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Gerõ Ernõ több mint egy évtizedes magyarországi politikai pályafutása 1956. október 28-án
ért véget, amikor egy szovjet katonai repülõgépen Bata István, Piros László és Hegedüs András,
valamint családtagjaik társaságában másodszor is szovjet emigrációba kényszerült. Õ, aki
több mint egy évtizedig a hatalom csúcsán volt, akinek álláspontja és véleménye zsinórmér-
tékül szolgált, egyszeriben légüres térben találta magát, éreznie kellett, hogy nincs többé
szükség rá, keresztülnéznek rajta. Abban, hogy elfogadta a szovjetek által felkínált menedéket,
valószínûleg a tömegharagtól való félelem is motiválta.

Nem tudjuk, az adott pillanatban Gerõ és környezetének tagjai tisztában voltak-e azzal,
hogy nem csupán a hatalomba, de hosszú ideig még az országba sem térhetnek vissza. A szovjet
vezetés szándéka valószínûleg mindössze annyi volt, hogy a leggyûlöltebb vezetõket evakuál-
ják, további sorsukról még nemigen volt elképzelésük. Erre utal, hogy amikor az SZKP KB
Elnökségének 1956. október 28-i ülésén az ún. Malin-feljegyzések szerint Molotov javasolta
a legkompromittáltabb magyar vezetõk kimenekítését („gondoskodnunk kell a magyar kom-
munistákról”1), további sorsukat illetõen úgy döntöttek, hogy Hegedüs Andrást, Gerõ Ernõt
és Piros Lászlót Bulgáriába kell szállítani.2

Hegedüs András visszaemlékezése szerint november 28-án a déli órákban elõbb Nagy Imre,
majd Andropov szovjet nagykövet vetette fel: az adott helyzetben célszerû lenne, ha elhagy-
nák az országot. Ekkor a Gerõ, Bata, Hegedüs és Piros család számára már a Szovjetuniót
jelölték meg célországként.3 Arra, hogy a korábbi döntés ellenére miért szállították õket végül
Moszkvába, némi magyarázatot adhat az SZKP KB elnökségi ülésén Hruscsov által elõterjesz-
tett javaslatok között szereplõ mondat: „Hegedüs és mások lépjenek érintkezésbe velünk”.4

A rendelkezésre álló forrásokból kideríthetetlen, hogy a Gerõékkel kapcsolatos elképzelés
miért változott meg még ugyanazon a napon, sõt ugyanazon az elnökségi ülésen.

Az említett négy családot a tököli repülõtérrõl egy kivilágítatlan gép leszállás nélkül
Moszkvába vitte, ahol a szokásos vendégházak egyikében kaptak szállást. Arról, hogy pon-
tosan mit csináltak az elsõ moszkvai napokban, Hegedüs András 1988-ban megjelent
visszaemlékezése5 nem ad eligazítást. Határozottan nemmel válaszolt Zsille Zoltán azon
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* A tanulmány a szerzõ készülõ Gerõ Ernõ-életrajzának része.

1 Rainer–Szereda (1996) 41. p.

2 Uo. 42. p.

3 Hegedüs (1989) 312–314. p.

4 Rainer–Szereda (1996) 45. p.

5 Hegedüs (1988).
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kérdésére is, hogy találkoztak-e szovjet pártvezetõkkel, s tárgyaltak-e velük a pártelnökség
tagjai.6 Rákosi Mátyás visszaemlékezésében valamivel bõvebben ír ezekrõl a napokról.
Eszerint õt már október 23-án, moszkvai idõ szerint este fél tíz körül hívták az SZKP Köz-
ponti Bizottságától, s egy jó óra múlva már az ülésen volt, ahol informálták a budapesti
helyzetrõl.7

Hegedüs András önéletrajzi mûvéhez készített elõkészítõ anyagai már pontosabb informá-
ciókkal szolgálnak a történtekrõl.8 Eszerint Gerõnek, Pirosnak és neki még arra sem maradt
ideje, hogy megmelegedjen a szálláson, máris vitték õket tovább a Kremlbe, ahol már várt
rájuk Rákosi.9 Hegedüs közlése szerint behívták õket az SZKP KB elnökségi ülésére, ahol
Hruscsov minden bevezetõ nélkül közölte velük a magyarországi szovjet bevonulás tényét10 és
azt, hogy az Elnökség döntése értelmében „Gerõ, Hegedüs, Piros visszamegy a szovjet csapa-
tokkal, s elfoglalják régi posztjukat. A folyamatosságot biztosítani kell”. Állítólag ugyanekkor
közölték velük azt is, hogy másnap el kell készíteniük egy felhívást a magyar néphez, amely-
ben megígérik a hibák kijavítását.

Bár az idõpontokat illetõen van némi eltérés, Hegedüs leírása lényegében egybevág
Rákosi visszaemlékezésével. Rákosi memoárja szerint az SZKP KB Elnökségén tett következõ
látogatására október 29-én vagy 30-án este került sor. Hruscsov akkor vázolta fel egy ellen-
kormány megalakításának tervét, és Rákosi szerint a szovjetek kérték, hogy az idõközben Moszk-
vába érkezett magyar vezetõkkel – Gerõ, Hegedüs, Kovács, Piros – együtt tegyenek javaslatot
a „rendezésbe” bevonandó személyek körére.11 Rákosi szerint ezen kívül konkrét feladatot is
kaptak: „Azonnal felmerült annak a politikai okmánynak a megírása, amellyel az új szocia-
lista kormány a magyar nép elé tárja indokait. Ennek megírására is mi, a magyar elvtár-
sak kaptunk megbízatást.”12

Hegedüs András szerint Gerõ lelkesen fogadta a felkérést, mert ez azzal a reménnyel töl-
tötte el, hogy visszaszerezheti a szovjet vezetés bizalmát, amiben október 25-e óta, amikor
Mikojan és Szuszlov javaslatára leváltották, már nem reménykedett.13 Visszaemlékezése sze-
rint másnap egy fekete ZIL ismét a Kremlbe szállította õket, ahol Leonyid Brezsnyev vigyázó
tekintetétõl kísérve azonnal hozzáláttak a felhívás megfogalmazásához.

Azt, hogy a Magyar Dolgozók Pártja Moszkvában tartózkodó vezetõit (vagy legalábbis egy
részüket) bevonták a szovjet beavatkozással és az új kormány megalakításával kapcsolatos dön-
tés elõkészítésébe, más források is alátámasztják. 1998 nyarán Jurij Ernesztovics Reisztõl,14

Gerõ 1932-ben született s azóta Moszkvában élõ fiától egy borítékban különbözõ – többsé-
gében magyar nyelvû, így számára érthetetlen – dokumentumokat kaptam. Ezek között szerepelt
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6 Hegedüs (1989) 323. p.

7 Rákosi (1997) 1032–1033. p.

8 Open Society Archive (OSA) 361-0-4 9. d. 

9 Uo.

10 E ponton Hegedüs Andrást cserbenhagyta a memóriája, az újabb magyarországi bevonulásról csak késõbb

született meg a döntés.

11 Rákosi (1997) 1035–1036. p.

12 Uo. 1036. p.

13 OSA 361-0-4 9. d.

14 Jurij Reisz édesanyja, egy lengyel emigráns asszony, Gerõvel való megismerkedése idején szintén a Komintern

apparátusában dolgozott, s ugyancsak a Lux Szálloda lakója volt. Az Ernesztovics apai nevet viselõ fiú Gerõ

hazatérése után is Moszkvában maradt, de arról Gerõ a moszkvai magyar pártképviselõn keresztül gondoskodott,

hogy rendszeres segélyt kapjon, s az SZKP KB titkáránál egyetemi felvétele érdekében is közbenjárt. Gerõ 1956-ot
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Gerõ 1956. november végén a forradalom okairól írt, a Pravda cikkével polemizáló válaszcikk-
tervezete,15 1957 eleji feljegyzése az SZKP KB részére a magyar gazdasági helyzetrõl, illetve
a Táncsics Körrõl, s néhány keltezés nélküli, többségében magyar nyelvû, részben kézírá-
sos, részben gépelt szöveg: Hegedüs András kézírásával egy kormánylista, a Kádár-kor-
mány magyar néphez intézett 1956. november 4-i felhívásának korábbi változata magyar és
orosz nyelven (ezeken Gerõ kézírásos javításai is szerepelnek), illetve idegen kézírással író-
dott egyéb szövegek. A szövegek elemzése alapján megállapítható, hogy nagy valószínûséggel
azokról a dokumentumokról van szó, amelyeket Hegedüs András és Rákosi Mátyás is említ
visszaemlékezésében, s amelyek egy részét átdolgozott formában a késõbbiekben mindketten
fel is használták.

Hegedüs András szerint a felhívásban „minden lehetséges jót” megígértek, csupán a
három tabut nem érintették (a semlegesség kinyilvánítása, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépés
és a többpártrendszer bevezetése). Hegedüs a felhívás elkészítését október 29-re datálja, s azt
állítja, hogy már aznap este, az elkészült szöveg átadásakor kiderült, hogy azt a szovjet vezetés
nem használja fel.16

A rendelkezésünkre álló dokumentumok szerint az SZKP KB Elnökségének október 31-i
ülésén született döntés az akkor még Ideiglenes Forradalmi Kormánynak nevezett új hatalmi
szerv létrehozásáról. V. Ny. Malin feljegyzései rögzítették Rákosi Mátyás, Gerõ Ernõ és Hegedüs
András véleményét az új hatalmi szerv vezetõjének személyét illetõen.17 Az a feljegyzésekbõl
nem állapítható meg, hogy a volt vezetõk jelen voltak-e az ülésen vagy csupán elõzetesen
konzultáltak velük. Azt sem lehet tudni, hogy a tervezett ellenkormányba bevonandó politi-
kusok személyére (Apró Antal, Kádár János, Kiss Károly, Boldoczki János, Horváth Imre) ki
tette a javaslatot.

Az ülésen elfogadott határozat – az elhangzott véleménycsere figyelembevételével – Zsukovot
bízta meg a magyarországi eseményekkel kapcsolatos intézkedési terv kidolgozásával és a je-
lentéstétellel. Egyidejûleg megerõsítették az október 28-i elnökségi ülésen kijelölt bizottság
megbízatását a „szükséges dokumentumok” elkészítésére.18 Az intézkedési terv kidolgozására
vonatkozó döntést – Zsukovon kívül most már Szuszlov, Konyev, Szerov és Brezsnyev nevének
feltüntetésével – az Elnökség november 1-jei ülésén elfogadott határozat ismételten
megerõsítette.19 A hivatalos jegyzõkönyvbe, illetve a végleges határozatba azonban nem került
be az a rész, amely Brezsnyev és Szuszlov mellett a „magyar elvtársak” feladatává tette az
intézkedéseket elõkészítését.20

A történések pontos idejét illetõen továbbra is sok a bizonytalanság. Nem lehetünk bizo-
nyosak abban, hogy Hegedüs András, illetve Rákosi minden esemény idõpontjára jól emlék-

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK 271

A 
H
AT

AL
O
M
 S
ÁN

CA
IN
 K
ÍV
Ü
L

követõ moszkvai emigrációs évei alatt egy ideig együtt élt fia családjával, így a magyarországi viszonyokat csak

a balatoni pártüdülõben töltött egykori nyári vakációk alapján ismerõ, s magyarul nem is értõ fiatalember

többször lehetett fültanúja Gerõ véget nem érõ töprengéseinek – beszélgetéseik során szinte mindig a magyar

1956 okainak elemzésénél kötöttek ki. A Moszkvában készült írásokat – egy gazdaságpolitikai tárgyú tanulmánya

kivételével – Gerõ 1961. januári hazatérésekor fia gondjaira bízta; hazahozatalukat nem tartotta célszerûnek.

15 Közreadta Baráth (1999).

16 Hegedüs szerint Brezsnyev közölte vele, hogy munkájukra azért nincs szükség, mert az Elnökség megváltoztat-

ta döntését, és nem lép fel katonailag Nagy Imre ellen. OSA 361-0-4 9. d.

