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Seres Attila*

Az események fogságában

Szovjet állampolgárok Magyarországon, magyar állampolgárok
 a Szovjetunióban 1956 október–novemberében

Bevezető

Jelen forrásközleményünk keretében olyan orosz levéltári iratokat kívánunk közreadni, 
amelyek az 1956. évi magyarországi forradalom eseményeit egészen sajátos szemszög-
ből, egyedi perspektívából láttatják. 

Egyrészt olyan szovjet állampolgárok sorsával ismerkedhetünk meg, akik a véletlen-
nek köszönhetően a forradalom idején éppen Budapesten tartózkodtak, és így, akaratu-
kon és szándékukon kívül kerültek a magyar főváros utcáin zajló történések örvényébe. 
„Egyszerű” civilekről van szó, akik nem voltak tagjai a Kreml elnyomó apparátusának, 
tehát nem a budapesti szovjet külképviseletek, azaz a diplomáciai testület vagy a forra-
dalom leverésére bevetett katonai egységek tagjaiként érkeztek Magyarországra, így a 
forradalomban való (önkéntelen) „részvételükkel” kapcsolatosan semmilyen tudatos 
politikai vagy katonai motivációt nem lehet megállapítani. A legtöbbjük turistaként 
sodródott az események középpontjába, egy személy pedig tudományos intézmény ki-
küldöttjeként rekedt Budapest szívében. Igaz, ha az „egyszerű” szót abban az értelem-
ben használjuk, hogy történetünk szereplői közül a turisták személyét és kilétét mind a 
mai napig teljes homály fedi, s talán a történeti rekonstrukció szempontjából ez a moz-
zanat indiff erensnek is tekinthető, addig az utóbbi esetben a Szovjetunió tudományos 
közéletének egyik exponált alakjáról, nyugodtan állíthatjuk, hogy az akkoriban „első 
számúnak” számító szovjet történészről van szó.

Másrészt olyan magyar állampolgárok sorsába nyerhetünk bepillantást, akik ugyan-
csak a véletlennek köszönhetően a forradalom napjaiban nem Magyarországon, hanem 
éppen a forradalmat vérbe fojtó nagyhatalom, a Szovjetunió területén tartózkodtak. Az 
ő esetükben végképp nem mondható el, hogy kizárólag „egyszerű” civilek lennének, 
hiszen az iratok alapján mindegyikük személyazonosságára fény derült: volt közöttük 
egy ismert író, a Magyar Írók Szövetségének korábbi elnöke, illetve számtalan, magyar-
országi viszonylatban jegyzett vezető pedagógus, pedagógiai szakíró, oktatáspolitikus, 
minisztériumi tisztviselő, sőt, még egy miniszterhelyettes is. A forradalom által keltett 
zűrzavaros, és a Kazahsztánból főképpen nehezen áttekinthető magyarországi politikai 

*  A szerző az MTA BTK Történettudományi Intézete (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) tudományos 
munkatársa. 
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viszonyok közepette, a forradalom rövid ideje alatti kormányváltásokat is fi gyelembe 
véve, az oktatásügyi delegáció tagjai egyfajta legitimációs vákuumba kerültek, számukra 
is kérdésessé vált, hogy milyen politikai állásfoglalást tegyenek a hazai radikális politi-
kai-társadalmi változásokkal kapcsolatban.

Leszögezni kívánjuk, hogy a dokumentumokból megismerhető négy történetet 
akár egy-egy önálló esettanulmányként is kezelhetjük, és szándékunkban is áll, hogy a 
jövőben mind a négy ügyet egy-egy különálló publikáció keretében elemezzük és mu-
tassuk be mélyrehatóbban, az összes egyedi összetevőjével, saját kontextusaival együtt. 
Jelen forrásközleményünk keretében mindössze arra kívánunk szorítkozni, hogy né-
hány szempontot adjunk az iratok értelmezéséhez.

Az első különbség, amit felfedezhetünk a Magyarországon rekedt szovjet állampol-
gárok és a Szovjetunióban tartózkodó magyar állampolgárok pillanatnyi helyzete kö-
zött, hogy míg előbbiek „testközelből” élték meg a forradalmi eseményeket, addig utób-
biak, távol a hazájuktól, szovjet földön tartózkodván, minden bizonnyal minden más 
külföldi országhoz képest is a legszűkebb mozgástérrel rendelkeztek ahhoz, hogy meg-
ismerjék az otthonról érkező híreket és valós információhoz jussanak a szülőföldjükön 
zajló, földcsuszamlásszerű eseményekről. Mint látjuk, minden eszközt megragadtak 
ahhoz, hogy általuk hitelesnek vélt, magyarországi hírforrásból jussanak információ-
hoz, igyekeztek ehhez igénybe venni a moszkvai magyar külképviseletek munkatársai 
számára rendelkezésre álló csatornákat és eszközöket.1  

A szovjet állampolgárok budapesti „kálváriájával” kapcsolatos forrásokból kiderül, 
hogy a budapesti utcai harcok kirobbanása után mindannyian arra törekedtek, hogy 
mihamarabb elhagyják az országot, amiben nyilván az is szerepet játszott, hogy nem 
érezték biztonságban magukat. Mindkét erre vonatkozó beszámolóból kitűnik egyfajta 
lappangó félelemérzet és a kiszolgáltatottság érzése, a fi zikai és személyi épségük iránti 
fokozott aggodalom az általuk ellenségesnek ítélt környezetben.2 Ezt akár hasonlóság-
nak is tekinthetjük a két állampolgári kör között, hiszen ugyanez a hozzáállás jellemzi 
magyar oktatásügyi delegációt is: mihelyt annak tagjai tudomást szereztek az otthoni 
történésekről, azonnal haza akartak utazni.3 Ebben nyilván szerepet játszhatott egyrészt 
az, hogy meg kívántak győződni családtagjaik hogyléte felől, másrészt – legalábbis az 
ezt leíró dokumentum kontextusából erre is lehet következtetni – az is, hogy aggódtak 
hazájuk jövője miatt. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy a fentebb leírtak fényében 
az ő személyi és egzisztenciális helyzetüket is valamiféle bizonytalanság uralta. 

Egészen más attitűd jellemzi ugyanakkor Gergely Sándor magyar írót, aki ugyan 
többször hangoztatta, hogy hithű kommunistaként ebben a válságos helyzetben otthon 
lenne a helye, hogy tegyen a népéért, mégsem utazott haza, hanem kivárta, hogy kon-
szolidálódjanak a politikai viszonyok, s a Kádár-kormány a szovjet tankok árnyékában 
megszilárdítsa hadállásait.4 Meggyőződésünk szerint lehet magyarázatot találni a ma-

1   Lásd erre a 3. sz. iratot.
2   Lásd az 1–2. sz. iratot.
3   Lásd a 3. sz. iratot.
4   Lásd a 4. sz. iratot. 
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gyar delegáció tagjai és a magyar író kétfajta reakciójára. Az oktatásügyi delegáció tag-
jainak kijelentéseiből kiolvasható, hogy nem ítélték el a magyarországi felkelést, sőt, azt 
inkább a magyar politikai vezetés súlyos társadalom- és gazdaságpolitikai hibáiból faka-
dó, szoros és elkerülhetetlen következményként interpretálták, az elemi erővel fellobba-
nó szovjetellenes indulatokat pedig a háború óta Magyarországon állomásozó szovjet 
hadsereg katonái által elkövetett fegyveres atrocitásokkal hozták összefüggésbe.5 Ezzel 
szemben Gergely Sándorról köztudott, hogy az egyik legelkötelezettebb kiszolgálója 
volt a Rákosi-rendszernek, közeli viszonyt ápolt a magyar pártfőtitkárral, talán nem 
állunk távol az igazságtól, ha „vonalas” vagy egyenesen „rákosista” íróként aposztrofál-
juk őt. Egy korábbi szovjet nagykövetségi jelentésből tudjuk például, hogy Rákosi szín-
házba is meghívta a 60. születésnapja alkalmából, s a szünetekben nagyra értékelte Rö-
gös út című regényének első részét.6 Az általunk közölt levéltári irat pedig megemlíti, 
hogy az akkor már szintén száműzetésben vegetáló Rákosi meg is látogatta őt a Szovjet 
Írószövetség peregyelkinói alkotóházában.7 Nyilvánvaló, hogy egy éles politikai fordu-
lat esetén nem szívesen látták volna őt akár az irodalmi, akár a társadalmi közéletben, 
beavatkozása a forradalom menetébe csak a forradalommal szemben állók oldalán lett 
volna elképzelhető.

