogatás for-
májában képzeli el, hanem úgy gondolja, hogy a KV-nak kemény utasításokat kell 
adnia a pártszervezeteknek, hogy emeljék a pártfelvételi követelményeket, másrészről 
pedig szigorúbban jáijanak el azokkal a párttagokkal szemben, akik megsértik a párt-
fegyelmet. Mindezekről a kérdésekről Nagy beszélgetni szándékozik Rákosival, miu-
tán visszatért a szabadságáról. 

A Szovjetunió magyarországi nagykövete 
J. Andropov 

(AVPRF, 077. f. 34. op. 175. papka 9. gy.) 

43 Szalai Bélát 1954. október 30-án váltották le OT-elnöki tisztéből, ezt követően 1955 novemberéig 
könnyűipari miniszter volt. Berei Andor Szalai Béla leváltásától 1956. október 24-ig töltötte be az 
OT élén az elnöki funkciót. 

44 A KV apparátusának megerősítéséről szóló előterjesztést 1954. november 3-án tárgyalta a PB. 
Komócsin Zoltán leváltására nem került sor. MOL 276. f. 53. cs. 202. ő. e. 
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FELJEGYZÉS KOVÁCS ISTVÁNNAL, AZ MDP BUDAPESTI BIZOTTSÁGA 
ELSŐ TITKÁRÁVAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSRŐL 
1954. NOVEMBER 6. 

Fogadtam Kovács I[stván]t, aki saját kezdeményezésére látogatott meg. Kovács meg-
osztotta velem benyomásait az MDP KV októberi plénumáról, amely fontos szerepet 
játszott a párt életében, megerősítve a párt fő irányvonalának helyességét és szilárdsá-
gát. A plénum határozatai mozgósították a pártaktívát az ország gazdasági nehézségei-
nek leküzdésére, mondta Kovács. 

A plénum határozatainak kedvező hatását némileg gyengítette az MDP KV ve-
zetésének helytelen tevékenysége. Nem sokkal a plénum után a Szabad Nép közölte 
Nagy Imre és Vas Zoltán cikkeit,45 amelyek a plénum határozatait olyan szellemben 
világították meg, hogy nemcsak a párttagok, hanem minden nyárspolgár számára 
világossá vált, hogy a PB-ben nincs meg a kellő egység. Ez a helyzet Kovács vélemé-
nye szerint nem normális, sőt veszélyes, mert az MDP KV részéről nem megfelelően 
irányított pártaktívákat és gyűléseket, a pártsajtó ideges hangját és hibáit, valamint a 
vezető munkatársak legutóbbi felszólalásaiban előforduló elhallgatásokat és célozga-
tásokat az ellenség igyekszik kihasználni, ez pedig határozott bizalmatlanságot szül a 
pártban a vezetés iránt. Különösen veszélyes, hogy ellenséges elemek megpróbálják 
az MDP KV vezetését lejáratni a párttagok szemében, hatásukra nő a pártban az elé-
gedetlenek, kételkedők és ingadozók száma. 

Kovács csodálkozását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a KV vezetése szerin-
te lebecsüli a helyzet komolyságát. Egy sor példa mutatja már, hogy a párt vezetőinek 
lejáratása tömegbefolyásának gyengüléséhez vezet. 

Kovács elmondta, hogy a pártvezetésben kialakult helyzetért jelentős részben 
Farkas a felelős, aki régóta intrikál Gerő ellen, arra törekszik, hogy Rákosit és Nagyot 
összeveszítse, és keresi az aktíva és az MDP KV apparátusa kegyeit. így például Far-
kas az MDP budapesti bizottságának tudta nélkül összehívta a budapesti felsőoktatási 
intézmények pártaktíváját, és előadást tartott nekik az októberi plénum határozatairól. 

Kovács a későbbiekben elmondta, hogy Farkas most nagyon ideges, mert attól 
tart, hogy felelősségre vonják azért, mert része volt a Rajk [László], Kádár [János], 
Donáth [Ferenc] és más, annak idején meghurcolt pártmunkások ügyében elkövetett 
hibákban. Kovács elmondta, hogy amikor először megkapták a Rajkot kompromittáló 
vallomásokat a letartóztatott Szőnyi [Tibor]tól, Rákosi Kovács jelenlétében magához 
kérette Farkast, és megbízta, hogy személyesen hallgassa ki Szőnyit az ÁVH-n. Miu-
tán Farkas visszatért a kihallgatásról, közölte, hogy teljes mértékben meg van győ-
ződve arról, hogy Rajk ellenség. Kovács véleménye szerint Farkasnak ez a következ-
tetése nagyon fontos szerepet játszott Rajk ügyének további vizsgálatában. Kovács 
szavai szerint Farkas másfél évig készült Kádár letartóztatására, összegyűjtve a komp-
romittáló anyagokat, s eközben ő, Farkas, nemegyszer mondta Kovácsnak: „Kádár 
rosszul végzi". Farkas nem egy alkalommal mondta Kovácsnak azt is, hogy a PB 
tagjai, Hegedűs [András] és Hidas [István] rossz munkatársak, és politikai vonatko-

45 Nagy Imre: A Központi Vezetőség ülése után. Szabad Nép, 1954. október 20.; Vas Zoltán: Az új 
szakasz gazdaságpolitikájáról. Szabad Nép, 1954. október 27. 
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zásban gyanúsak. Kovács megjegyezte, hogy Farkas általában nagyon féltékeny volt a 
felnövekvő fiatal, magyar származású munkatársakra, lehetséges vetélytársat látva 
bennük. 