17 Rainer–Szereda (1996) 64. p.

18 Uo. 67. p.

19 Gál et al. (1993) 75. p. 

20 Rainer–Szereda (1996) 73. p.
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szik. A szovjet dokumentumok alapján helytállónak tûnik az a feltételezés, hogy a bukott
magyar politikusok Moszkvában tartózkodó csoportja – ha elõbb nem – a november 1-jei
elnökségi ülést követõen biztosan bekapcsolódott a Magyarországgal kapcsolatos döntések
kidolgozásába. A „munkamódszert” illetõen azonban csak találgathatunk. Valószínûsíthetõ,
hogy a szovjet vezetés tagjai nagyjából körvonalazták elképzeléseiket, a konkrét formába
öntést a magyarok végezték, s az elkészült tervezetek azután vagy a magyarok és az Elnökség
kijelölt tagjai, vagy az elnökségi tagok egymás közötti vitája után nyerték el végsõ formá-
jukat. A Kádár-kormány november 4-i nyilatkozata Rákosi memoárja szerint így készült:
„Megállapodtunk az új kormány felhívásának fõbb vonalaiban, s ennek alapján Gerõ és Hege-
düs e[lvtárs]ak kaptak megbízatást, hogy végsõ formába öntsék.”21 Hegedüs András a munka-
módszerrõl semmit nem ír, szerinte az íráson „Gerõ logikus, de szenvtelen gondolkodásmódja”
uralkodott, õ maga passzív maradt.22

A nyilatkozat, illetve a magyarokhoz intézendõ felhívás az elnökségi üléseken ezután is
többször szerepelt a napirenden, a Zsukovra bízott intézkedési tervrõl azonban alig tudunk
valamit. A Gerõ-féle dokumentumok között található egy egyoldalas, „Az elõkészített intézke-
dések listája” címû, dátum és aláírás nélküli gépelt orosz nyelvû feljegyzés,23 amelyen néhány
helyen Gerõ kézírásos javítása szerepel. Nem zárható ki, hogy ez lehetett a Zsukov-féle
„intézkedési terv”, vagy legalábbis annak az a része, amelynek kimunkálásában a magyarok-
ra is számítottak. Ezzel kapcsolatban is felvetõdik azonban a kérdés: ki készítette a listát?
Az Elnökség által kijelölt bizottság állította-e össze a magyarok számára a feladatsort, vagy a
kapott instrukciók alapján a szükséges intézkedésekre és az elkészítendõ dokumentumok
jellegére is az utóbbiak tették a javaslatot, s azt a már elkészült tervezetekkel együtt csupán
jóváhagyásra terjesztették az elnökségi tagok elé? A második variáció tûnik valószínûbbnek,
egyértelmû választ azonban nem tudunk adni.

Abból, hogy valamennyi dokumentumot még a Magyar Ideiglenes Forradalmi Kormány
nevében fogalmazták meg, arra következtethetünk, hogy ezek az írások az Elnökség november
3-i ülésének megkezdéséig elkészültek. Ebben az esetben az ülésrõl készített feljegyzésben
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21 Rákosi (1997) 1036. p.

22 OSA 361-0-4 9. d.

23 A lista a következõket tartalmazza:

„1. A Magyar Ideiglenes Forradalmi Kormány összetétele. (Melléklet.)

2. A Magyar Ideiglenes Forradalmi Kormány felhívása a lakossághoz. (Melléklet.)

3. A szovjet csapatok parancsnokságának, katonáinak és tisztjeinek felhívása a lakossághoz. (Melléklet.)

4. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Bizottságának felhívása a párt tagjaihoz.

6. A Magyar Ideiglenes Forradalmi Kormány felhívása az államvédelmi tisztekhez, határõrökhöz és belsõ karha-

talmistákhoz.

7. A Magyar Ideiglenes Forradalmi Kormány felhívása az ifjúsághoz.

8. Szervezeti intézkedések: a) az ideiglenes pártközpont összetétele; b) az ideiglenes párt irányító központ[ja]

mellett mûködõ agitáció-propaganda, szervezési, mozgósítási stáb összetétele; c) a rádió szerkesztõségének

összetétele; d) a Szabad Nép szerkesztõségének összetétele; e) az ideiglenes szakszervezeti központ össze-

tétele; f) az ifjúság demokratikus szervezete ideiglenes vezetésének összetétele; g) a sajtótermékek és rádió

cenzorainak összetétele; h) a megyei megbízottak listája; i) azoknak az íróknak és irodalmároknak a listája,

akiket fel lehet használni.

5. A honvédelmi miniszter utasítása a hadsereg valamennyi katonájának, tisztjének és valamennyi katonai egy-

ségnek. (Még nem készült el.)”

A dokumentum a szerzõ birtokában van.

11barat.qxd  11/20/2004  7:35 PM  Page 272



szereplõ megállapítás („A dokumentumok rosszul vannak elõkészítve.”24) vonatkozhatott a Gerõék
által készített anyagokra is. Az Elnökség ezt követõen a korábbi szövegezõ bizottságtól némi-
leg eltérõ összetételû csoportot bízott meg a dokumentumok elõkészítésével: Szuszlovot, Miko-
jant és Sepilovot. Ezután kerülhetett sor a szovjet katonai parancsnokság nevében kiadott felhí-
vás és a Kádár-kormány november 4-i felhívásának átdolgozására. A korábbi „tervet” és a
többi írás felhasználását a legnagyobb valószínûség szerint ad acta tették, és a dokumentumok,
valamint a kormánylista véglegesítése már Gerõék közremûködése nélkül történt.25

Források hiányában azt ma még nem tudjuk, hogy az új kormány dokumentumainak elõ-
készítésén kívül a szovjet vezetésnek volt-e valamilyen egyéb terve is az MDP Moszkvában
tartózkodó volt vezetõinek további „felhasználását” illetõen.26 Rákosi 1956. december 15-i
Hruscsovhoz írt levelében található ilyen utalás, Rákosi azonban nem bocsátkozik részletekbe:
„…úgy tûnik, megteremtõdnek annak elõfeltételei, hogy végre bevonják a munkába az eddig
teljesen kizárt régi kommunistákat, és meg lehet valósítani azt a tervet, amelyet a novem-
ber 4-ét megelõzõ napokban dolgoztak ki. E terv szerint a szovjet fegyveres erõk fellépését egy-
idejû erõs politikai offenzíva támogatta volna, amelyben rajtam kívül részt vettek volna a Szovjet-
unióban tartózkodó magyar kommunisták és természetesen a magyarországi kommunisták. A terv
második, rendkívül fontos része Kádár elvtárs ellenállása miatt nem valósult meg.” 27

Miután az SZKP KB Elnökségének 1956. november 3-i ülésén Kádár János vállalta a neki
szánt szerepet, Gerõéket valószínûleg „ejtették”. November közepére az egykori menekültek-
bõl politikai emigránsok lettek. A státusukban bekövetkezett változást Gerõ és politikustársai
ekkor még valószínûleg nem érzékelték. Hegedüs András szerint Gerõ egy ideig még novem-
ber 4-e után is bízott abban, hogy lehet valami szerepe az új hatalmi konstellációban.28

1956 novemberében még nem volt teljesen egyértelmû az MSZMP vezetésének velük kap-
csolatos álláspontja sem. Az Ideiglenes Központi Bizottság elsõ ülésén a volt vezetõk ügyé-
nek rendezése kapcsán Kádár János két csoportról beszélt. Az elsõbe azokat sorolta, akik a
jövõben semmilyen vezetõ tisztséget nem tölthetnek be, a másodikba azokat, akik számára
lehetõvé kell tenni, hogy eredeti foglalkozásuknak megfelelõen, de nem vezetõ beosztásban
elhelyezkedhessenek.29 Gerõ egyik listán sem szerepelt, nyilvánvaló azonban, hogy õ is az
elsõ csoporthoz tartozott. 

A Kádár-vezetésnek a moszkvai emigránsokkal kapcsolatos szándékairól nem derült ki
több abból a feljegyzésbõl sem, amelyet Borisz Ponomarjov, az SZKP KB külföldi kommunista
pártokkal való kapcsolattartásért felelõs osztályának vezetõje készített az SZKP KB számára
1956. november 17-én. A dokumentum szerint akkor a családtagokkal együtt mintegy ötve-
nen tartózkodtak Moszkvában, õket a KB Iroda dácsáiban helyezték el, élelmezésük és orvosi
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24 Rainer–Szereda (1996) 88. p.

25 Ezt megerõsíti Hegedüs András is, bár õ – feltehetõleg tévesen – október 29-ére teszi a munka befejezését.

Közlése szerint az általuk elkészített dokumentum további sorsát nem ismerték, de Gerõ szerint is a Kádár-

kormány felhívásaként vonult be a magyar történelembe. OSA 361-0-4 9. d.

26 Ilyen tervekre utal Hegedüs András is az SZKP KB Elnökségének írott 1957. március 22-i levelében: „A múlt

év novemberének elsõ napjaiban – az október 31-én Önökkel történt megbeszélés értelmében – többedma-

gunkkal vissza akartunk térni Magyarországra, hogy részt vegyünk az ellenforradalom leverésében és a népi

demokrácia rendjének megszilárdításában. Sajnos ez – velünk nem közölt okok miatt – nem valósult meg.”

OSA 361-0-5 1. d.

27 Szereda–Sztikalin (1993) 196–197. p.

28 Hegedüs (1989) 322. p. 

29 Némethné–Sipos (1993) 30. p.
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ellátásuk költségeit a KB Iroda állta. További sorsukat illetõen a feljegyzés készítõje csak a
budapesti nagykövet közlésére hagyatkozhatott: „A budapesti szovjet nagykövettõl azt a tájé-
koztatást kaptuk, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetése a közeljövõben az említett
személyek többségét nem kívánja Budapestre hívni, mivel nem áll szándékában irányító
munkában felhasználni õket Magyarországon.”30 Ponomarjov Kádárnak az SZKP KB-hoz
intézett kérésére utalva még további családok érkezésével is számolt.

Nem teljesen tisztázott Rákosi és az október végén Moszkvába érkezett magyar politiku-
sok kapcsolata sem. Bár Rákosi visszaemlékezése szerint a már említett dokumentumok szö-
vegezésében õ is részt vett, a Gerõ-iratok között egyen sem található meg Rákosi keze nyoma.
Ez azonban természetesen még nem zárja ki, hogy Rákosi és volt politikustársai november
elsõ napjaiban szorosan együttmûködtek. A késõbbiekben azonban a kapcsolattartást megne-
hezítette, hogy Rákosi továbbra is a barvihai szanatóriumban tartózkodott, az október 28-án
kimenekített vezetõk viszont elõbb az 1956 októberében szálláshelyül kijelölt uszpenszkojei
dácsákban, majd 1957 nyarától, a családtagok hazatérése után Moszkva belvárosában laktak.
Gerõ és menekülttársai több alkalommal felkeresték Rákosit a szanatóriumban, s elképzelhetõ,
hogy Gerõ négyszemközti beszélgetést is folytatott vele. Kettõjük között azonban némileg
feszült volt a hangulat, ami nem kis mértékben az 1956 júliusa utáni magyarországi esemé-
nyek eltérõ megítélésébõl adódott: Rákosi makacsul kitartott amellett, hogy a forradalom
kitörése az õ 1956. júliusi leváltása miatt következett be.

A Szovjetunióban tartózkodó volt vezetõk november 4-e után sem voltak csupán az esemé-
nyek tétlen szemlélõi. A bukott politikusok – Hegedüs András szavaival – „ugrásra készen”
álltak.31 Az emigránsok, jórészt Gerõék lakásán, végeláthatatlan vitákat folytattak arról, hogy
miért következtek be az 1956. októberi magyar események, illetve hogy elkerülhetõ lett volna-e
a forradalom kirobbanása.32 Véleményük aztán az SZKP KB-nak írt – és onnan általában az
MSZMP vezetéséhez továbbított – levelekben körvonalazódott. 