A dokumentumokat átolvasva felfedezhetünk még egy meglepő azonosságot a két ál-
lampolgári kör cselekvési szabadsága között. Három esetben is utalás történik arra, hogy 
az illetékes külképviseleti szervek, tehát a budapesti szovjet nagykövetség és a moszkvai 
magyar nagykövetség, az adott válságszituációban, legalábbis a szorult helyzetben lévő 
szovjet és magyar állampolgárok szemszögéből ítélve, nem állt a helyzet magaslatán. 
A magyarországi forradalom azon szakaszában, amikor a szovjet csapatokat először ki-
vonták Budapest területéről, de még nem indult meg a második fegyveres intervenció, a 
szovjet és magyar állampolgárok beszámolóiból ítélve a káosz és tanácstalanság uralta 
mindkét misszió apparátusát. Sőt, mindhárom beszámolóban az események elszenvedői 
expressis verbis nehezményezték, hogy az illetékes konzuli szerveik eleinte különféle kifo-
gásokkal nem voltak hajlandók foglalkozni a saját állampolgáraik biztonságos hazajutta-
tásával.8 Sőt, elsőként nyílt elutasításban volt részük, a budapesti szovjet konzulátus elhá-
rította magáról a felelősséget, mondván, hogy a szovjet turisták hazajuttatása nem az ő 
feladata, hanem az útjukat szervező magyar utazási irodáé.9 A moszkvai magyar nagykö-
vetség pedig egyáltalán nem is tudta kezelni és megoldani ezt a problémát: a magyar okta-
tásügyi delegáció tagjainak végül a meghívó fél, az OSZSZK Oktatásügyi Minisztériuma 
segített abban, hogy legalább Csehszlovákiába repülhessenek.10 

  5   Lásd a 3. sz. iratot. 
  6   B. V. Gorbacsov budapesti nagykövetségi másodtitkár és V. Ny. Kelin nagykövetségi attasé feljegyzése 

Gergely Sándor 60. születésnapjának megünnepléséről 1956. február 2-án és az íróval egy nappal később 
folytatott beszélgetésről. Budapest, 1956. február 9. RGANI, f. 5, op. 28, gy. 395, l. 2–6. 

  7   Lásd erre a 4. sz. iratot. 
  8   Lásd az 1–3. sz. iratokat. 
  9   Lásd a 2. sz. iratot. 
10   Lásd a 3. sz. iratot. 
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Ezzel összefüggésben még megválaszolásra vár az a kérdés is, hogy egyáltalán miért 
nem egyszerre evakuálták a szovjet honosságú személyeket Budapestről. Hiszen Ar-
kagyij Szidorov szovjet történész emlékei szerint őt és egy másik, négyfős szovjet dele-
gáció tagjait október 30-án reggel – minden bizonnyal a tököli légibázisról – légi úton, 
katonai szállítóeszközökkel juttatták el a lvovi katonai repülőtérre. Ahogy erről az 
INTURISZT csoportvezetőjének beszámolója tanúskodik, ekkorra a szovjet konzuli 
szerveknek már tudomásuk volt a szovjet turistacsoport budapesti „kényszerpihenőjé-
ről”. Őket a szovjet külképviseletek alkalmazottainak családtagjaival együtt, tehát egy 
sokkal nagyobb létszámú csoportot, feltehetőleg a szovjet állampolgárságú személyek 
döntő hányadát, csak két nappal később, november 1-jén, vízi úton, egy folyamjáró ha-
jón vitték Pozsonyba, majd onnan vasúton a szovjet fennhatóság alatt álló Csapra. 
Megítélésünk szerint az események alakulásának kézenfekvő a magyarázata: a szovjet 
diplomáciai és katonai szervek nem dolgoztak ki tervszerű intézkedéscsomagot a Ma-
gyarországon rekedt szovjet állampolgárok evakuálására, ezt a folyamatot az ötletszerű-
ség, az improvizáció jellemezte. Igaz, az is nyilvánvaló lehet, hogy az október 30-án, a 
nagykövetségen teljesen hirtelen és váratlanul felbukkanó ötfős, kétségbeesett csopor-
tot, Szidorovot és négy társát nem tudták elszállásolni valamilyen szükségmegoldás ke-
retében, az ő sorsukról azonnal gondoskodni kellett, kézenfekvőnek tűnhetett tehát, 
hogy katonai páncélozott járművekkel a biztonságosnak ítélt Tökölre szállítsák őket. 
A 60 főnél is nagyobb kontingens kimenekítését ugyanakkor minden bizonnyal nem 
tudták megoldani légi úton, katonai szállítóeszközökkel, talán nem is álltak rendelke-
zésre az ehhez szükséges tranzitálási kapacitások és technikai eszközök. Mindezzel 
együtt feltűnő ugyanakkor, hogy a szovjet turisták eljuttatását a gyülekezőhelyre, a kö-
zelebbről meg nem nevezett budapesti hajóállomásra, úgy oldották meg, hogy 2-3 fős 
csoportokra bontották őket, mindenféle katonai biztosítás és térképek nélkül, a kis cso-
portoknak maguknak kellett feltűnésmentesen odatalálniuk a kijelölt ponthoz egy ál-
taluk egyáltalán nem ismert nagyvárosban. Ez szintén arra utal, hogy a nagykövetség a 
szovjet állampolgárok biztonságos hazajuttatásával járó koordinációs munkát és terhet 
nem akarta vagy nem tudta magára vállalni.

Végezetül még egy dologra szeretnénk felhívni a fi gyelmet. Az iratokat természete-
sen érdemes kellő forráskritikával olvasni és értelmezni. Szidorov november 3-án, ami-
kor megírta beszámolóját, még nem láthatta az események végkifejletét, s bár az SZKP 
KB Elnöksége aznapra már határozatot hozott a magyar forradalom elleni hadművelet-
ről, a szovjet csapatok csak másnap hajnalban intéztek támadást a magyar fegyveres 
felkelők gócai ellen. Noha maga is úgy ítélte meg, hogy az események „szovjetellenes” 
jelleget öltöttek, politikai értelemben nem foglalt állást, inkább egy értéksemleges szó-
használattal élve, „fegyveres felkelésről” tett említést, aminek egyaránt lehet negatív és 
pozitív konnotációja. Ezzel szemben, J. A. Lebegyev, a turistacsoport vezetője csak jóval 
hazaérkezésük után, november 13-án készítette el beszámolóját, addigra már lezárultak 
az események, ideje maradt arra, hogy alaposan áttanulmányozza a szovjet sajtó ezzel 
kapcsolatos korábbi és friss híradásait, és így megismerhesse a hivatalos szovjet verziót 
és politikai interpretációt. Nem meglepő ezért, hogy a magyar forradalmárokat az ak-
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korra már szalonképes szóhasználattal élve „pogromlovagoknak”, „huligánoknak”, 
„banditáknak” minősítette vagy jobb esetben „úgynevezett felkelőkként” említette 
őket. Az utólagos tájékozódására és információgyűjtésére vonatkozó feltételezésünket 
az is alátámasztja, hogy politikai eseményeket is értékel, így például elítéli Gerő Ernőt 
az október 23-i rádiónyilatkozata miatt. Nyilvánvaló, hogy az INTURISZT-csoportok 
vezetőitől megkövetelhető volt a belpolitikai tájékozottság, az, hogy valamelyest ismer-
jék annak a külföldi országnak a társadalmi-politikai viszonyait, amelyben a felelőssé-
gükre bíznak több tucatnyi szovjet állampolgárt, mégis feltűnő, hogy konkrét politikai 
mozzanatokra refl ektált, és azokkal kapcsolatban határozott véleményt fogalmazott 
meg. Persze az sem kizárt, hogy ezeket a minősítéseket a szovjet turistákkal tartózkodó 
magyar idegenvezetőktől is hallhatta, azokat adhatta tovább. Noha elvileg a Nemzeti 
Szálló utcára néző erkélyeiről közvetlenül rá lehetett látni a Szabad Nép székházára, 
nem felel meg a valóságnak, hogy a székház október 23-i kifosztásakor embereket, ne-
tán újságírókat égettek volna el. Való igaz, hogy a felkelők az ott fellelt sajtótermékeket 
és könyveket az utcán meggyújtották, azonban a székház kifosztása kapcsán semmilyen 
korabeli feljegyzés, dokumentum vagy adat nem említ gyilkossággal kapcsolatos moz-
zanatot, s a történettudományi szakmunkák sem tesznek említést ilyen incidensről. 
Nyilvánvaló tehát, hogy ez vagy a szálloda munkatársaitól vagy a magyar idegenvezetők 
valamelyikétől később hallott megalapozatlan híresztelés lehetett, vagy, ami sokkal in-
kább vélelmezhető, a későbbi Köztársaság téri pártszékház ostromakor elkövetett ke-
gyetlenkedések időbeli visszavetítése volt egy, a csoportvezető által talán jobban ismert 
helyszínen történtekre.