Jelenleg, mondta Kovács, Farkas nem dolgozik rosszul, de a félelem, amit a 
múlt bűneiért való felelőssége miatt érez, elvtelenségre, mások véleményéhez való 
alkalmazkodásra és pártvezetőhöz méltatlan cselekedetekre készteti. 

Kovács kifejtette véleményét arról, hogy jelenleg a vezető káderek elhelyezésé-
nek kérdésében folytatódik az a helytelen politika, amely már korábban is komoly 
hibákhoz vezetett. Akárcsak korábban, a fiatal munkatársakat ma sem igen emelik ki, 
különösen azokat a magyar származású pártmunkásokat nem, akik a gyakorlati irányí-
tó munkában megállták a helyüket. Ehelyett ide-oda helyezik az embereket, akik nem 
birkóznak meg a rájuk bízott üggyel, mint például Erdei Ferenc, akit újra megtettek 
földművelésügyi miniszternek, vagy Molnár Erik, aki harmadszor lett külügyminisz-
ter.46 Kovács szavai szerint a vezető állások betöltése során teijed a nepotizmus és a 
protekció. így például Farkas közeli rokona, Berei Andor helyére, aki az MDP KV 
Tudományos és Kulturális Osztályát vezette és most az OT elnöke lett, [Berei] felesé-
gét, Andics Erzsébetet jelölik.47 

Kovács kifejtette véleményét, hogy most nagyon fontos, hogy Gerőt a pártveze-
tésben tartsák, de ehhez az kell, hogy maga Gerő őszintén elismeije hibáit; Kovács 
próbált erről beszélni vele, de Gerő nem mutatott hajlandóságot az ilyen önkritikára, s 
arra hivatkozott, hogy a korábbi gazdasági hibákért az egész PB felelős. Kovács 
megjegyezte, hogy ilyen körülmények között Gerőt álláspontjának helytelenségéről 
csak az SZKP vezetésének segítségével lehet meggyőzni. 

Megjegyzés: a Kovács által közölt információ véleményem szerint figyelemre 
méltó. Az MDP egy sor más vezető munkatársa és a magyar kormány tagjai összessé-
gében ugyanúgy értékelik a pártvezetés helyzetét, mint Kovács (Gerő E[rnő], Bol-
doczki J[ános], Egri Gy[ula]). Az MDP KV októberi plénuma és különösen Nagynak, 
Farkasnak, Vasnak és magának Kovácsnak a cikkei után a pártban helytelen vélemé-
nyek kezdtek elterjedni a gazdaságban korábban elkövetett hibák konkrét felelőseiről, 
először találgatások, az utóbbi időben pedig közvetlen vádak formájában Gerő, Far-
kas, Hidas, sőt még Rákosi címére is. Eközben az efféle híresztelések a legszéleseb-
ben a párt- és államapparátus munkatársai, valamint az értelmiség körében teijedtek 
el. Ez év október elején a Lenin Intézet párttaggyűlésén felszólalók sora követelte, 
hogy Gerő és Farkas nyilvánosan ismerje el hibáit. Ugyanezen a gyűlésen olyan vé-

46 Erdei Ferenc 1949 nyarától 1953. július 4-ig volt első ízben földművelésügyi miniszter. Molnár 
Erik 1947 szeptemberétől 1948 augusztusáig, illetve 1952 novemberétől 1953. július 4-ig volt 
külügyminiszter. 

47 A PB először 1954. október 27-én tárgyalta a KV apparátusának megerősítésére vonatkozó javas-
latot, és az ekkor készített előterjesztésben valóban Andics Erzsébetet javasolták osztályvezetőnek, 
a PB azonban e kérdésben a döntést későbbre halasztotta. MOL 276. f. 53. cs. 200. ő. e. A novem-
ber 3-i PB-ülésen viszont arról született döntés, hogy a Tudományos és Kulturális Osztályt Nóg-
rádi Sándor vezesse. MOL 276. f. 53. cs. 202. ő. e. Andics Erzsébetet a PB végül 1954. december 
9-én nevezte ki osztályvezetőnek. MOL 276. f. 53. cs. 208. ő. e. 
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lemény is elhangzott, hogy Gerőt nem kellett volna jelölni a budapesti városi tanács-
ba, a marxizmus-leninizmus tanszéken pedig a tanszék párttaggyűlésének résztvevői 
egészében támadták a pártvezetést. Hasonló felszólalások voltak a Szabad Nép szer-
kesztőségének gyűlésén is, az írószövetségben és néhány más szervezetben. 

Az utóbbi napokban maguk a magyar elvtársak is szemmel láthatóan kezdik 
felismerni, hogy törhetetlen és abnormális az a helyzet, hogy egy sor pártszervezetben 
lényegében lejáratják a pártvezetők tekintélyét. Ez év november 4-én Farkas az 
EMAG-gyárban tartott választási gyűlésen elmondta: most nem az a feladat, hogy a 
múlt hibáiban vájkáljunk. Rámutatott, hogy a hibák senkit sem jogosítanak fel a párt-
vezetők országos jelentőségű érdemeinek tagadására. 

A Szovjetunió magyarországi nagykövete 
J. Andropov 

(AVPRF, 077. f. 34. op. 175. papka 9. gy.) 