Mint önéletrajzi könyvében Hegedüs András írja, ezek a viták alapvetõen három kérdés
körül kristályosodtak ki: mi okozta Magyarországon a hatalom összeomlását, milyen legyen a
Kádár-kormány politikájához való viszonyuk és milyen korrekciókra van szükség a politikai
irányvonalat illetõen.33

A szovjet vezetésnek címzett elsõ memorandum november 18-án kelt, aláírói Gerõ Ernõ,
Hegedüs András és Kovács István voltak.34 A szövegezést valószínûleg közösen végezték,
majd a levelet Gerõ fordította le és adta át november 19-én Mosetovnak azzal a kéréssel,
hogy az egyidejûleg átadott kézírásos szöveget is illesszék be a levélbe (ez a szöveg lett
memorandum elsõ bekezdése), majd az elsõ oldal átgépelése után a memorandumot kézbe-
sítsék a címzettnek.35

Az SZKP KB Elnökségének küldött levélben az MSZMP politikájában bekövetkezett állí-
tólagos jobbratolódás miatti aggodalmuknak adtak hangot, és a szovjet vezetés számára meg-
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30 Rosszijszkoj Goszudarsztvennij Arhiv Novejsej Isztorii (RGANI) f. 5. op. 28. gy. 382. 

31 Hegedüs (1988) 319. p.

32 Ezekbe a vitákba elõször Hegedüs András visszaemlékezése engedett bepillantást. Hegedüs (1988) 322–324.

p., illetve uõ. (1989) 318–328. p.

33 Hegedüs (1988) 322. p.

34 Közli Gál et al. (1993) 133–136. p.

35 Gerõ Mosetovnak címzett levele és a november 18-i memorandum elsõ oldala Gerõ Ernõnek a Komintern levél-

tárában õrzött káderanyagában maradt fenn. Rosszijszkij Goszudarsztvennij Arhiv Szocialno-Polityicseszkoj

Isztorii (RGASZPI) f. 495. op. 199. gy. 55.
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fogalmaztak a hibák kijavítására irányuló tanácsokat is. Gerõ, aki több mint egy évtizeden át
a magyar politikai élet egyfajta szürke eminenciása volt, nyilván nehezen vette tudomásul,
hogy ezekre a „tanácsokra” sem Kádár János, sem a szovjet vezetés nem tart igényt.

A levél aláírói így kezdték memorandumukat: világos, hogy a magyarországi események
azt kívánják, hogy „beható, önkritikus elemzésnek vessük alá a volt magyar párt- és állami
vezetés egész tevékenységét, feltárjuk a tragikus eseményeket elõidézõ okokat”.36 Ez az ön-
kritikus szembenézés azonban elmaradt. A moszkvai emigránsok közül egyedül Gerõ vállal-
kozott a forradalom kitörésének okairól vallott álláspontja részletes írásbeli kifejtésére és rög-
zítésére, ez az írása azonban „fiókban maradt”, és talán még emigránssá lett egykori politi-
kustársai sem ismerték. A mintegy hatvan noteszlapnyit kitevõ, töltõtollal lejegyzett, néhol
alig olvasható írást szintén Gerõ Moszkvában élõ fia õrizte meg. A leírt szöveg terjedelmébõl
arra lehet következtetni, hogy szerzõje nagyobb lélegzetû munkára készült, a lapszéli jegyzetek
és a szövegben található zárójeles megjegyzések pedig arra utalnak, hogy Gerõ számos adatot
utólag pontosítani kívánt.

Miért és kinek írt? Teljességgel az sem lenne kizárható, hogy a magyarországi viszonyok
között nehezen eligazodó prezídiumi tagok a szovjet pártvezetés belsõ köreivel jó kapcsolato-
kat ápoló Gerõtõl kértek elemzést a forradalom kirobbanásának okairól. E feltételezés mellett
szól, hogy Gerõ – nyilván nem magánszorgalomból – 1957 tavaszán is több feljegyzést készí-
tett a szovjet párt vezetése számára például a Táncsics Körrõl, és hosszasan elemezte a ma-
gyarországi gazdasági helyzetet is.37 A hipotézis érvényessége ellen szól viszont maga az írás:
nehezen elképzelhetõ, hogy Gerõ egy szovjet megrendelésre készült elemzésben a forradalom
kitörését elõidézõ hibák jelentõs részéért éppen szovjet vezetésre hárította volna át a felelõs-
séget. Legvalószínûbbnek az tûnik, hogy a Pravda 1956. november 23-i, a Rákosi–Gerõ-féle
vezetést elmarasztaló szerkesztõségi cikke38 volt az az erõs külsõ hatás, amely mintegy a cikk-
re válaszként is felfogható számadásra késztette. E verzió helyességét látszik igazolni Gerõ
írásának struktúrája: mintha a cikkben a Rákosi–Gerõ-féle vezetéssel szemben megfogalma-
zott vádakkal polemizálna, azok tételes cáfolására törekedne.

Gerõ felindultsága emberileg teljesen érthetõ, hiszen õ, aki mindvégig hûségesen végre-
hajtotta a szovjet utasításokat, aki mindig tudta, hogyan kell reagálni a szovjet politika legap-
róbb rezdüléseire is, azt igazán nem várta volna, hogy a Rákosi–Gerõ-vezetést tegyék meg
minden baj okozójának!39 Az elmarasztaló sorokat olvasva méltán érezhette úgy, hogy cserben-
hagyták, s ettõl mintegy felmentve érezte magát a pártfegyelem azon íratlan szabálya alól,
hogy a szovjet vezetést nem lehet bírálni.

Gerõ a forradalom okainak elemzésekor egészen 1953 nyaráig, az „új szakasz” megindí-
tásáig nyúlt vissza. A moszkvai bírálatok jogosságát és a változtatás szükségességét nem vonta
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36 Gál et al. (1993) 133. p.

37 A dokumentumok a szerzõ birtokában vannak. A magyar gazdasági helyzetrõl a Kádár János vezette kormánydele-

gáció 1957. márciusi látogatása elõtt az SZKP KB külügyi osztályán is készült egy feljegyzés. Nem kizárt, hogy az

utóbbi dokumentum elkészítéséhez a Gerõ által leírtakat vették alapul, a két dokumentum összevetése azonban

nem volt lehetséges, mert az SZKP KB egykori pártlevéltárában õrzött dokumentumot idõközben újra titkosították.

38 Za dalnyejseje szplocsenyije szil szocializma na osznove markszisztko-leninszkih principov. Pravda, 1956.

november 23. A cikk „A szocializmus erõinek további összefogásáért a marxizmus-leninizmus elvei alapján”

címmel magyarul is megjelent a Népszabadság 1956. november 25-i számában.

39 A cikk kiinduló tétele a következõ: „Kétségtelen, hogy a magyar események kirobbanásához hozzájárultak a

Rákosi–Gerõ-féle állam- és pártvezetés bûnei, amelyek a szocialista építésben súlyos hibákat okoztak, mind az

általános, mind a gazdaságpolitikában és a kulturális építõmunkában.”
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kétségbe, de Rákosi korábbi megnyilatkozásaihoz hasonlóan a „tanácsok” helytelen kivitele-
zését tette meg minden rossz õsforrásának. Ebbõl következõen nála a felkelés elõidézõjeként
elsõ helyen Nagy Imre és hívei helytelen politikája állt, ám a kiváltó okok elemzésekor feltû-
nõen nagy teret szentelt Rákosi tevékenységének is, különösen a Rajk-perben játszott dicstelen
szerepének. Nem kímélte azonban Kádár Jánost sem, akit elsõsorban a párt immár másodszori
feloszlatásáért bírált. Láthatóan azt sem tudta megbocsátani neki, hogy a Magyar Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány felhívásának közremûködésükkel, Moszkvában szerkesztett szöve-
gébe utólag beszúrta a „Rákosi–Gerõ-klikk” kifejezést, s ezzel egy platformra került az „áruló”
Nagy Imrével.

Nyilvánvalóan Gerõ is érezte, hogy a forradalmat elõidézõ okok számbavételekor nem
kerülheti meg a gazdaságpolitikai kérdések elemzését sem, hiszen ez volt az õ igazi „felség-
területe”. Értékelésében különbözõ összefüggésekben többször is említést tett a gazdaság-
politikában elkövetett hibákról, s bár a tényeket nem tagadta, és megjegyzései érdemiek,
felelõsségét e tekintetben sem ismerte el. Talán személyes érintettsége okán is itt mûködött
leginkább a felelõsségáthárítási reflex – minden probléma oka az, hogy a „szovjet elvtársaktól”
rossz, illetve ellentmondásos tanácsokat kaptunk –, s akaratlanul is azt sugallta, hogy a „magyar
elvtársak” önálló, szuverén döntést semmilyen kérdésben nem hozhattak.

Írásmûvében talán a leghelytállóbb az ifjúságpolitika területén elkövetett hibákkal és az
ifjúságnak a forradalomban játszott szerepével foglalkozó rész. Talán ez az egyetlen olyan
kérdés, amelyrõl szépítgetés és torzítás nélkül, viszonylag objektívan képes írni. Elismeri,
hogy a párt éveken keresztül nem foglalkozott megfelelõen az ifjúsággal, a nevelés csõdöt
mondott, a szektás hibák különösen az ifjúsággal való foglalkozásban éreztették hatásukat, a
párt nem volt képes mozgósítani az ifjúságot. A legnagyobb hibának azt tartotta, hogy sok ezer
fiatal nem látott maga elõtt perspektívát.

A forradalom kirobbanása után egy hónappal frissiben papírra vetett sorok szerzõje e kri-
tikus helyzetben sem tudott azonban túllépni önmagán. Akármi motiválta is az íráskor, a vég-
eredmény minden önkritikától mentes, önigazoló, magamentegetõ írás lett, még ha Gerõ – a tõle
megszokott módon – kínosan ügyelt is a távolságtartást és kívülállást kifejezõ harmadik
személy használatára, s még csak véletlenül sem írt le elsõ személyû igealakot. Pedig a sorok
között átszivárog, hogy õt magát is megérintették a történtek. Nemcsak a munkásság tömeges
részvételének okaira nem tudott elégséges magyarázatot adni, de láthatóan küszködött a
nacionalizmus kérdésével is. Azt ugyan maga is érezte, hogy a kommunista párt a környezõ
országokkal összehasonlítva „nemzeti deficitben” szenvedett, odáig azonban nem jutott el,
hogy a „nacionalista” követelések jogosságát teljes egészében elismerje.

A végsõ következtetések levonására nem volt ereje. Csak találgathatunk, hogy mikor és
miért hagyta abba az írást. A legvalószínûbb feltételezés, hogy 1956. december elsõ felében
még ezzel töltötte az idejét, hiszen az értékelés még szót ejtett a Kádár-kormány téeszekkel
kapcsolatos december eleji „tehetetlenségérõl”. Idõközben azonban – a magyar újságok pos-
tai továbbítása következtében nyilván némi késéssel – megismerte az MSZMP Ideiglenes
Központi Bizottságának 1956. decemberi – a szovjet pártvezetésnek a Pravda-vezércikkben
megjelent hivatalos álláspontjával teljesen egybevágó40 – határozatát az „ellenforradalom”
okairól, amelyben elsõ helyen szerepelt a „Rákosi–Gerõ-klikk antileninista, a kommunista
párttól idegen vezetési stílusa”.
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40 Az MSZMP IKB decemberi ülésének elõkészítésével és a határozat megszületésével kapcsolatban lásd Malenkov,

Szuszlov és Arisztov feljegyzését a Kádár Jánossal 1956. december 1-jén és 3-án folytatott beszélgetésükrõl.

Szereda–Sztikalin (1998) 711–715. és 718–720. p.
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Természetesen az új, Kádár-féle vezetés nem tartott igényt Gerõ szolgálataira, sõt a Pravda
szerkesztõségi cikke után annak is egyre kisebb lett a valószínûsége, hogy szovjet segítséggel
visszatérhet a politikai életbe. Ha az aktív politikai szerepvállalásról esetleg már nem voltak is
illúziói, a mielõbbi hazatérés reményérõl nem mondott le, s ennek érdekében nem engedhette
meg magának, hogy szembehelyezkedjen a párt érvényben lévõ határozatával. 