*

Az iratok eredeti tagolásán és elrendezésén nem változtattunk. A dokumentumok 
mindegyike orosz nyelvű, az 1–3. sz. saját fordításunk, a 4. sz. iratot Babus Antal ültet-
te át magyarra. A gépiratokra utólagosan vezetett kézírásos záradékokat, megjegyzése-
ket, az eredeti aláírásokat, kézjegyeket kurzívval szedtük. Az iratokat sorszámmal láttuk 
el, de célszerűnek véltük azokat két – a forradalom napjaiban Magyarországon rekedt 
szovjet állampolgárok és az akkor a Szovjetunióban tartózkodó magyar állampolgárok 
helyzetét leíró –, római számmal jelölt tematikus egységre bontani, ezért az iratok csak 
a két tematikus egységen belül követik egymást kronológiai rendben. A közismert veze-
tő politikusok (Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Gerő Ernő, Rajk László, Mün-
nich Ferenc, Tildy Zoltán, Kovács Béla, J. V. Sztálin, V. I. Lenin, J. B. Tito stb.), az ese-
mények rekonstruálása és a dokumentumok értelmezése szempontjából indiff erens 
személyek (L. V. Dubrovina, P. V. Zimin, Spivaček stb.), illetve a magyar oktatásügyi 
delegáció tagjainak nevéhez, a küldöttség vezetőjét kivéve, nem írtunk lábjegyzetben 
életrajzot. A cirill betűs szövegek alapján bizonytalan kiolvasású személyneveket szögle-
tes zárójelbe tettük. 
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Források

I. Szovjet állampolgárok Magyarországon

1.
Arkagyij Szidorov11 szovjet történész, az SZTA Történeti Intézete igazga-
tójának beszámolója az SZTA Külügyi Osztályának 1956. október 15–30. 

közötti budapesti tartózkodásáról
(Moszkva, 1956. november 3.)

Eredeti gépirat. ARAN, f. 579, op. 2, gy. 76, l. 34–34. ob.

56. XI. 15.12    Az SZTA Elnöksége Külügyi Osztályának

Az MTA meghívására október 15-én érkeztem Budapestre, és október 30-ig tartózkod-
tam ott. Az események kezdetéig, amelyek október 22-ről 23-ra virradó éjszaka fegyve-
res felkelésbe torkolltak, és élesen és nyíltan szovjetellenes jelleget öltöttek, sikerült 
megismernem néhány tudományos intézményt. Egyúttal éreztem, hogy az egész város 
forrong, és hamarabb el akartam utazni onnan, 7-10 nap múlva, de ebbéli próbálkozá-
somat nem koronázta siker. A megbeszéléseket követően13 az a döntés született, hogy 
szombaton, 27-én utazom el, vagyis a tervezett idő előtt.

Az Akadémia 22-én, kedden este fogadást rendezett a tiszteletemre.14 Ezen a tör-
ténettudomány és a tudományos intézmények számos képviselője volt jelen, az MTA 

11   Szidorov, Arkagyij Lavrovics (1900–1966) szovjet történész. 1929-ben a Központi Pártintézet (Inszti-
tut Krasznoj Professzuri) elvégzése után a szülőföldjén, Nyizynyij-Novgorod (Gorkij) megyében párt-
munkával foglalkozott és különféle oktatási intézményekben tanított 1935-ig. 1936-tól az Isztorik- 
Marksziszt című lap szerkesztőségének munkatársa. A háború idején, 1942-ben, a fronton megsebesült. 
1949-től az Állami Lomonoszov Egyetem Szovjetunió Kapitalizmuskori Története Tanszékének veze-
tője, egyúttal 1953-tól 1959-ig az SZTA Történeti Intézetének igazgatója. Életrajzát részletesen lásd: 
Voronkova, 2001, 728–735. 

12   Utólagos kézírásos bejegyzés piros tollal a lap tetején. 
13   Sic! Így az eredetiben is. Vagyis: a tervezett idő előtti elutazásra vonatkozó egyeztetéseket követően.
14   Szinte bizonyos, hogy Szidorov ezen a helyen rosszul emlékezett vissza, és összekevert egy dátumot: az 

MTA akkori Roosevelt téri székházában tartott fogadásra nyilvánvalóan nem október 22-én, hanem 
23-án este került sor, hiszen a tömegdemonstrációk aznap kezdődtek el a főváros utcáin, ráadásul 23-a 
esett a keddi napra, 22-e pedig hétfőre.
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alelnöke,15 főtitkára,16 és a Társadalmi-történeti Osztály akadémikus titkára, Szabó 
Imre.17 A fogadás a városban zajló széles körű demonstrációk légkörében folyt le, a 
tömeg az Akadémia épülete mellett haladt a Parlament irányába. Az Akadémiáról 
már épp hogy eljutottam a Margit-szigeten lévő szállodába18 Réti elvtárs,19 a Párttör-
téneti Intézet igazgatója segítségével, és attól kezdve a magyar történészek közül sen-
kit nem láttam, és nem volt velük élő kapcsolatom.

A magyarországi események a továbbiakban a szemem előtt játszódtak le. A szál-
lodában találkoztam azzal a szovjet delegációval, melynek élén a Minisztertanács 
Munkaerőforrás Főigazgatósága vezetője, G. O. Zelenko20 állt, és együtt töltöttük az 
időt 29-ig, amikor [Pecső]21 magyar kommunista segítségével sikerült eljutnunk a 
nagykövetségre, onnan pedig október 30-ra virradó éjszaka a katonai parancsnoki 
irodára.

Tankok és páncélozott szállítójárművek által fedezve 30-án reggel a parancsnokság 
átvitt bennünket a várostól 30 kilométerre lévő katonai repülőtérre.22 A katonai pa-
rancsnokság egy katonai repülőgépet biztosított számunkra, és október 30-án reggel 
Lvovba, a katonai repülőtérre szállított bennünket. A parancsnokság segítséget nyúj-
tott nekünk, bevitt minket a városba.

Lvovból Zelenkóval együtt vonattal érkeztünk Moszkvába. Mivel a jegyem az 
MTA-n maradt, az útiköltségemet Zelenko elvtárs fedezte, ő vette meg nekem a vonat-
jegyet a Munkaerőforrás Főigazgatóság megyei kirendeltségén felvett előlegből.

Sajnos, meg kell jegyeznem, hogy a nagykövetség részéről semmit nem tettek annak 
érdekében, hogy a sorsunk felől érdeklődjenek, amikor egy hétig vesztegeltünk a szige-
ten a Hotel Margitszigetben. Tudomásom van róla, hogy valahol vidéken rekedt a Nö-

15   Az MTA akkori alelnökei Gombás Pál (1909–1971) fi zikus, Ligeti Lajos (1902–1987) orientalista, 
turkológus és Fogarasi Béla (1891–1959) fi lozófus voltak. Minden kétséget kizáróan az utóbbi lehetett 
jelen Szidorov fogadásán, hiszen ő jelentős befolyással bírt az MTA tudománypolitikai irányára, tagja 
volt az MTA II. Társadalmi-történeti Tudományok Osztályának, továbbá az 1956 nyarán a Szovjetuni-
óba látogató akadémiai delegációnak is.