A moszkvai emigránsok sorsát illetõen a magyar pártvezetés halogatta a végleges döntés-
hozatalt. Amikor azonban 1957. január közepén Rákosi újabb levélben jelentette be hazaté-
rési szándékát,41 Kádárék számára nyilvánvalóvá vált, hogy a bukott pártvezetõk ügyében nem
lehet tovább húzni a döntést. Az MSZMP Ideiglenes Intézõ Bizottságának 1957. január 25-i
ülésén egyelõre még csak arról határoztak, hogy össze kell állítani a „politikai életbõl kikap-
csolt” volt vezetõk névsorát, és „megfelelõ kategorizálás” után kell dönteni az ügyükben.
A meghozott határozatot az Ideiglenes Intézõ Bizottság egy tagja „elvtársi módon” a helyszí-
nen közölte volna az érintettekkel.42

Az újabb halogatás oka az is lehetett, hogy mielõtt a magyar pártvezetés ügyükben kimondta
volna a végsõ szót, szerették volna megismerni a „vendéglátó” szovjet fél véleményét is.
A magyar emigránsokra vonatkozó konzultációnak az eddig ismertté vált szovjet iratokban
nincs nyoma, ez azonban nem zárja ki azt, hogy a Moszkvában tartózkodó volt vezetõk további
sorsáról január–február folyamán a két párt képviselõi eszmecserét folyattak. A magyar emig-
ránsok közben újabb és újabb levelekkel ostromolták a Kádár-féle vezetést, sürgetve „igaz-
ságtalan” emigrációjuk mielõbbi megszüntetését.

Annak nem találtam nyomát, hogy társaihoz hasonlóan Gerõ a magyar vezetéshez is eljut-
tatta volna a hazatérésre vonatkozó üzeneteit. Született azonban egy újabb memorandum a
szovjet vezetéshez, amelyet a korábbihoz hasonlóan a „négyek” írtak alá.43 A moszkvai
emigránsok újabb állásfoglalása, amely már a Rákositól történõ elhatárolódás jegyében és
a hazatérés megkönnyítése érdekében született meg, idõben csaknem egybeesett az
MSZMP Ideiglenes Intézõ Bizottságának és az Ideiglenes Központi Bizottságnak a forrada-
lom kirobbanásának okait és a Nagy Imre-csoport ebben játszott szerepét átértékelõ 1957.
február 26-i határozatával. 

Az MSZMP IIB 1957. február 19-én, majd az IKB február 26-án – összekapcsolva a
Romániába internáltak és a Moszkvába menekült volt pártvezetõk ügyét – rendezte ezt a
régóta húzódó kérdést. Az emigránsok közül Révai József, Egri Gyula és Hazai Jenõ szá-
mára biztosították a hazatérést, Rákosi és Gerõ viszont öt, a többiek (közöttük Bata István,
a Biró testvérek, Hegedüs András, Kovács István, Piros László, Berei Andor, Andics Erzsébet
és Komor Imre) még egy évig nem térhettek vissza Magyarországra. Egyidejûleg megfosz-
tották õket közhatalmi funkcióiktól, országgyûlési mandátumuktól. (Gerõ feleségének
egyetemi tanári munkaviszonyát a Minisztertanács azonban csak 1957. augusztus 27-én
szüntette meg.44) 

Az MSZMP IKB Titkársága 1957. március 2-i ülésén foglalkozott a február 26-i határozat
végrehajtásával összefüggõ kérdésekkel, s a moszkvai emigránsokkal kapcsolatos teendõket
Kiss Károly KB-titkárra bízta.45 Neki kellett a pártvezetés álláspontját ismertetnie az SZKP
KB-val, s ez 1957. március 5-én meg is történt. Kiss Károly az SZKP KB-nak írt levélben

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK 277

A 
H
AT

AL
O
M
 S
ÁN

CA
IN
 K
ÍV
Ü
L

41 Feitl (1991) 11. p.

42 Némethné–Urbán (1993) 31. p.

43 Gerõ Ernõ, Révai József, Hegedüs András és Kovács István 1957. február 23-i levelét lásd Urbán (1990).

44 Az ezzel kapcsolatos vitákról lásd Baráth (2000) 285. p.

45 Baráth et al. (1998) 119. p.
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egyúttal kérte: a kint lévõk számára tegyék lehetõvé, hogy állami vagy gazdasági munkakör-
ben elhelyezkedhessenek, illetve a betegek számára biztosítsák a gyógykezelést.46

A Titkárság március 2-i ülésén született döntés arról is, hogy az IKB február 26-i határo-
zatát a kintiekkel Kiss Károly közli a magyar párt- és kormánydelegáció moszkvai látogatása
alkalmával. Az MSZMP-be történõ esetleges felvételükkel kapcsolatban úgy határoztak: „Ha
a Moszkvában tartózkodó elvtársak az MSZMP tagjai kívánnak lenni, egy kijelölt moszkvai meg-
bízotton keresztül vegyék fel a kapcsolatot. Tagságukról egyéni elbírálás alapján az Intézõ
Bizottság dönt.”47

Kiss Károly a delegáció megérkezése után külön-külön beszélt Rákosival, Gerõvel és a
többi emigránssal. A beszélgetésekrõl nem áll rendelkezésünkre írásos feljegyzés, az elemi
felháborodást azonban jelezte a magyar vezetésre zúdított levélözön, amelyben a kint lévõk a
velük szembeni pártszerûtlen és méltánytalan eljárást sérelmezték. Gerõ egyenesen az SZKP
KB Elnökségének írt, s levelével megismerkedett a még Moszkvában tartózkodó magyar
delegáció is.48

A levelek hatására az MSZMP vezetése kénytelen volt újra foglalkozni a kérdéssel.
Április 12-én ismét levélben tudatták a kintiekkel és az SZKP KB Elnökségével, hogy a ha-
zatérésre vonatkozó határozatot újfent megvizsgálták, és meghatározták azok körét, akiknek a
hozzátartozói – ha kívánják – hazatérhetnek.49 Ez a döntés Gerõék további sorsát nem érintette.
Érintette viszont Kiss Károly lépése. Kiss Károly nemcsak az MSZMP-be történõ belépés le-
hetõségét ajánlotta fel a kintieknek, de az átigazolási kérdõívekkel együtt az ideiglenes párt-
igazolványt is kivitte, és a moszkvai nagykövetség párttitkára, Mácsay Tivadar segítségével az
egész moszkvai emigrációt szabályosan átigazolta az MSZMP-be.50 Gerõ ettõl kezdve a nagy-
követségen fizette a tagsági díjat.51

Az SZKP KB-nak küldött 1957. április 12-i levélben a magyar vezetés ahhoz is segítséget
kért, hogy a hosszabb kint tartózkodásra kényszerültek számára próbáljanak valamilyen mun-
kát találni – Kádárék elsõsorban lektori munkára vagy a nemzetközi munkásmozgalommal
kapcsolatos kutatómunkára gondoltak.52 Mácsay Tivadar 1957. július 10-i, Kiss Károlynak
címzett feljegyzése szerint a Moszkvában maradt egykori politikusok június 1-jétõl, illetve 15-étõl
kezdõdõen valamennyien elhelyezkedtek valamilyen szovjet szervnél.53 Gerõ a Szovjetunió
Tudományos Akadémiája Közgazdasági Intézetében, a népi demokratikus országok szektorá-
ban kezdett el dolgozni.54 A szektor 1957. évi tudományos kutatási tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló szerint az elsõ idõszakban egy 15 íves monográfián dolgozott, amely a magyar-
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46 Magyar Országos Levéltár (MOL) M-KS-288. f. 9/1957/28. õ. e. 

47 Baráth et al. (1998) 119. p.

48 Feitl (1991) 16. p. Az SZKP KB Elnöksége 1957. március 27-i ülésén foglalkozott a levelekkel; a jegyzõkönyvben

azonban csak Rákosi március 25-i, illetve Hegedüs és Piros március 22-i levelérõl történik említés, Gerõ

levelérõl nem. Furszenko (2003) 241–242. p.

49 MOL M-KS 288. f. 9/1957/28. õ. e.

50 Feitl (1991) 18. p.

51 Gerõ a 229 712 számú ideiglenes párttagsági igazolvánnyal az MSZMP moszkvai külképviseleti pártszervezet

4. sz. pártcsoportjának tagja lett. A moszkvai emigránsok közül õ fizette a legnagyobb összegû tagsági díjat,

1957. március–május folyamán havi 10 rubelt, júniusban 60, júliusban – munkába állása után – már 120 rubelt.

MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e. 

52 MOL M-KS 288. f. 9/1957/28. õ. e.

53 MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e. 

54 Rajta kívül ennek az intézetnek volt a munkatársa Berei Andor és Rákosi egyik fivére is.
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országi iparfejlõdéssel foglalkozott az 1918 és 1956 közötti idõszakban, s amelynek befejezését
1958-ra ígérte.55 A munkával azonban bizonyosan nem készült el, mert még az 1960.
november végén írt munkabeszámolójában is az elvégzendõ feladatok között szerepelt en-
nek a tanulmánynak a folytatása.56 A késlekedés oka valószínûleg nem (vagy nem elsõsor-
ban) az volt, hogy Gerõ nem jutott hozzá a szükséges forrásokhoz, hiszen a magyar gazda-
ságra vonatkozó bizalmas statisztikai adatok a szovjet nagykövetségen keresztül már az
1950-es évek eleje óta eljutottak Moszkvába is, s ezek egy része nagy valószínûséggel ren-
delkezésére állt az idõnként a párt- és állami szervektõl érkezõ megbízatásokat57 is teljesítõ
intézeti munkatársaknak. A népi demokratikus országok szektorának tevékenységét az SZKP
XX. kongresszusa után felülvizsgálták, és a részleg fõ feladatául a szocialista gazdasági vi-
lágrendszer kialakulásának és fejlõdésének tanulmányozását jelölték meg, ezen belül is a
nemzetközi munkamegosztás és a szocialista országok közötti együttmûködés vizsgálatát.
Az új feladatok nem csupán a szektor, de Gerõ egyéni munkatervében is kifejezésre jutottak.
Sajnos ez utóbbi nem áll rendelkezésünkre minden évbõl, de az 1960-as beszámoló alap-
ján úgy tûnik, hogy egyre nagyobb mértékben bevonták nem csupán az intézet tudományos
munkatervében szereplõ fõ feladatok, de a különbözõ szervektõl menet közben érkezõ eseti
megbízatások teljesítésébe is. A szocialista országok közötti nemzetközi munkamegosztás
és gazdasági együttmûködés problémájának vizsgálata során a népi demokratikus részleg
elsõsorban a szocialista országok gazdasági fejlõdésének kiegyenlítõdésével és a szocializ-
musból a kommunizmusba történõ egyidejû átmenetükhöz szükséges anyagi elõfeltételek
megteremtésének problémáival foglalkozott. Gerõ az elõbbi témában 1960 folyamán már el-
készített egy nyolc-kilenc ívnyi kéziratot, amelyen hazatérése után Magyarországon tovább
dolgozott. A szektor 1960-as munkabeszámolójában azok között a munkatársak között em-
lítették, akik a legeredményesebb és legnagyobb munkát végezték, mind az intézeti, mind
a különbözõ szervektõl (Tervhivatal, Külgazdasági Kapcsolatok Állami Bizottsága) érkezõ
feladatok végrehajtását illetõen.58

A moszkvai hétköznapokról már kevesebbet tudunk, azt is jórészt Hegedüs András közlé-
seibõl. A bukott magyar politikusok „komfortos emigrációban” éltek, lakásukról és élelmezé-
sükrõl a szovjet vezetés gondoskodott, a különbözõ akadémiai intézetekben végzett munkáju-
kért fizetést is kaptak.59 Gerõék belvárosi lakása gyakran volt az emigránsok találkozóhelye.
(Az emigránsok családtagjai Kádárék döntése értelmében már 1957 májusában hazatérhet-
tek, egyedül neki maradt kint a családja is.) A Közgazdasági Intézetbe Gerõnek valószínûleg
nem kellett naponta bejárnia, és a munka sem töltötte ki egész napját. Õ, aki a hatalomban
töltött több mint egy évtized alatt szinte mániákusan dolgozott, minden bizonnyal nehezen vi-
selte a tétlenséget. Hegedüs András szerint üres óráiban bevásárolni járt, s a Moszkvában ta-
pasztalt áruhiány hamar „ellenzékivé” tette a szovjet vezetéssel szemben.60

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK 279

A 
H
AT

AL
O
M
 S
ÁN

CA
IN
 K
ÍV
Ü
L

55 Arhiv Rosszijszkoj Akademii Nauk (ARAN) f. 1877. op. 1. gy. 1236.

56 Idõközben az írás címe némileg megváltozott: a munkabeszámolóban már „A Magyar Népköztársaság iparának

negyven éve, 1920–1960” elnevezéssel szerepelt. ARAN f. 1877. op. 8. gy. 124.