16   Az orosz eredetiben a „nyepremennij szekretar” vagyis „állandó titkár” szó szerepel. Erdey-Grúz Tibor 
(1902–1976) Kossuth-díjas kémikus, egyetemi tanárról van szó. 1950–1953 között, majd 1956–1957-
ben az MTA főtitkára, egyúttal 1952–1953-ban felsőoktatási, majd 1953. júliustól 1956. júliusig Nagy 
Imre első kormányában, majd a Hegedüs-kormányban oktatásügyi miniszter.

17   Az orosz eredetiben csak a személynév kezdőbetűje olvasható. Szabó Imre (1912–1991) jogász, a jogi 
tudományok doktora, az MTA rendes tagjáról van szó. Az államszocialista időszak vezető marxista jog-
fi lozófusa. 1955–1981 között az MTA Jog- és Államtudományi Intézetének igazgatója, egyúttal 1955–
1960 között az MTA II. Társadalmi-történeti Tudományok Osztályának titkára.

18   A Margit-szigeti Nagyszállóról van szó. Jelenleg: Danubius Grand Hotel Margitsziget.
19   Réti László (1908–1992) kommunista történész, az 1948-ban létrehozott Magyar Munkásmozgalmi 

Intézet alapító főigazgatója 1957-ig. 1970–1975 között az ÚMKL főigazgatója.
20   Sic! Így a szövegben. Valójában: Zelenko, Genrih Ioszifovics (1905–1972), szovjet állami tisztviselő, 

1954-től 1959-ig a Minisztertanács Munkaerőforrás Főigazgatóságának vezetője.
21   Az orosz nyelvű gépiratban a „Печэ” vezetéknév szerepel, melynek átírása bizonytalan. Az illető sze-

mélyazonosságát nem sikerült megállapítanunk.
22   Minden bizonnyal a Budapesttől délre, 28,5 km-re található tököli szovjet katonai légibázisról van szó.
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vénytani Intézet (Leningrád. Az igazgató Zsukov akadémikus.) Szizov professzor23 
vezette négyfős delegációja.24 A sorsukról semmit nem tudok mondani.

1956. XI. 3.                                                A. Szidorov
                          A. Szidorov professzor

                               SZTA Történeti Intézete Igazgatója

Tolsztukina elvtársnőnek. Szidorov elvtárs személyi dossziéjába. Rahmanyinov. 56. XI. 10.25

4087. sz. bejövő26

2.
J. A. Lebegyevnek,27 az INTURISZT csoportvezetőjének beszámolója szov-

jet turisták 1956. október 19.–november 1. közötti magyarországi útjáról
(Moszkva, 1956. november 13.)28

Eredeti gépirat. RGANI, f. 5, op. 28, gy. 470, l. 278–281.

Beszámoló
Szovjet turistacsoport magyarországi útjáról

(1956. X. 19-től 1956. XI. 1-ig)

A 61 fős csoport 56. X. 17-én utazott el Moszkvából, és 56. X. 19-én érkezett Budapest-
re. A csoport alapvetően építészekből, gépészmérnökökből és élelmiszeripari dolgozók-
ból állt.

A csoport tagjait két szállodában helyeztük el: az egyik, 31 fős részét a Béke Szálló-
ban,29 a másik, 30 fős részét a Nemzeti Szállóban.30

23   Szizov, Ivan Alekszandrovics (1900–1968) szovjet növénybiológus, 1946-tól 1961-ig az Ny. I. Vavilov 
Össz-szövetségi Növénytermesztési Tudományos Kutatóintézet igazgatóhelyettese, 1961-től 1965-ig 
igazgatója.

24   A magyar sajtó tudósításai alapján megállapítható, hogy a négyfős delegáció közvetlenül Bulgáriából 
érkezett Budapestre október 16-án, s eredeti terveik szerint több hetet kívántak Magyarországon tölteni. 
A legtöbb információt erre vonatkozóan lásd: Szovjet mezőgazdasági szakemberek érkeztek Magyaror-
szágra. Magyar Nemzet, 1956. október 17. 4.

25   Utólagos kézírásos bejegyzés kék színű tollal a lap alján a bal hasábban.
26   Utólagos kézírásos bejegyzés kék színű tollal a lap alján a jobb hasábban.
27   Részletes életrajzi adatai ismeretlenek. 
28   Az ügyiratban található még V. M. Ankugyinovnak, az INTURISZT elnökének 1956. november 13-i 

átirata az SZKP KB-nak, melyben megküldi J. A. Lebegyev beszámolóját. Lásd: RGANI, f. 5, op. 28, gy. 
470, l. 277. 

29   Az akkori Lenin körút 43. sz. alatti Béke Szállóról van szó, jelenleg a Teréz körút 43. sz. alatti Radisson 
Blu Béke Hotel. 

30   A József körút 4. sz. alatti Nemzeti (National) Szállóról van szó, jelenleg: Hotel Nemzeti Budapest. 
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X. 19-től X. 23-ig bezárólag a csoport az IBUSZ által javasolt program alapján vett 
részt kirándulásokon. 4 nap alatt a turisták megismerkedtek Budapest látványosságai-
val. Balatoni útjuk során megtekintették Veszprémet és Székesfehérvárt. X. 23-án a tu-
risták megtekintették a parlamentet, este pedig az operettszínházban voltak, a Csárdás-
királynőt nézték meg.

X. 23-án estétől kezdődtek a magyar reakció ellenforradalmi megmozdulásával kap-
csolatos események. X. 23-án napközben a csoport építészekből álló része a budapesti 
építészeknél volt fogadáson, a másik része, amely a Gellért fürdőbe ment fürödni, szem-
tanúja volt a diákok tüntetésének. A tüntetés békés jellegű volt, és nagyon nehéz lett 
volna azt feltételezni, hogy fegyveres küzdelemmé alakul át. 

Amikor az autóbusz a turistákkal visszafelé tartott a színházból, kénytelen volt meg-
állni fél kilométerre a Nemzeti Szállótól, mivel az utat hatalmas tömeg torlaszolta el. Az 
autóbuszhoz sokan rohantak oda, közöttük volt egy nő, [Tót],31 aki turistaként járt a 
Szovjetunióban. Figyelmeztetett bennünket a megkezdődött zavargásokra, és a bizton-
ságunk megőrzése érdekében kérte, hogy nevezzük magunkat németeknek. A csoport 
tagjai elvegyültek a tömegben, és gyorsan eljutottak a szállodába. A csoport első fele 
különösebb probléma nélkül eljutott a Béke Szállóba. A Nemzeti Szállóban elhelyezett 
csoport tagjai szemtanúi voltak annak, ahogy feldúlták a Szabad Nép szerkesztőségét. 
Este, helyi idő szerint körülbelül 23:00 órakor nagy tömeg hatolt be a szerkesztőség 
székházába. Kitörték az összes ablakot, felborították és felgyújtották a szerkesztőség két 
Pobedáját. Ebbe a tűzbe dobáltak könyveket, dokumentumokat, bútorokat, továbbá 
néhány embert is, a szerkesztőség munkatársait. A szerkesztőség épületének másik olda-
la felől a politikai könyvkiadó boltjából kidobált könyvekből rakott máglya égett. 

A szálloda munkatársainak elmondása szerint ilyen orgiákra a fasizmus első napjai 
óta nem került sor.

Mindezekre az eseményekre Gerő nyilatkozata után került sor, aki nagyon tapintat-
lanul, az országban kialakult helyzet fi gyelembevétele nélkül foglalt állást.

A szerkesztőség kifosztása egész éjszaka folytatódott. Reggel sok fegyveres jelent 
meg, akik először a levegőbe lőttek. X. 24-én, reggel 5:00 órakor az utcákon szovjet és 
magyar tankok és páncélozott járművek jelentek meg. 

A szovjet katonai egységeknek megtiltották, hogy a tömegbe lőjenek. A tömeg ezt 
tudta, ezért egyáltalán nem félt a csapatoktól. A huligánok a tankok ágyúcsövein lóg-
tak, felmásztak a mozgó tankokra, levették róluk32 a nehéz géppuskákat és a lőszert, lőt-
ték a tankokat és a páncélozott járműveket. Közvetlenül a Nemzeti Szálló előtt a fel-
kelők felgyújtottak egy műszaki járgányt és két szovjet páncélozott szállító járművet. 
A banditák leszámoltak az egyik páncélozott szállító járműben utazókkal, noha a kato-
nák nemcsak hogy nem lőttek rájuk, de még csak nem is álltak ellen. A megkínzottak 
holttestei 3 napig hevertek a járdán a szálloda előtt.