57 A munkabeszámolók szerint a szektor szorosan együttmûködött a Tervhivatal Gazdasági Kutatóintézetével,

s rendszeresen kapott megbízatásokat a Minisztertanács mellett mûködõ Külgazdasági Kapcsolatok Állami

Bizottságától, a külügyminisztériumtól és esetenként a pártközponttól is. ARAN f. 1877. op. 1. gy. 1429.

58 ARAN f. 1877. op. 8. gy. 124.

59 Hegedüs (1989) 324. p. A fizetésük Mácsay Tivadar feljegyzése szerint havi 2800 és 4000 rubel között volt.

MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e.

60 Hegedüs (1989) 327–328. p.
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Nem ismerjük pontosan, milyen információi voltak a magyarországi eseményekrõl, és ezek
alapján hogyan vélekedett róluk. Az emigránsokat az SZKP Központi Bizottsága részérõl idõ-
közönként felkereste egy-egy pártfunkcionárius, aki elbeszélgetett velük, és tájékoztatást
adott az aktuális kérdésekrõl.61 A magyar sajtó – ha késéssel is – minden bizonnyal eljutott
hozzá, s az is feltételezhetõ, hogy ismerõsöktõl, régi híveitõl Moszkvában is kapott leveleket,
híreket. Állandó levelezõpartnere volt ebben az idõszakban egykori titkára, az 1957-tõl az
OTP osztályvezetõjeként dolgozó Soltész Károly, aki nem csupán az otthoni híreket szállította
neki, de beszerezte a Közgazdasági Intézetben végzett munkájához szükséges könyveket és
statisztikai kiadványokat is. Több alkalommal felkereste Moszkvában Gergely Miklós is (aki
azonban az 1962-es KEB-vizsgálatkor tagadta, hogy e látogatásokra a Gerõvel való politikai
nézetazonosság késztette volna; állítása szerint a beszélgetések során csupán a két család
hogylétérõl, illetve arról a két könyvrõl esett szó, amelyeken Gerõ akkor dolgozott62). Információ-
kat szerezhetett a Moszkvába kiutazott magyar delegációk tagjaitól és kiküldötteitõl is, akikkel
Mácsay szerint a belvárosban – akarva, nem akarva – összetalálkozott és beszélgetett.

Soltész Károly az elsõ pillanattól kezdve nem titkolta Gerõvel fenntartott kapcsolatát, s ez
ellen egy ideig a pártvezetés sem emelt kifogást.63 1958 elején azonban bejelentés érkezett
ellene a KEB-hez egy baráti társaságban még 1957 novemberében tett, Gerõt méltató kije-
lentései miatt (helytelenítette volt fõnöke távol tartását, mert szerinte hasznos munkát tudna
itthon végezni). A beszélgetésen jelenlévõk ugyan állítólag nem értettek egyet mindenben
Soltésszal, tagadták azonban a bejelentõnek (az MSZMP Pest megyei bizottsága osztályve-
zetõjének) azt az állítását, hogy Soltész a párt akkori vezetõit gyalázó kijelentéseket is tett
volna. Soltész 1958 februárjában ennek ellenére „szigorú megrovás végsõ figyelmeztetéssel”
pártbüntetést kapott a Központi Ellenõrzõ Bizottságtól.64 A pártbüntetés kiszabásánál nagy
súllyal esett latba az a tény – amint a KEB 1962-es vizsgálati anyagából is egyértelmûen
kiderül –, hogy Soltész rendszeresen levelezett Gerõvel, és tájékoztatta a magyarországi
belpolitikai helyzetrõl.

Az MSZMP vezetése Soltész fegyelmi felelõsségre vonásával csaknem egyidejûleg foglal-
kozott azoknak a Moszkvában tartózkodó volt vezetõknek az ügyével, akiknek hazatérése a KB
1957. februári határozata értelmében 1958 elején esedékessé vált. A testület 1957. novem-
ber 23-i ülésén úgy határozott, hogy azoktól, akik a közeljövõben haza fognak térni, kérjenek
politikai nyilatkozatot az MSZMP Központi Bizottsága politikai irányvonalát illetõ vélemé-
nyükrõl és arról, hogy hazatérésük után hol kívánnak dolgozni.65 A Titkárság megbízásából
Fock Jenõ már néhány nappal késõbb elküldte a leveleket Boldoczki János moszkvai nagykö-
vetnek, akit nem csupán a kézbesítésre utasítottak, hanem arra is, hogy az SZKP KB Nem-
zetközi Osztályának vezetõjét, Andropovot tájékoztassa.66

Az MSZMP Politikai Bizottsága legközelebb 1958. január 9-én tért vissza a volt vezetõk
ügyére. A végleges döntés meghozatalában a Központi Bizottságot tekintették illetékesnek,
ezért úgy döntöttek, hogy Fock Jenõ vezetésével létrehoznak egy bizottságot (ennek tagja
volt még Aczél György, Szirmai István, Bakó Ágnes, Ilku Pál és Tömpe István is), amely
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61 MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e.

62 MOL M-KS 932. f. Központi Ellenõrzõ Bizottság (KEB) 1962. évi 16. sz. jegyzõkönyv.

63 A KEB számára készített feljegyzés szerint Soltész többek között az MSZMP KB Gazdasági Osztályától kérte el

Gerõ kölcsönkötvényeit, és küldte ki a Szovjetunióba.

64 MOL M-KS 932. f. KEB 1962. évi 16. sz. jegyzõkönyv.

65 MOL M-KS 288. f. 5/51. õ. e.

66 Uo. 
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a határozattervezeteket kidolgozza.67 Az elõterjesztést a KB január 24-re tervezett ülését meg-
elõzõen, a PB január 21-i ülésén véglegesítették. A konkrét személyi javaslatokat illetõen
a tervezet úgy fogalmazott, hogy Rákosi Mátyás visszatérése egyáltalán nem kívánatos, Gerõ
Ernõ kitiltása három–négy évre szólt. Hegedüs András, Bata István, Kovács István és Piros
László számára 1958 második, a többiek számára már az év elsõ felében lehetõvé vált a haza-
térés.68 A vitában Friss István igyekezett Gerõt védelmébe venni, és azt javasolta, hogy az indok-
lásban személyét válasszák külön Rákositól. Kádár azt ugyan maga is elismerte, hogy Gerõ
„mégsem teljesen azonos Rákosival”, többre azonban nem volt hajlandó.

A Központi Bizottság 1958. január 24-i ülésén a volt vezetõkkel foglalkozó napirend elõ-
adója Fock Jenõ volt. Beszédében a központi helyet a Hegedüs–Piros–Kovács–Bata négyes
tevékenységének elítélése foglalta el, Gerõvel – mivel az õ hazatérése még egyáltalán nem volt
napirenden – alig foglalkozott. A KB-ülésre készített tézistervezet és a párttagság tájékoztatásául
szolgáló levéltervezet a gazdaságpolitika terén elkövetett hibák mellett Gerõ esetében azt emelte
ki, hogy „bár képzettsége és politikai súlya meglett volna hozzá, hogy kellõ idõben fellépjen
Rákosi hibái ellen, nem ezt tette, hanem ehelyett egész 1956 júliusáig támogatta azokat”.69

A PB 1958. február 11-i ülésén Fock Jenõ elõterjesztése alapján a testület úgy határozott,
hogy Nezvál Ferenc és Pothornyik József (akadályoztatása esetén Brutyó János) még azon a
héten Moszkvába utazik, és a kint lévõkkel csoportos megbeszélésen ismerteti a határozatot.
Ugyanakkor arról is döntöttek, hogy Gerõvel külön kell beszélni. A PB megbízottjai 1958.
február 16–17-én tájékoztatták a moszkvai emigránsokat. A velük folytatott beszélgetésrõl
Nezvál a PB 1958. február 18-i ülésén számolt be, s írásos feljegyzést is készített a testület
számára.70 Nezvál ebben szólt a Gerõvel külön folytatott megbeszélésérõl is. Míg a többiek
egyike-másika Nezvál szavai szerint „elég éles hangú kijelentést tett” Moszkvában, Gerõ
viselkedett a legkorrektebbül, s a PB kiküldötteit a KB-határozattal való egyetértésérõl
biztosította. Kijelentette, hogy nem kíván vezetõ funkcióba kerülni, már csak egészségi álla-
pota miatt sem. Mindazonáltal nem állhatta meg, hogy a határozattal kapcsolatban bizonyos
– saját felelõsségét kisebbítõ – megjegyzéseket tegyen. Nem kifogásolta, hogy az MDP egykori
vezetõi nem kerülhettek be a vezetésbe, azzal azonban nem értett egyet, hogy „csak a súlyos-
bító oldala van megjelölve a határozatban”, mivel „õ azért mégis segített a szocializmus építé-
sében”. Súlyosan felelõsnek érezte magát a gazdaságban és a politikai életben elkövetett hibák
miatt, de a nemzetközi légkört – akár 1956-ban – most is „enyhítõ körülménynek” tekintette. 

A Politikai Bizottságtól azt kérte: jelöljék meg, mikor kezdõdik a három-négy éves idõtar-
tam, s adjanak neki valamilyen feladatot, „õ képességeinek megfelelõen bármilyen munkát
elvállal, amivel segítséget nyújthat”. A beszélgetés során külön hangsúlyozta, mennyire
jólesik neki, hogy 16 hónap után beszélnek vele, mert a hazai élettõl való elzártsága, valamint
súlyos egészségi állapota „fizikailag is nagyon nehezére esik”. A rendelkezésére álló sajtó
alapján a gazdasági és politikai konszolidálódást egészségesnek tartotta, és sok sikert kívánt
„a párt és a gazdasági élet megszilárdításához”.71

Ennek a „korrekt magatartásnak” reményei szerint közelebb kellett volna hoznia kény-
szerû szovjetunióbeli emigrációjának végét, ám hazatérésére csak az MSZMP vezetése által
eredetileg meghatározott tilalmi idõszak letelte után kerülhetett sor. A Politikai Bizottság
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67 MOL M-KS 288. f. 5/61. õ. e. 

68 MOL M-KS 288. f. 5/63. õ. e.

69 Uo.

70 A határozat kintiek részérõl történõ fogadtatását lásd Feitl (1991) 25–26. p.

71 MOL M-KS 288. f. 10/16. õ. e.
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1960. március 29-i ülésén Kádár János indítványozta, hogy a testület javasolja a Központi
Bizottságnak: április 4-e után értesítsék Gerõ Ernõt arról, nincs akadálya, hogy családjával
együtt hazatérjen és itthon közéleti tevékenységet nem folytatva, nyugdíjasként éljen.72

A KB 1960. március 30-i ülésén az erre vonatkozó elõterjesztést Kiss Károly tette meg, ame-
lyet a testület vita nélkül, egyhangúlag elfogadott.73 Valamilyen oknál fogva az errõl szóló döntést
– az említett feltételekkel együtt – Kiss Károly csak egy június 2-án kelt levélben74 közölte
Gerõvel, amelyet az érintett több hetes késéssel, június 30-án kapott meg. Gerõ július 3-án vála-
szolt, és kijelentette, hogy élni kíván a lehetõséggel. Mivel a határozatról háromhavi késéssel
értesült, egészségi állapotára való tekintettel és a gyerekek továbbtanulásának biztosítása érde-
kében azt kérte: tegyék lehetõvé számára, hogy családja hazatérését megfelelõen elõkészíthesse.
Kiss Károlyhoz azzal a kéréssel fordult, hogy engedélyezzék felesége szeptember-októberi, majd
az egész család decemberi hazatérését. A moszkvai nagykövetségen dolgozó Mácsay Tivadar, aki
a levelet hivatalosan továbbította az MSZMP KB-nak, kiegészítésképpen kérte, hogy küldjék ki
Gerõ gyerekei számára az 1–3. osztályos iskolai olvasókönyveket, valamint az 5–7. osztályos
magyar irodalom könyveket, hogy elõ tudják õket készíteni az itthoni tanulásra.75 A Politikai
Bizottság 1960. július 12-i ülésén hozzájárult Gerõ kéréseinek teljesítéséhez. A kért tankönyveket
beszerezték, a nagyköveti állomáshelyére kiutazó Révész Géza július 15-én már magával is vitte
õket Moszkvába. Július 14-én Kiss Károly válaszolt Gerõnek, és tudatta vele: felesége a kért idõ-
pontban hazatérhet, hogy a Pártgazdasági Osztállyal közösen elõkészítse a család hazatérését.76

Sem a párt vezetõ testületeinek anyagában, sem a Pártgazdasági és Ügykezelési Osztály
iratai között nem találtunk arra vonatkozó utalást, hogyan folyt a Gerõ család visszatérésének
elõkészítése. Amikor a Moszkvába menekült magyar vezetõk családtagjai számára 1957 nya-
rán a pártvezetés biztosította a hazatérést, az MSZMP KB Pártgazdasági Osztálya gondosko-
dott lakások vásárlásáról, illetve felszabadításáról (az ott lakók számára új lakás biztosításá-
val), rendbehozataláról és bebútorozásáról, sõt a legtöbb családnak még segélyt is folyósítottak.77

Minden bizonnyal Gerõék esetében is a Pártgazdasági Osztály segített a lakás megvásárlásában.
Arra is tekintettel kellett lenni, hogy Gerõék két örökbe fogadott, akkor még általános iskolás
korú gyermeket is neveltek.

Amikor 1960-ban az MSZMP vezetése rászánta magát, hogy Gerõt Rákosiról „leválasztva”
hazaengedi, mindezt azzal a feltétellel tette, hogy nyugdíjba vonul, és semmiféle közéleti tevé-
kenységet nem folytat. A Politikai Bizottság lakást és „törvényes” nyugdíjellátást biztosított,78

s szûkre szabott keretek között a „pártéletben” való részvételét sem zárta ki; megkapta pár-
tagsági igazolványát, és látogathatta a lakóhelye szerinti pártszervezet rendezvényeit.
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72 MOL M-KS 288. f. 5/176. õ. e. 

73 MOL M-KS 288. f. 4/31. õ. e.

74 MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e.

75 Uo.

76 MOL M-KS 288. f. 5/191. õ. e. 

77 Az egyes családok eltérõ mértékû támogatást kaptak, a legtöbbet – közel 250 ezer forintot – Révai Józsefék

hazaköltöztetésére költötték. MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e.

78 Kiss Károly Gerõnek eredetileg 3400 Ft nyugdíjat javasolt, ám a PB úgy döntött, hogy részére 1961. február 1-jétõl

– a miniszteri nyugdíjnak megfelelõen – havi 3000 Ft, feleségének pedig 2000 Ft nyugdíjat folyósítsanak. (MOL

M-KS 288. f. 5/218. õ. e.) Ez az összeg márciusban máris módosult: akkorra a törvényesen járó nyugdíj már csak

2850 Ft volt, igaz, megadták a két kiskorú gyermek után járó családi pótlékot is. (MOL M-KS 288. f. 5/227. õ. e.)

Az ún. Gerõ-csoport ügyében lefolytatott 1962-es KEB-vizsgálat során Vadas Sári azt állította, Gerõt bántotta, hogy

amikor hazajött, nem pártnyugdíjat kapott. (MOL M-KS 932. f. KEB 1965. évi 20. sz. jegyzõkönyv.)
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Gerõnek volt annyi reálpolitikai érzéke, hogy tisztában legyen vele, Magyarországon a
politikai életben már nem terem számára babér. Az aktív politizálást erõsen megromlott lá-
tása sem tette volna lehetõvé. Hazatérésük után alig mozdult ki otthonról, még Moszkvában
elkezdett tanulmányán dolgozott, a régi munkatársakkal, ismerõsökkel folytatott beszélgeté-
sekre jobbára Gerõék Pagony utcai lakásán került sor. 

A Belügyminisztérium II. (Politikai Nyomozó) Fõosztályának 1961. június 30-án kelt fel-
jegyzése szerint Gerõ az õt rendszeresen látogató Soltész Károlyt és másik korábbi titkárát,
Béres Istvánt 1961. május 14-én azzal a feladattal bízta meg, hogy szervezzék meg említett
tanulmányának és egy kísérõlevélnek kijuttatását Moszkvába. A szocialista országok gazdasági
színvonala kiegyenlítõdésének néhány fõbb problémája címû, 138 gépelt oldal terjedelmû mun-
ka írását még Moszkvában kezdte el, s itthon, az 1960-ra vonatkozó statisztikai adatok beépíté-
sével 1961 tavaszán véglegesítette. A tanulmány kijuttatására a jelentés szerint Soltészék az
Országos Tervhivatalnak a KGST moszkvai kirendeltségén dolgozó egyik elõadóját kérték meg,
aki azonban – félve az esetleges késõbbi kellemetlenségektõl – megbízatásáról beszámolt a BM
egyik „kapcsolatának” (ügynökének), és az anyagot is átadta neki. A BM a kéziratot lefotóztat-
ta, majd azzal juttatta vissza a kézbesítésre felkért elõadónak, hogy juttassa el a címzettnek.
Az ellenõrzés során az is a „szervek” tudomására jutott, hogy Soltész és Béres nem csupán az
anyag kijuttatásához, hanem már elkészítéséhez is aktív segítséget nyújtott.79

A BM II. Fõosztályának feljegyzése szerint „a párt- és államvezetéssel való szembenállásra
utaló jelzések alapján” 1961 tavaszán (egy másik belügyi feljegyzés szerint már 1960 októ-
berében) intenzív ellenõrzés alá vonták Soltész Károlyt, aki rendszeresen látogatta egykori
fõnökét. A feljegyzések ugyan azt sugallják, hogy a belügyi szervek Soltész figyelése során
jutottak Gerõ politikai magatartására vonatkozó információkhoz, valószínûbbnek tûnik azon-
ban, hogy Gerõ kezdettõl fogva maga is „célszemély” volt.80

A tanulmány kijuttatásának ügyében vizsgálat indult, mivel a belügyi feljegyzés szerint az
ahhoz mellékelt statisztikai táblák bizalmas és titkos adatokat is tartalmazhattak. Az anyagot
ezért egy közgazdasági szakértõ is véleményezte, aki szerint a tanulmány valóban tartalma-
zott ugyan néhány nem publikus, bizalmas statisztikai adatot, a lehetséges forrásként meg-
jelent kiadványokhoz azonban Gerõ Moszkvában a Közgazdasági Intézet munkatársaként
valószínûleg legálisan jutott hozzá.81 A bizalmas adatok publikálásán kívül egyelõre más nem
volt Gerõ rovására írható. Az ügy folyományaként felkereste õt Nógrádi Sándor, aki a Politi-
kai Bizottság nevében figyelmeztette a testület határozatának pontos betartására. A PB kettõ-
jük beszélgetésétõl tette függõvé, hogy eljárjanak-e azokkal a személyekkel szemben, akik
segítséget nyújtottak a kézirat kijuttatásában.82

Gerõ magatartása azért is érthetetlen, mert sejthette volna, hogy a pártvezetés figyelteti
minden lépését, s a hazatérés engedélyezésekor megszabott feltételek legkisebb megsértése is
retorziókat von maga után. Ráadásul azzal is tisztában lehetett, hogy a neve alatt semmilyen
munka – pláne közgazdasági témájú – nem jelenhet meg sem itthon, sem a Szovjetunióban
(még ha erre ígéretet kapott is), hiszen ez a közvélemény szemében egyértelmûen politikai
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79 MOL M-KS 932. f. KEB 1962. évi 16. sz. jegyzõkönyv.

80 Sem a Gerõ család, sem az õt leggyakrabban látogató Soltész Károly megfigyelésére vonatkozó anyagok nem

maradtak fenn az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. A hivatkozott belügyi jelentések, valamint

a Gerõt felkeresõk névsorát és a látogatás idõpontját tartalmazó listák a Központi Ellenõrzõ Bizottság 1962.

augusztus 3-i ülésének anyagánál találhatók meg. 

81 MOL M-KS 932. f. KEB 1962. évi 16. sz. jegyzõkönyv.

82 MOL M-KS 288. f. 5/237. õ e.
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rehabilitációját jelentette volna. A szovjet hivatalos szervek – feltehetõen magyar kívánságra
– már 1961 februárjában úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánják Gerõ tanulmányát kiadni, ám
errõl õt nyilván elfelejtették értesíteni.83 Gerõ valószínûleg maga is tisztában volt azzal, hogy
Magyarországon hiába is próbálkozna mûve megjelentetésével, s a pártvezetés annak hivata-
los kiküldéséhez sem adná áldását, azért választotta a kijuttatás konspiratív módját. Az sem
kizárt azonban, hogy mivel a tanulmány elkészítése a moszkvai Közgazdasági Intézet munka-
tervének fontos része volt, kötelességének tartotta, hogy teljesítse még jóval elõbb, az intézet
munkatársaként vállalt feladatát, s meg sem fordult a fejében, hogy ezzel az MSZMP vezeté-
sének rosszallását válthatja ki.

Ezt a feltételezést látszik alátámasztani, hogy Gerõ a Nógrádi Sándorral folytatott beszél-
getése alkalmával tisztán technikai okokkal (a posta nem továbbította az 500 grammnál
nagyobb súlyú küldeményt) magyarázta a kézirat célba juttatásának a pártvezetés által kifo-
gásolt módját. Nógrádit megnyugtatta, hogy nem vezette rossz szándék, elnézést kért az
okozott kellemetlenségekért, és biztosította beszélgetõpartnerét, hogy senkivel nem érintkezik,
s messze elkerüli a város belsõ kerületeit. Bûnbánata õszintének tûnt, ezért Nógrádi Sándor
azt javasolta a PB-nek: mellõzzék Soltész és Béres meghallgatását az ügyben. 

Nógrádi ígéretet tett Gerõnek, hogy munkájához minden segítséget megadnak, s ezt be is
tartották. A Titkárság 1961. augusztus 15-én Barkóczi Imrét, a KB Iroda vezetõjét bízta meg
azzal, hogy közölje Gerõvel: ha közgazdasági munkája során segítségre van szüksége, vagy
egyéb kérése van, hozzá forduljon.84 Gerõ élt is a felkínált lehetõséggel, 1961. október 24-én
kelt levelében megköszönte Barkóczi Imrének az addig küldött anyagokat és továbbiakat kért,
többek között az SZKP KB gazdaságpolitikai hetilapjának, az Ekonomicseszkaja Gazetának
rendszeres küldését, valamint két szovjet közgazdász A szocialista világrendszer fejlõdésének
törvényszerûségei címmel 1961-ben Moszkvában megjelent munkáját.85

A nyílt eljárás tehát egyelõre elmaradt, de Gerõt és „híveit” az állambiztonsági szervek
intenzívebb ellenõrzés alá vonták. A hozzá legközelebb álló emberek, elsõsorban korábbi
személyi titkára, az OTP fõosztályvezetõ-helyetteseként dolgozó és véleményét úton-útfélen
hangoztató Soltész Károly ekkor már jó ideje az állambiztonsági szervek látókörében volt
(figyelése az idõ tájt kezdõdhetett, amikor az MSZMP Politikai Bizottsága határozatot hozott a
Rákosi Mátyás elleni belügyi vizsgálatról86), és már akkor sem volt elõttük ismeretlen az a
baráti kör sem, amely majd másfél év múlva a Gerõ-féle pártellenes „összeesküvés” résztve-
võit alkotja. Ugyanakkor sem Soltésszal, sem baráti körével szemben nem tudtak más vádat
megfogalmazni, mint hogy széles körben terjesztik az MSZMP irányvonalától eltérõ szektás
nézeteiket, majd Gerõ hazatérése után ez azzal egészült ki, hogy Soltész isteníti egykori fõnö-
két, és Gerõ Ernõ „szócsöve”.

Az SZKP XXII. kongresszusáról hazatérõ Kádár János a Politikai Bizottság 1961. november
14-i ülésén beszédében a különbözõ „ügyek” között foglalkozott Gerõvel is: „Azután vannak
olyan ügyek, hogy Gerõ és volt titkára továbbra is ápolgatják a meleg barátságot. Gerõ ráér,
elemezgeti a világgazdaságot és azt, hogy mi hol hibáztunk.”87 Az MSZMP vezetése számára
ezzel kapcsolatban egyedül az adott okot aggodalomra, hogy Gerõ környezetében az utóbbi
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83 Kiss Károly szóbeli bejelentése után a PB 1961. február 28-i ülésén tudomásul vette Usztyinov tájékoztatóját,

miszerint a szovjet szervek nem kívánják kiadni Gerõ Ernõ tanulmányát. MOL M-KS 288. f. 5/223. õ. e.