31   A cirill betűs átírás alapján a vezetéknév írása nem egyértelmű, lehet akár Tóth is. 
32   Kézírással a szövegbe toldva. 
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A szálloda személyzete visszafogottan, de nem ellenségesen viszonyult a turisták-
hoz. Érződött, hogy a szállodában található az úgynevezett felkelők valamiféle köz-
pontja: az üvegeket a szállodában 2-3 nappal a puccs előtt leszerelték; az események 
idején a szállodához 2 alkalommal is jött egy autó, amelyen angol zászló volt; a 22. sz. 
szobában minden este gyülekeztek valakik (magyarok), valamit megvitattak, hangos-
kodtak, a szállodába fegyvereket hordtak. A szálloda tetejéről minden egyes nap, amíg 
ott tartózkodtunk, tüzet nyitottak a magyarok tömegére. Néhány embert közvetlenül a 
szálloda előtt öltek meg, és a szálloda halljában, a Nemzeti Színház felől érkező lövések-
től kapott halálos sebet egy magyar orvos és sebesült meg súlyosan egy nő.

Azok a provokátorok, akik a házak tetejéről lőttek, olyan híreszteléseket terjesztet-
tek, hogy a Belügyminisztérium munkatársai és az oroszok lőnek. 

A Béke Szállóban tartózkodó csoporttal és a konzullal csak 4 nap múlva létesült 
kapcsolat. Az INTURISZT képviselőjének kérésére végig ezzel a csoporttal maradt az 
IBUSZ munkatársa, Jung Gizella, aki nagyon sokat tett a csoport biztonságának meg-
őrzése érdekében. A puccs második napján nagy létszámban felfegyverzett pribékek 
törtek be a Béke Szálló éttermébe, ahol éppen a szovjet turisták tartózkodtak, és köve-
telték az oroszok kiadását. Jung és a szálloda munkatársa azt mondták, hogy nincsenek 
itt oroszok, ezek észtek és csehek. A turisták csak ezután térhettek vissza a szobáikba. A 
csoportot néhányszor megpróbálták kitenni a szállodából, az utolsó napokon pedig az 
igazgatóság kijelentette, hogy nem garantálja a szovjet turisták épségét. A Béke Szálló-
ban tartózkodó turisták szemtanúi voltak a Glóbusz szovjet könyvesbolt barbár kifosz-
tásának és felgyújtásának, és annak, ahogy brutálisan végeztek kommunistákkal és a 
Belügyminisztérium munkatársaival. A szálloda közelében akasztottak fel néhány em-
bert, a szemközti házban pedig magyar kommunisták családjaival végeztek kegyetlenül. 
Ennek a háznak az erkélyére kiugrott egy nő, aki segítségért kiáltott. Visszalökték a 
szobába, lövések hallatszottak, majd csönd lepte be a házat.

A felkelés második napjától kezdve az egész városban fegyveres lövöldözés zajlott, 
aknavetőből, géppuskából és géppisztolyból lőttek. A Nemzeti Szálló homlokzatába 
csapódott egy nehéz lövedék és az összes utcára néző szobát nehéz géppuskából kilőtt 
golyók érték. 

A csoport biztonságának megőrzése érdekében a turistákat az udvarra néző szobák-
ba költöztették át. X. 29-én, rögtön ebéd után, a szállodába jött az IBUSZ képviselője, 
Kepesi, és azt javasolta, hogy azonnal költözzenek át egy másik szállodába. 30 perc le-
forgása alatt a csoportot egy 12-15 fős autóbusszal a Munkácsy utcai zárt Pártszállóba33 
vitték. A Nemzeti Szállóban maradt a turisták holmija, 28 bőrönd, amelyeket az IBUSZ 
képviselői a csoport után akartak vinni. A bőröndöket nem vitték át, hanem este telefo-
nált Kepesi, és közölte, hogy a bőröndöket lefoglalták, mivel állítólag az egyikben fegy-
vert találtak. A bőröndök felnyitásánál sem az INTURISZT, sem az IBUSZ képviselő-
je nem volt jelen. Az autó sofőrjét letartóztatták.

33   A Munkácsy Mihály utca 4–5. sz. alatti MDP Központi Szállójáról, közismertebb nevén a Pártszállóról 
van szó. Jelenleg: Hotel Andrássy Budapest. 
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A Pártszálló személyzete egészen az utolsó pillanatig fi gyelmesen és előzékenyen vi-
szonyult a turistákhoz.

A Pártszállóba való átköltözés után az INTURISZT képviselője X. 30-tól XI. 1-jéig 
minden nap megfordult a nagykövetségen, ahova a konzuli osztályt is telepítették. 
A konzulátuson zavar uralkodott, senki nem tudott semmit. A konzul először egyálta-
lán nem akart foglalkozni a turisták hazajuttatásának kérdésével, kijelentve, hogy ez az 
IBUSZ kötelessége. Ugyanakkor az IBUSZ Nemzetközi Osztályának vezetője, Kepesi 
szerint az IBUSZ mint szervezet megszűnt létezni, és nincs abban az állapotban, hogy 
megszervezze a turisták hazatérését és garantálja az utazás biztonságát.

A konzulátus által javasolt hazautazási lehetőségekből nagyon sok volt, és azok egy 
napon belül többször is változtak. A turistákat először autóbusszal akarták Csehszlová-
kiába vinni, majd sebesültszállító gépekkel Lengyelországba vagy szovjet utasszállító 
gépekkel Lvovba stb. A végül ténylegesen megvalósuló változatot november 1-jén, szó 
szoros értelmében az elutazás előtt néhány órával vetették fel. A csehszlovák konzulátus 
munkatársa, Spivaček,34 kibérelt egy magyar egészségügyi hajót, amelyen a turistákat, a 
budapesti szovjet kereskedelmi kirendeltség és nagykövetség munkatársainak egy ré-
szét, a professzori és tanári kart, a szovjet kolónia iskolai internátusát, és az ottmaradt 
cseheket vitték el. A turistákat 2-3 főből álló kis csoportokra bontották, és gyalog indí-
tották el őket a hajóállomásra. Meg kell jegyezni, hogy az egész nagykövetségen nem 
sikerült találni egyetlen Budapest-térképet sem, amellyel meg lehetett volna határozni, 
hogy hol is van ez a hajóállomás. 

2 órával azelőtt, hogy az ott tartózkodó csoport elhagyta volna a Pártszállót, a szál-
lodába jött a pogromok szervezésében szerepet játszó úgynevezett nemzetőrség egyik 
csapata. Elég jóindulatúan viseltettek a turisták iránt, megengedték nekik, hogy a szük-
séges ideig a szállodában maradjanak, azzal nyugtatták a turistákat, hogy maguk fognak 
szállodaőrséget állítani. Azt, hogy miért jöttek, azzal indokolták, hogy azon budapesti 
polgárok számára keresnek elhelyezést, akiknek lakásai megsemmisültek. 

A hajó Pozsonyig ment fel a Dunán. Pozsonyba november 2-án érkeztek meg a tu-
risták, és este egy különjárattal vitték őket a határra. A csehszlovák elvtársak megható 
tapintattal és gondoskodással fogadták a szovjet állampolgárokat és kísérték a vonatot a 
határig, mindvégig igyekeztek demonstrálni a Szovjetunió iránti szimpátiájukat. 

November 3-án este Csapra értünk, és november 4-én reggel, 4 óra 35 perckor kü-
lönjárattal indultunk Moszkvába. A fogadtatás Csapon mindannak az ellentettje volt, 
amit Csehszlovákiában tapasztaltunk. A turistákat átlagos kocsikban helyezték el, nem 
biztosítottak számukra sem matracokat, sem ágyneműt. Mindenkit meglepett a vasúti 
vezetőség közömbössége azok iránt, akik a tragikus magyarországi események szemta-
núi voltak, akik a saját országukban melegséget és fi gyelmet reméltek, annál is inkább, 
mivel a turisták és a velük utazó más polgárok már 3-4 napja nem aludtak. Ágyneműt 
csak Kijevben adtak, azok után, hogy a nagykövetség munkatársai ezt kikövetelték a 

34   Részletes életrajzi adatai ismeretlenek. 
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Külügyminisztériumon keresztül, mivel a gyerekek körében a kimerültség következté-
ben betegségek alakultak ki.