84 MOL M-KS 288. f. 7/113. õ. e.

85 MOL M-KS 288. f. 9/V/4. õ. e.

86 MOL M-KS 288. f. 5/207. õ. e.

87 MOL M-KS 288. f. 5/250. õ. e. 
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idõben a régiek mellett állítólag feltûnt Köböl József is, és úgy tûnt, „együtt mesterkednek”.
Kádár azon a véleményen volt, hogy Gerõt figyelmeztetni kell, és a társaság ellen nagyon
komolyan el kell járni, az azonban nem derült ki a szavaiból, hogy pontosan mire gondolt.
A vita során Somogyi Miklós azt javasolta, az ügyet a KEB vizsgálja meg, és ha olyan tények
kerülnek elõ, hogy „csoportosulást” szerveznek, ki kell õket zárni a pártból. Szirmai István
viszont – arra hivatkozva, hogy Gerõ még mindig „veszedelmes figura”, aki „összegyûjt
maga körül fiatal embereket […] és kezd már kialakulni körülötte egy elméleti góc és ez sok
kárt okozhat” – azt indítványozta: engedélyezzék a Belügyminisztériumnak a felderítõ munkát.
Még Kiss Károly is kemény fellépést sürgetett, szerinte „meg kell akadályozni minden olyan
törekvést, amely az egység megbontására irányul”. Azon a véleményen volt, hogy azokat az
embereket, akik Gerõhöz kapcsolódnak, még nem lehet ellenséges elemeknek tekinteni, de
szerinte Gerõvel szemben is el kell járni abban az esetben, ha „tevékenykedni akar”. 88

Kádár János még a Központi Bizottság 1961. november 17-i ülésén is azt mondta, hogy a
Gerõ-féle társasággal a pártvezetésnek egyelõre nincs dolga; „lelki gondozásukról” (figye-
lésükrõl) ugyan gondoskodtak, de a csoportosulással szemben fellépést (sem párt-, sem bel-
ügyi vonalon) még nem terveznek. Kádár Gerõ viselkedését egy nagyságában megsértett em-
beréhez hasonlította, azt azonban elismerte, hogy tud gondolkozni, és fel tudja mérni az erõ-
viszonyokat. Nem hagyott azonban kétséget afelõl sem, hogy aki aktívan fellép a párt vonala
ellen, azzal szemben a legszigorúbban eljárnak majd.89

A „szerv” az eset után mindenesetre jobban rajta tartotta a szemét Gerõn is, pontosan
tudták és rendszeresen jelentették, mikor, kivel, hol, mirõl beszélgetett. A betegsége miatt
nehezen kimozduló Gerõt egy 1961. decemberi feljegyzés szerint a rokonságon kívül leg-
gyakrabban Soltész Károly és Béres István, az Országos Tervhivatal fõelõadója, valamint a
nyugdíjas Kovács István (volt PB-tag és budapesti elsõ titkár), illetve Vas Zoltán korábbi
felesége, Vadas Sári kereste fel. 

1961 novemberében tehát a Kádár-féle vezetés még nem kívánt fellépni sem a Gerõ körüli
állítólagos „csoportosulással”, sem Rákosival szemben. 1962 tavaszára azonban megváltozott
a helyzet. Galambos József belügyminiszter-helyettes 1962. május 4-én terjesztette fel a bel-
ügyminiszternek a Gerõ körüli „politikai csoportosulásról” készített összefoglaló belügyi
jelentést azzal, hogy annak, valamint egy az ügyben érkezett névtelen levél és Gerõ egyik
állítólagos kapcsolatára, Dés Mihályra tett bejelentés alapján adják át az ügyet a Központi
Ellenõrzõ Bizottságnak.90

A Belügyminisztérium összefoglaló jelentése szerint Soltész Károlyt – egy pártellenes
nézeteire utaló bejelentés alapján – már 1960 õszén ellenõrzés alá vonták, de a „szektás
csoportosulás” kialakulására utaló jeleket csak Gerõ Ernõ hazaérkezése után észlelték. Azt
maga a feljegyzés is elismerte, hogy a „csoportosulás nem mozog széles keretek között, nem
erõteljesen szervezett organizáció és minden kétséget kizáróan megállapítható a szûk bázis”,
s ezért a csoportosulást mint szervezetet nem tartotta veszélyesnek, ennek ellenére így fogal-
mazott: „azonban tagjait és azok politikai platformját tekintve jelentõs, ezért ellenõrzése
szükséges”.91

Az ellenõrzés során a „szervek” tudomására jutott, hogy Gerõ 1961 nyarán felújította
kapcsolatát a régi vezetés néhány jelentõs tagjával (állítólag találkozott Piros Lászlóval,
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88 Uo.

89 MOL M-KS 288. f. 4/44. õ. e.

90 MOL M-KS 932. f. KEB Rehabilitációs Bizottság iratai IV/289.

91 Uo.
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Berei Andorral, Hidas Istvánnal, Hegedüs Andrással és két esetben Kovács Istvánnal is),
de a találkozók alkalomszerûek voltak, és néhányan (például Hegedüs és Piros) nem is
törekedtek a szorosabb kapcsolattartásra. A „politikai csoportosuláshoz” a vizsgálat szerint
Kovács István, Soltész Károly, Dés Mihály, Béres István és Vadas Sári (õt 1961 õszén kezdték
el figyelni) tartozott, de a belügy látókörébe kerültek olyanok is (Pécsi János, Bárd Károly,
Kulcsár István, Kiss Artúrné), akik nem tartoztak közvetlenül a csoportosuláshoz, csupán a
megfigyeltek egyikéhez-másikához fûzték õket baráti, illetve rokoni szálak.

Az ellenõrzés során most is csupán azt lehetett a „csoportnak” felróni, hogy nosztalgiával
beszélnek a régi idõk politikai vonaláról, az SZKP és az MSZMP politikáját és annak vezetõit
revizionistáknak tartják, élénk figyelemmel kísérik és elemzik a szektás erõk kiszorítására tett
intézkedéseket, s elégedetlenek a szocialista országok gazdasági fejlõdésével (különösen a
rossz áruellátásra, a sorban állásokra és az életszínvonal csökkenésére tettek kritikai észre-
vételeket). A feljegyzés készítõi szerint pártellenes voltukat az is bizonyította, hogy rend-
szeresen konspiráltak, telefonon csak végsõ esetben érintkeztek, és politikai vonatkozású
témákról csak hangos tévézés és rádiózás mellett beszélgettek. 

Gerõ és elvbarátai rendõrségi figyelése mindazonáltal nem szolgáltatott elegendõ alapot a
frakciós tevékenység bizonyításához, de Gerõ párton belüli felelõsségre vonásához így is ele-
gendõ terhelõ anyag gyûlt össze. Az SZKP 1961. október végén lezajlott XXII. kongresszusa
újabb lendületet adott a desztalinizációs folyamatnak, s nem volt vitás, hogy ennek hatására
az MSZMP-ben is újra elõkerül a személyi kultusz és a törvénytelenségek lezárásának prob-
lémája. A törvénysértõ perek áldozatainak rehabilitálására és a törvénysértések lezárásával
kapcsolatos teendõk elvégzésére létrehozott bizottság tevékenysége során a kezdeti elképzelé-
sekhez képest 1961 végétõl már nem csupán az áldozatokról, de a felelõsök megnevezésének
szükségességérõl is egyre több szó esett.92

A Politikai Bizottság 1962. május 15-i zárt ülésén a testület Aczél Györgyöt és Nógrádi
Sándort bízta meg azzal, hogy a kiküldött bizottság által feltárt bizonyítékokra alapozva hall-
gassa meg Rákosi Mátyást, Gerõ Ernõt és Kovács Istvánt, majd pártvonalon történõ fele-
lõsségre vonásukra tegyen javaslatot a Központi Bizottságnak. Ugyanakkor döntöttek a „Rákosi
és Gerõ körül frakciós tevékenységet folytatók” elleni fegyelmi eljárás lefolytatásáról is, amellyel
a KEB titkárát, Barinkai Oszkárt bízták meg.93

A PB határozata alapján júliusban a Központi Ellenõrzõ Bizottság el is indította a
vizsgálatot, hogy kiderítse a „Gerõ Ernõ köré csoportosuló személyek kapcsolatát és annak
politikai jellegét”. A meghallgatásokra ugyancsak a PB döntésének megfelelõen 1962.
július folyamán került sor, és a KEB 1962. augusztus 3-án hozta meg határozatát a „cso-
porthoz” tartozók (Soltész Károly, Béres István, Dés Mihály, Pécsi János, Bárd Károly és
Gergely Miklós) ügyében. 

A „csoportosulásban” (Gerõ mellett) kétségkívül Soltész Károly volt a meghatározó sze-
mély, a KEB-vizsgálat során is elsõsorban az õ magatartását és kijelentéseit vették górcsõ alá.
Leggyakrabban õ látogatta Gerõt; ilyenkor megvitatták a nemzetközi és a belpolitikai helyze-
tet, kialakították véleményüket. A vizsgálat a belügyi anyagokat is felhasználva arra a meg-
állapításra jutott, hogy Soltész nem értett egyet a személyi kultusz bûneinek, az ún. pártel-
lenes csoport és az Albán Munkapárt vezetõi tevékenységének az SZKP XXII. kongresszusán
történt nyílt feltárásával, az SZKP politikáját liberálisnak tartotta, de helytelenítette az
MSZMP irányvonalát is: fõleg a párt szövetségi és káderpolitikájával volt elégedetlen.
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93 MOL M-KS 288. f. 5/265. õ. e. 
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Soltész tagadta az ellene felhozott vádakat, késõbb azonban (valószínûleg azt követõen,
hogy találkozott Gerõvel, és megbeszélték, milyen magatartást tanúsítson) önként kérte újbó-
li meghallgatását, s elismerte „erkölcstelen” életmódját, valamint azt, hogy valóban tett né-
hány cinikus, a párt politikáját sértõ megjegyzést. Azt azonban – csakúgy, mint a többiek –
kategorikusan tagadta, hogy a Gerõvel való kapcsolata politikai természetû lett volna, viszo-
nyukat barátságként értelmezte. Joggal hivatkozhatott arra, hogy mindketten ugyanannak a
pártnak a tagjai, és semmiféle tilalom nem volt érvényben Gerõ látogatását illetõen.

Mirõl is volt szó tulajdonképpen? Néhány 1956 után mellõzött és korábbi pozíciója elvesz-
tésén kesergõ régi káder egy-egy kártyaparti alkalmával sérelmi alapon „szidta a rendszert”,
különösen annak káderpolitikáját. Ebben kétségtelenül élen járt Soltész Károly, aki a titkár-
ságán eltöltött hét év alatt a legközelebbi kapcsolatba került Gerõvel, s aki különösen fájlal-
ta korábbi fõnöke „partvonalra tételét”, ráadásul véleményét nem is rejtette véka alá: „Õ
[Gerõ] egy alkotó elme, visszatérne a politikai életbe, hogy a Jánosnak tanácsot adjon.”94

(Alighanem ez lett volna a legkevésbé ínyére a Kádár-féle vezetésnek.) 
Nem történt egyéb, mint hogy idõnként találkozott egymással néhány még mindig szenve-

délyesen politizáló szektás bolsevik (azt az 1962. május 3-án készült belügyi összefoglaló is
elismerte, hogy a „csoportosulás” egyes tagjai szélsõségesebb, szektás nézeteket vallanak,
mint Gerõ), akik kicserélték véleményüket a nemzetközi helyzetrõl, és a Kádár-vezetés szeme
elõtt máris egy pártellenes összeesküvés képe sejlett fel. Ennek a rokoni, illetve korábbi mun-
katársi alapon szervezõdött társaságnak Gerõ Ernõ a tekintélyének köszönhetõen – a pártveze-
tés és az állambiztonság szemében mindenképpen – mintegy vezéregyéniségévé vált.

A Központi Ellenõrzõ Bizottság úgy ítélte meg, hogy kötelességük megvédeni a pártot az
ilyesfajta káros csoportosulásoktól (elismerve, hogy még csak kezdeti pártellenes csoportosu-
lásról volt szó!), amelyek „rágják a párt testét, mint szú a fát”. A vizsgálat lezárását követõ-
en a KEB 1962. augusztus 3-án Soltész Károly mellett Dés Mihályt, Béres Istvánt és Bárd
Károlyt is kizárta a pártból, Pécsi János „szigorú megrovás végsõ figyelmeztetéssel”, Gergely
Miklós „megrovás” pártbüntetést kapott. Nógrádi Sándor Soltész kizárását azzal indokolta,
hogy „nem tartotta meg magának nézeteit, közölte másokkal, és a végén az jött ki belõle, hogy
egy frakció, csoportosulás indult meg […]. Nem mondhatjuk, hogy egy befejezett frakció, de
azzal, hogy helytelen nézeteiket kicserélték egymás között, kialakították nézeteiket, meg-
mondták egymásnak, mi a véleményük a pártvezetésrõl és ezt környezetükben terjesztették,
már egy bizonyos politikai munkát végeztek.”95

A KEB-vizsgálat keretében Nógrádi Sándor és Aczél György 1962. augusztus elején
két alkalommal személyesen meghallgatta Gerõt is. A feltett kérdések elsõsorban a tör-
vénysértõ koncepciós perekben játszott szerepére vonatkoztak (tudta-e, hogy koholt vádak
alapján indulnak eljárások, tagja volt-e az ilyen ügyekben döntést hozó „trojkának”,
részt vett-e benne vagy irányította-e az egyes koncepciók kidolgozását, tudott-e arról,
hogy a vallomásokat kínzásokkal csikarják ki az emberekbõl, miért lassította és akadá-
lyozta az 1953. júniusi határozat után a rehabilitáció folyamatát), de érintették Gerõ állítóla-
gos frakciós tevékenységét is. Gerõ mindkét beszélgetés alkalmával kitartott álláspontja
mellett: távol állt a koncepciós perektõl; nem ismerte azokat, és komoly érdeme, hogy 1953
júniusa után õ kezdeményezte a felülvizsgálatot. A frakciós vádakat határozottan (és jogosan)
visszautasította.96
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95 Uo.
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A Kádár-vezetés igyekezete tehát, hogy igazi frakciós ügyet kreáljon, meghiúsult, már
csak azért is, mert Gerõ volt annyira ravasz és tapasztalt politikus, hogy nyíltan akkor se nyilat-
kozzon kedvezõtlenül a Kádár-féle politikáról, ha azzal valóban nem értett egyet. Soltész Károly
KEB elõtt tett 1962. augusztus 3-i „vallomása” szerint Gerõ Ernõ mindig a lehetõ leglojáli-
sabban vélekedett az MSZMP politikájáról, a Szovjetunió pedig egyenesen szent volt a számára.
A pártvezetésrõl pedig az volt a véleménye, hogy „az adott gazdasági és politikai helyzetben
nem is tudna más vezetést elképzelni, és nem tudna más politikát javasolni”.97

Amilyen abszurd volt Rákosit azzal vádolni, hogy Magyarországtól több ezer kilométerre párt-
ellenes frakciót szervez, ugyanolyan képtelennek, s egyben komikusnak hat az összeesküvés
vádja a „Gerõ-csoporttal” szemben. A forradalom leverése után öt évvel az MSZMP politikájá-
nak balos bírálata és a Gerõ reaktiválódásától való félelem nevetségesnek tûnt, s a vád komoly-
talanságával alighanem a Kádár-vezetés is tisztában volt. A szektásokkal való leszámolásban
azonban jobbkor nem is jöhetett volna a Gerõ-csoport állítólagos „frakciós” tevékenysége. A frak-
ciózás „bizonyítására” álljon itt az ügyben kiküldött bizottság beszámolója: „Amikor a KEB
elkezdte vizsgálni a Soltésznak, az õ volt titkárának az ügyét, egyelõre még nem is a frakciózás
miatt, hanem valamilyen erkölcstelenség miatt […], az egy olyan tapogatódzás volt a KEB részé-
rõl, a végén azután mégiscsak rábukkantunk az õ [Gerõ] tevékenységére. Mostan az volt, hogy a
Soltész közölte a másik frakciózó társával, a Béressel, hogy õ a KEB-en volt. Akkor õk elha-
tározták – õk ketten –, hogy a Béres elmegy a Gerõhöz, jelenteni fogja neki, hogy ez történt a Sol-
tésszal. Erre Gerõ, szóval nagyon felbõszült, hogy a Soltésznak ilyen ügye van, és azt az utasítást
adta nekik – mindkettõjüknek –, hogy kategorikusan mindent tagadni. Hát addig is volt frakció-
zás. De ez már a frakciózás teljes kimerítése. Nem? Mert akkor az azt jelenti, hogy létrehoznak
egy fegyelmet, a pártfegyelmen kívül van egy csoportfegyelem, ahhoz tartjuk magunkat, a pártfe-
gyelemhez nem tartjuk magunkat. Ezért javasoltuk mi, hogy frakciózó, pártellenes frakciózó
csoportnak minõsítsük azt a csoportosulást is, amely a Gerõ körül kialakult.”98

Ha ez az érvelés nem gyõzte volna meg a Központi Bizottság tagjait a Gerõ-csoportosulás párt-
ellenes magatartásáról, a megrendszabályozásra még mindig elõ lehetett venni Gerõ korábbi
„bûneit”. A „frakciózás” vádját nem ejtették ugyan, de a Gerõ tevékenységét megbélyegzõ és a
kizárását indokló javaslatban99 már a törvénytelenségek elkövetésében játszott irányító szerepe és
a rehabilitálásokat akadályozó „visszahúzó” magatartása vált domináns elemmé. A személyi
kultusz idején elkövetett törvénysértésekrõl szóló jelentés a fõ felelõsséget Rákosi Mátyás mellett
Gerõre hárította, de meglepetésszerûen igen elõkelõ helyen szerepelt a fõbûnösök között Kovács
István, ami a bennfentesek számára sejteni engedte, hogy az ítélethozatalban legalább olyan
súllyal, ha nem súlyosabban esett latba a vádlottak 1956 utáni tevékenysége.100

A BM „ellenõrzött és megbízható adatai” alapján a szektás és frakciós csoportok körében jó
ideig beszédtéma volt a KB 1962. augusztusi határozata. A „csoport” tagjai nem vizsgálták felül
korábbi politikai nézeteiket, és továbbra is mindegyikük „mentegette a régi politikai vonalat”.
A jelentés szerint Gerõ is hangoztatta a határozattal való egyet nem értését. „Bármit is monda-
nak, a határozatban felvetett gazemberségeket nem követtem el, nem tartóztattam le embereket
ártatlanul, és nem akadályoztam az ártatlanul elítéltek ügyének felülvizsgálatát. Hibákat elkö-
vettem, de nincs okom szégyenkezni […] tisztességes és becsületes ember vagyok.”101

JELENKOR-TÖRTÉNETI METSZETEK288

B
AR

ÁT
H
 M

AG
D
O
LN

A

97 MOL M-KS 932. f. KEB 1962. évi 16. sz. jegyzõkönyv.

98 MOL M-KS 288. f. 4/51. õ. e.

99 Közreadja Sipos (1994).

100 Vö. Feitl (1993) 57–59. p.
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A frakciózásért felelõsségre vont és pártból kizárt személyek – Soltész Károly, Béres István,
Dés Mihály, Bárd Károly – közötti kapcsolat meglazult, de nem szûnt meg teljesen. Gerõ egy-
elõre nem fogadott látogatókat (igaz, a felesége naponta felkereste az ismerõsöket), de a komo-
lyabb retorzióktól tartva egy ideig korábbi „hívei” sem keresték a társaságát. A következõ
évekre a fokozatos elmagányosodás jellemzõ. Ha a régi ismerõsök visszaszoktak is, a látoga-
tások egyre ritkábbá váltak, leggyakoribb vendége a kezelõorvosa lett.

AZ MSZMP Politikai Bizottsága késõbb lassan megenyhült irányában. Felesége 1967-ben
bekövetkezett halála után anyagi helyzete javítására a Politikai Bizottság lehetõvé tette, hogy
a Kossuth Könyvkiadó számára fordítási munkát végezzen102 – marxista irodalmat fordított
oroszból, franciából –, ám a könyveken nem mindig szerepelhetett a neve. Az ugyan nem
zavarta a pártvezetést, hogy a szélsõbalos Louis Althusser munkáját Gerõ Ernõ fordította, de a
Kommunista Internacionálé története a fordító nevének feltüntetése nélkül látott napvilágot.

1977. január elején még egyszer utoljára bûnbocsánatért esdekelt, s a következõ levéllel103

fordult a Politikai Bizottsághoz: „Tisztelt Elvtársak! Tisztelettel kérem, szíveskedjenek visz-
szavenni az MSZMP tagjai sorába. Az MSZMP XI. kongresszusának irányelveivel egyetértek.
Mindig kommunistának tartottam magamat, s kezdettõl fogva, töretlenül az Októberi Szocia-
lista Forradalom, illetve a Szovjetunió oldalán állottam és természetesen ma is ott állok. Ez év
nyarán (ha megérem) 79 éves leszek. A szocializmus ügyéért már nem sokat tudok tenni.
A keveset, amit az utóbbi években tehettem, megtettem: különbözõ kérdésekrõl írtam a Párt-
történeti Intézetnek. Ezen kívül fordítottam, amit, ha lehet, és ha a Kossuth Könyvkiadónál
akad ilyen munka számomra, szívesen folytatnék. Döntésüket várva, maradtam kommunista
üdvözlettel.”104 A Politikai Bizottság elutasító határozatát Biszku Béla tolmácsolta Gerõnek:
„A Politikai Bizottság megértette az Ön levelének emberi indítékait, mégis úgy döntött, hogy
a pártba való visszavételének érdemi kérdését nem tûzi napirendre, mert általános politikai
összefüggések miatt erre az idõ nem alkalmas.”105

Ha nem Gerõ Ernõrõl lett volna szó, Kádár alighanem megsajnálja ezt az embert, aki
– mint Kovács István ecsetelte – „beteg, öreg, egész életében kommunista volt, bármikor
meghalhat, és nem tagja a pártnak”. Olyan lett volna a pártba való visszavétele, mint vallá-
sos embernek az utolsó kenet. Gerõ számára azonban nem volt, nem lehetett megbocsátás.
Kádár emberileg talán együtt érzett vele, de az érzelmeken felülkerekedtek a politikai érvek.

1980. március 13-án a napilapok utolsó oldalán rövid hír tudatta az olvasókkal, hogy már-
cius 12-én, 82 esztendõs korában szívinfarktus következtében elhunyt Gerõ Ernõ nyugal-
mazott miniszter, aki 1956. júliustól októberig a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetõsé-
gének elsõ titkára volt. Nem méltatták munkásmozgalmi érdemeit, a párt nem tekintette
saját halottjának, nem intézkedtek a temetésérõl. A Farkasréti temetõben néhány régi elvtársa
az Internacionálé eléneklésével búcsúzott tõle.
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102 Rusznyák István 1967 nyarán levélben fordult Aczél Györgyhöz, amelyben felvetette Gerõ anyagi helyzetének

rendezését. E levél nyomán a PB elõbb Fock Jenõ „belátására bízta”, hogyan jár el az ügyben, majd egy héttel

késõbb úgy döntött, engedélyezi, hogy Gerõ fordításokat vállaljon. MOL M-KS 288. f. 5/427. és 5/428. õ. e.

103 A levél megírásának elõzményéhez tartozik, hogy 1976 õszén Kovács István Kádárral való találkozása alkalmá-

val szóba hozta Gerõ párttagságának ügyét. Kádár akkor azt válaszolta Kovácsnak, hogy az MSZMP Közpon-

ti Bizottsága saját kezdeményezésre nem tûzheti a napirendre az ügyet, de ha Gerõ ír a KB-nak, akkor foglal-

kozniuk kell a kérdéssel. MOL M-KS 288. f. 5/710. õ. e.

104 Uo.

105 Uo.
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