A turistacsoport minden tagja (61 fő) egészséges, senki nem sebesült meg, a közér-
zetük és a kedvük jó. A turisták jól viselkedtek, fegyelmezetten, kitartóan. Minden uta-
sítást, amit az INTURISZT képviselőjétől kaptak, pontosan betartottak. 

A turisták nagyon hálásak az IBUSZ munkatársainak, Kepesi Tibornak, Varga Sán-
dornak és Jung Gizellának, akik magukra nézve is kockázatot vállalva, az első naptól az 
utolsóig a csoporttal tartottak, arra törekedve, hogy valahogy megkönnyítsék számukra 
a nehéz perceket, és megtettek mindent annak érdekében, hogy az csoport elutazhasson 
Magyarországról.

Nagyon érdekesek voltak az IBUSZ részéről a csoportot kísérő Varga Sándor kije-
lentései. 

Azt mondta, hogy a Szovjetunió tekintélyének aláásására irányuló munka már na-
gyon régóta folyik. Az ellenségeknek különösen akkor van sikerük, amikor felhasznál-
ják a szovjet állampolgárok viselkedését és külső megjelenését jellemző hibákat. Varga 
csodálkozott azon, hogy nem azokat küldik Magyarországra dolgozni, akikkel a szov-
jetunióbeli útjai során találkozott, vagy azokat, akik turistaként jönnek Magyarország-
ra, vagyis olyanokat, akik őszintén, és nem lenézően és nagyképűen viszonyulnak az 
emberekhez, és nemcsak a régi műemlékek iránt érdeklődnek, hanem az egyszerű nép 
élete iránt is. Nagy népszerűségnek örvendtek Magyarországon más országok, például 
a kapitalista államok képviselői, akik kívülről kifejezett demokratizmussal, szerénység-
gel és udvariassággal igyekeznek behatóan megvizsgálni és tanulmányozni a nép életét 
és érzéseit, s rendszerint sportos külsejük is van (úgy néznek ki, mint egy sportoló), 
gyönyörűen öltözködnek. Mindennek nagy jelentősége van a tekintély kivívásában 
nemcsak Magyarországon, hanem más nyugati országokban is. Varga azt mondta, hogy 
a Magyarországon dolgozó állandó szovjet kiküldöttek többsége (többször is aláhúzta 
a „többsége” szót) nemcsak hogy ízléstelenül öltözködik, s olyan felpuff adt ember be-
nyomását kelti, aki csak az evésért rajong, nem érdekli a nép kultúrája, élete és nyelve, 
hanem a nagyképűségével, a hencegéssel, az elementáris humorérzék hiányával kelt fel-
tűnést, és azzal, hogy lenézi a nép kultúráját és hagyományait, és nem ismeri az ország-
ban uralkodó helyzetet és hangulatot.35

A szovjet turistacsoport kísérője                                          J. A. Lebegyev
1956. november 13.36 

35   A bekezdés utolsó két mondata kézírással kiemelve a bal lapszélen. 
36   A nap dátuma kézírással a szövegbe toldva. 
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II. Magyar állampolgárok a Szovjetunióban

3.
D. Ny. Taptikovnak,37 az OSZSZK Oktatásügyi Minisztériuma 

Nemzetközi Osztálya vezetőjének beszámolója a magyar oktatásügyi delegá-
ció 1956. október 15.–november 2. közötti szovjetunióbeli tartózkodásáról

(Moszkva, dátum nélkül. [1956. november 12-ig]38)
Eredeti gépirat. RGANI, f. 5, op. 28, gy. 466, l. 83–87.

Beszámoló
A magyar népművelés vezető dolgozóiból álló 

delegációval folytatott munkáról39

1956. X. 15-től 1956. XI. 1-jéig az OSZSZK Oktatásügyi Minisztériumának meghívá-
sára a Szovjetunióban tartózkodott a Magyar Népköztársaság népművelésügyének ve-
zető dolgozóiból álló delegáció. 
A delegáció tagjai voltak:40

Kiss Gyula41 – a Magyar Népköztársaság oktatásügyi miniszterhelyettese, a delegá-
ció vezetője.

Kálmán György – az Oktatásügyi Minisztérium Iskolaügyi Osztályának vezetője.
Voksán József – az MDP Központi Vezetősége Iskolaügyi Osztályának képviselője.
Kiss Gyula – a Zalaegerszeg Megyei Tanács42 Végrehajtó Bizottsága Tanügyi Osztá-

lyának vezetője.
Takács Gyula – a Baranya Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága Tanügyi Osztályá-

nak vezetője.
Szurmai Tibor – Szolnok megyei tanfelügyelő, az orosz nyelv tanára.
Komáromi Béla – a sárospataki Rákóczi Gimnázium igazgatója.
[Hlovacs] József – Pest megyei (Budapest) tanfelügyelő, az orosz nyelv tanára, irá-

nyítása alatt jelent meg a legjobb középiskolai orosz nyelvkönyv.

37   Részletes életrajzi adatai nem ismertek. 
38   Az irat datálatlan, de ugyanabban az ügyiratban található még J. A. Afanaszenko oktatásügyi miniszter 

1956. november 12-i átirata az SZKP KB-nak, mellyel megküldi D. Ny. Taptikov beszámolóját és Lippai 
Ibolya szolgálati jelentését. Lásd: RGANI, f. 5, op. 28, gy. 466, l. 82. 

39   Aláírás nélkül. 
40   A delegáció tagjainak nevei cirill betűs írással vannak felsorolva. Az eredeti neveket nem minden esetben 

sikerült kiderítenünk, a kérdéses esetekben a vezetéknevet szögletes zárójelbe tettük. 
41   Kiss Gyula (1915–1994) pedagógus, oktatáspolitikus, 1953. október 1-jétől 1957. április 12-ig okta-

tásügyi miniszterhelyettes.  
42   Sic! Így az eredetiben is. 
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Gáll Géza – a szegedi gyakorló középiskola igazgatója, számos iskolai tankönyv szer-
kesztője.

Bellai László – középiskolai igazgató, Budapest.
Bori István – a budapesti Pedagógiai Tudományos Kutatóintézet munkatársa.
[Komin] Éva – az orosz nyelv tanára a budapesti Varga Katalin Gimnáziumban.
A delegáció, rögtön Moszkvába érkezése után, nagy munkaterv megvalósítását tűz-

te ki maga elé. Kiss elvtárs azt kérte, hogy kevesebb időt fordítsunk a kulturális rendez-
vényekre és többet a Szovjetunió oktatásügye szervezetének komoly tanulmányozására.

A delegációt fogadták az OSZSZK oktatásügyi miniszterének helyettesei, L. V. 
Dubrovina elvtársnő és P. V. Zimin elvtárs, akik részletesen ismertették a Szovjetunió 
közoktatási rendszerét, és válaszoltak a delegáció tagjai által feltett kérdésekre, amelyek 
a szovjet iskolai oktatás és nevelés legkülönfélébb területeit érintették. A delegáció tag-
jai különös érdeklődést mutattak a közoktatás irányításával, a műszaki oktatással és a 
tanulók terhelésével kapcsolatos kérdések iránt.

A delegáció tagjai ellátogattak az OSZSZK Oktatásügyi Minisztériuma Pedagógiai 
Tankönyvkiadójába és a minisztérium Oktatási Szemléltetőeszközök Főigazgatóságára, 
ahol megismerkedtek a tankönyvek kiadásával és az iskolai oktatási szemléltetőeszkö-
zök gyártásával. 

A delegáció tagjai hosszabb időt szenteltek az OSZSZK Pedagógiai Tudományok 
Akadémiája tevékenységének megismerésére, számos megbeszélést folytattak az Akadé-
mia Pedagógiaelméleti és Pedagógiatörténeti Intézetében és Oktatási Módszertani In-
tézetében, nagy érdeklődést tanúsítottak az Akadémia és intézetei működése iránt, 
nagy mennyiségű pedagógiai szakirodalmat kaptak, s megállapodtak abban, hogy levél-
ben felveszik egymással a kapcsolatot a további tapasztalatcsere és szakirodalom cseréje 
céljából.

A delegáció ellátogatott a népművelés vezető káderei számára létesített Központi 
Továbbképző Intézetbe és a moszkvai városi Tanító Továbbképző Intézetbe, a 315. sz. 
általános iskolába, a 2. sz. tanítóképzőbe, megtekintette a Kremlt, a Lenin–Sztálin- 
mauzóleumot, a Lenin Múzeumot, illetve járt moszkvai színházakban is.

56. X. 24-én a delegáció Karagandába43 repült, ahol a Kazah SZSZK oktatásügyi 
miniszterhelyettese, A. S. Saripov,44 a megyei és városi pártbizottság munkatársai, ille-
tőleg a városi tanács és a helyi sajtó képviselői fogadták őket.

Karagandában a delegáció másfél napot töltött (56. X. 25-én ebéd után meglátogat-
ta a 3. sz. középiskolát, az 1. sz. bennlakásos iskolát, egy kazah tannyelvű iskolát, egy 
még nem iskoláskorú gyermekek számára fenntartott otthont, egy bányát, a kohászati 
üzemet Temir-Tauban,45 a Bányász Művelődési Házat és a Kohász Művelődési Házat). 
A delegáció mindenhol a legmelegebb fogadtatásban részesült.

43   Karaganda (ma: Karagandi, KAZ).
44   Saripov, Adi Saripovics (1912–1993) kazah író, pedagógus, 1944-től 1958-ig a Kazah SZSZK művelő-

désügyi miniszterhelyettese, 1958-tól 1963-ig oktatásügyi miniszter. 
45   Sic! Kötőjellel az eredetiben. Ma: Temirtau (KAZ). 
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Karagandából a delegáció Alma-Atába46 utazott. A Kazah SZSZK Oktatásügyi 
Minisztériuma a vendégek számára látogatást szervezett egy középiskolába, a pedagó-
giai intézetbe, egy gyermekotthonba, a vendégek megfordultak a gyermekszínház-
ban, részt vettek egy népzenei koncerten, megtekintették a várost, s voltak a magas-
hegyi sípályán is. 

A Kazah SZSZK Művelődésügyi Minisztériuma jól szervezte meg a delegáció ka-
zahsztáni látogatását. A delegációval tartott mindhárom oktatásügyi miniszterhelyet-
tes, kiemelt fi gyelmet szenteltek számukra az alma-ata-i városi párt- és tanácsi vezetés 
részéről. Az ennyire kiemelt fi gyelemhez valószínűleg hozzájárult az a körülmény is, 
hogy ez volt az első külföldi delegáció Kazahsztánban, amelynek oktatásügyi dolgozók 
voltak a tagjai. Kiss Gyula, a delegáció vezetője a következőket mondta: „Kazahsztán-
ban a tisztem arra korlátozódott, hogy mindenhol csak köszönetet kellett mondanom. 
Olyan jól fogadnak itt bennünket, hogy egyebekre már egyszerűen nem marad időm.”

„Hét országban is jártam már – mondta Bori István –, ugyanakkor sehol és semmi-
kor nem részesülhettem ilyen fi gyelemben, ilyen gondoskodásban, sőt, azt mondanám, 
hogy ilyen szeretetben, amilyennel körülvettek bennünket itt a Szovjetunióban.”

A delegáció 56. X. 28-án este értesült először a magyarországi eseményekről (a szov-
jet rádió híradásából). Másnap reggel a delegáció vezetője azt kérte, hogy amint csak 
lehet, rendeljenek számukra repülőt Moszkvába. A repülőt meg is rendelték aznap esté-
re. Kiss Gyula felhívta a moszkvai magyar nagykövetséget. Azt felelték neki, hogy 
(mind a telefonvonalon keresztüli, mind a légi, mind a vasúti) az összeköttetés megsza-
kadt Magyarországgal. Másnap már Moszkvában volt a delegáció. Kiss járt néhányszor 
a magyar nagykövetségen, ugyanakkor minden alkalommal borúsan tért vissza onnan. 
Láthatólag a nagykövetségnek nem volt ideje arra, hogy a delegációval foglalkozzon, 
mivel a delegáció tagjai gyakran panaszkodtak a nagykövetségi dolgozók bürokratiz-
musára. 

Kiss megkérte az OSZSZK Oktatásügyi Minisztériumát, hogy juttassa el a delegá-
ciót repülőgéppel Prágába. Teljesítették a kérését, és 56. X. 1-jén a delegáció Csehszlo-
vákiába repült. Kiss elmondása szerint a delegáció tagjainak vannak Csehszlovákiában 
ismerőseik és rokonaik, akiknél meg tudnak szállni és ki tudják várni a kedvező alkal-
mat, hogy visszatérhessenek a hazájukba.

Az elutazásuk előtt Kiss Gyula, az OSZSZK oktatásügyi minisztere, J. I. Afanaszen-
ko elvtárs47 által szervezett fogadáson kijelentette, hogy noha a delegáció tartózkodása 
rövid volt, de hasznos, és a delegáció tagjai, mihelyt helyreáll a nyugalom Magyarorszá-
gon, propagálni fogják a Szovjetunió pozitív tapasztalatát a népművelés terén. 

A szovjet közoktatás sikereiről beszélve Kiss megjegyezte azt a pozitív tényt, hogy a 
Szovjetunióban alaposan hozzáfogtak a szakoktatás bevezetéséhez az iskolákban, úgy, 
hogy ebben nemcsak a közoktatási szervek vesznek részt, hanem a vállalatok és a társa-

46   Alma-Ata (ma: Almati, KAZ). 
47   Afanaszenko, Jevgenyij Ivanovics (1914–1993) szovjet párt- és állami vezető, 1956-tól 1966-ig az 

OSZSZK oktatásügyi minisztere. 
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dalmi szervezetek is, amelyek a szakoktatás anyagi alapját teremtik meg. Magyarorszá-
gon, Kiss szavai szerint – s ezt hátrányként említette –, a társadalmi szervezetek nem 
vesznek részt az iskolai szakoktatás bevezetésének folyamatában.

Kiss elmondta, hogy jól készítik fel a pedagógiai kádereket a Szovjetunióban, mind 
központi, mind pedig helyi szinten. Megjegyezte azt is, hogy a Szovjetunióban a taná-
csok jóval nagyobb fi gyelmet szentelnek a közoktatásnak, mint Magyarországon, és 
rámutatott arra, hogy a Moszkvai Városi Tanács munkatársai mennyire tájékozottak a 
közoktatás helyzetét illetően. 

Az egyik legfontosabb kérdés, amelyet a delegáció tagjai szerettek volna tisztázni a 
Szovjetunióban, a tanulók terheltségének kérdése. Azt mondták, hogy mindazon intéz-
kedések ellenére, amelyeket a Szovjetunióban hoztak a tanulók terhelésének csökkenté-
se érdekében, a tanulók a Szovjetunióban még mindig jóval terheltebbek, mint Magyar-
országon (ez [Komin] Éva kijelentése volt, amit a delegáció többi tagja is osztott). Kiss 
azt mondta, hogy a tanulók iskolán kívüli idejét is túlságosan kitölti az úttörőmunka és 
a szakköri tevékenység, és így a tanulóknak túl kevés idejük marad arra, hogy megértse-
nek mindent abból, amit nyújtanak számukra. 

A delegáció tagjai számos értékes kritikai észrevételt tettek egyes tárgyak szovjet is-
kolai oktatásának metodikájával kapcsolatban. 

A magyarországi eseményeket értékelve, a delegáció vezetője, Kiss Gyula Kazahsz-
tán művelődésügyi miniszterhelyettesével, A. S. Saripov elvtárssal folytatott beszélge-
tése során elmondta, hogy Rákosi Mátyás és Gerő Ernő milyen súlyos és komoly hibá-
kat vétettek a népgazdaság tervezése terén (a sztálinvárosi48 vasipari vállalatokat azzal 
a számítással építették meg, hogy Krivoj Rogból49 hoznak nyersvasat, ami nyilvánvaló-
an nem volt rentábilis; a szovjet típusú metrót, ami nélkül teljesen meg lehet lenni 
Budapesten, rögtön 16 helyen kezdték el építeni, százmillió forintokat költöttek rá 
úgy, hogy egy állomást sem építettek meg, miközben a lapok arról írtak, hogy csak a 
szocializmus teremt lehetőséget egy jó metró megépítésére; mechanikusan, a nemzeti 
sajátosságok fi gyelembevétele nélkül vették át a szovjet mezőgazdaság és ipar tapaszta-
latait; helytelen volt a középparasztsággal szembeni politika, amelyre gyakorta úgy 
tekintettek, mint a „nép ellenségére”, minden ebből fakadó következménnyel; szektás 
volt a valláspolitika; ignorálták Magyarország kulturális múltját, komoly hibákat kö-
vettek el a választások lebonyolításakor). Ebben a delegáció összes tagja egyhangúan 
egyetértett. 

A delegáció tagjai üdvözölték Nagy Imre hatalomra jutását. A tolmáccsal, Lippaival 
folytatott beszélgetésben azon a véleményen voltak, hogy Nagy Imre és Kádár János 
becsületes kommunisták, ugyanakkor kifejezték abbéli kételyüket, hogy meg tudják-e 
tartani a hatalmat, mivel a környezetükben és vidéken „sok olyan ember van, aki nem 
kommunista érzelmű”.50

48   Ma: Dunaújváros. 
49   Krivoj Rog (ma: Krivij Rig, UK). 
50   Lásd a mellékletet. 



583

Melléklet
Lippai Ibolya51 tolmács, a Moszkvai Magyar Rádió munkatársának

 feljegyzése a magyar oktatásügyi delegáció tagjainak a magyar forradalommal 
kapcsolatos megjegyzéseiről és véleményéről

(Moszkva, 1956. november 2.)
Gépelt másolat. RGANI, f. 5, op. 28, gy. 466, l. 89–92.

Az OSZSZK Oktatásügyi Minisztériuma Nemzetközi Osztálya vezetőjének
Taptikov elvtársnak

Szolgálati feljegyzés
A magyar pedagógusdelegáció tagjainak kijelentései a magyarországi helyzetről

A Szovjetunióba látogató magyar pedagógusok a velem folytatott beszélgetések során 
nagyon óvatosan nyilatkoztak a magyarországi eseményekről. 

Kiss Gyula, a delegáció vezetője a puccs okaival kapcsolatban azt mondta, hogy 
azok végső soron egyes vezetők, Rákosi, Gerő, Berei52 által mindenekelőtt az iparosítás 
terén elkövetett súlyos hibákra vezethetők vissza. Példának okáért, úgy hozták létre a 
sztálinvárosi vasipari kombinátot, hogy a nyersanyagbázisok (a nyersvas) nem álltak 
rendelkezésre. Forintmilliárdokat költöttek a jelenleg befagyasztott metróépítkezések-
re. A delegáció más tagjai, például Bori L.,53 [Komin] Éva a tervezés „hihetetlen hibái-
ról” beszéltek, arról, hogy hiba volt a gyapot és a rizs termesztése egyes helyeken, illetve 
a földreform idején földhöz jutó parasztok kötelező betagolása a többségében rosszul 
működő mezőgazdasági szövetkezetekbe. Véleményük szerint mindez annak eredmé-
nye volt, hogy mechanikusan alkalmazták a szovjet módszereket az egészen eltérő ma-
gyarországi körülmények között, anélkül, hogy fi gyelembe vették volna azokat és a pa-
rasztok igényeit. Nem próbálkoztak a meggyőzésükkel.

Arra a kérdésemre, hogy meg lehetett-e volna előzni a zendülést, Kiss, Kálmán és 
Bori azt válaszolták, hogy ha Rákosi időben távozott volna és legalább a nyár végén 
Nagy Imre lett volna a miniszterelnök, meg lehetett volna előzni a vérontást.

51   A melléklet mellett az ügyiratban megtalálható még Lippai Ibolya D. Ny. Taptikov által készített rövid 
szolgálati jellemzése. Lásd: RGANI, f. 5, op. 28, gy. 466, l. 88. Lippai Ibolya (született: Miskolc, 1905), 
magyar származású szovjet állampolgár, tolmács, 1929-től az SZKP tagja, a Minisztertanács Rádió Fő-
igazgatósága magyar szerkesztőségének munkatársa. 

52   Berei Andor (1900–1979) kommunista közgazdász, politikus. 1922–1946 között a Szovjetunióban élt 
emigrációban. 1954-től 1956-ig az Országos Tervhivatal elnöke, 1948–1951 között a Külügyminiszté-
rium politikai államtitkára, majd külügyminiszter-helyettes. 1948–1956 között az MDP KV tagja, 
1956. október 28-ról 29-re virradó éjszaka más politikusokkal együtt Moszkvába szállították. A Szovjet-
unióból csak 1958-ban települhetett véglegesen haza.

53   Lippai itt nyilvánvalóan eltévesztette a keresztnevet. Helyesen: István.
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A zendülést közvetlenül megelőző eseményekről beszélgetve Bori L.54 és [Komin] Éva 
azon a véleményen voltak, hogy az események kirobbanásában Rajk és más ártatlanul el-
ítélt személy újratemetése is szerepet játszott. A budapestieket különösen felháborította 
az, hogy az újratemetést lényegében véve ugyanaz a kormány szervezte meg, amelyik fela-
kasztotta az ártatlanokat, és ahogy [Komin] Éva hozzáfűzte, most ugyanez a kormány 
majdnem nemzeti hősökké nyilvánítja őket. Bori A.55 felháborodva mondta el, hogy az 
összes munkásnak, közalkalmazottnak és diáknak megmondták, hogy ki kell menniük a 
temetésre, de ő ezt elutasította, mivel úgy vélte, hogy az újratemetés helytelen.

A Kanajev elvtárs56 és a delegáció tagja, [Hlovacs] közötti beszélgetésből kiderül, 
hogy a moszkvai magyar nagykövetségről kapott hírekből ítélve a magyar diákok októ-
ber 23-i demonstrációját az váltotta ki, hogy a diákok felháborodtak Gerő rádiónyilat-
kozatán, amit a hazaérkezése után tett. Gerő élesen kikelt a fi atalság által szervezett 
nagygyűlések és demonstrációk ellen. A diákok elítélték a nyilatkozatát, és úgy értékel-
ték azt, mint a „sztálinizmushoz való visszatérést”. Gerő az október 23-i demonstráció 
idején megpróbálta visszavonni, pontosabban megmagyarázni a szavait, de kövekkel 
hajigálták meg.

A zendüléssel kapcsolatban, azok után, hogy megjelent a szovjet kormánynak a szo-
cialista országok közötti kapcsolatokra vonatkozó nyilatkozata, Bellai László kijelentet-
te: „eddig a Pravda a zendülés résztvevőit ellenforradalmároknak nevezte, most pedig 
inkább felkelőknek”. Bellai a Peking szállodába (601. sz. szoba) járt információért az 
ismerőséhez, a magyar kereskedelmi kirendeltség egyik (szerszámok eladásával foglal-
kozó) munkatársa feleségéhez. Bellai ezzel alá akarta húzni, hogy a felkelést, amelyben 
a magyar hadsereg is részt vett (a BBC hírei szerint), a Politikai Hadiakadémia57 hallga-
tói kezdték.

A magyar pedagógusok arról beszéltek, hogy Rákosi dezinformálta az SZKP-t. Kál-
mán György a deklarációnkkal kapcsolatban megjegyezte, hogy valószínűleg a Szovjet-
unióban eddig rosszul tudták, hogy mi folyt és mi folyik Magyarországon. Véleménye 
szerint azt a tényt, hogy Szuszlov elvtárs – aki azért jött Budapestre, hogy megismerje 
az ország helyzetét – a XX. kongresszus után Rákosit támogatta, csak azzal lehet ma-
gyarázni, hogy Szuszlov elvtársat Budapesten kizárólag Rákosi emberei vették körül, 

54   Sic! Ez is nyilvánvalóan a keresztnév tévesztése. Helyesen: István.
55   Sic! Ez is nyilvánvalóan a keresztnév tévesztése. Helyesen: István.
56   Személyére vonatkozó adatot nem találtunk. 
57   A Petőfi  Sándor Politikai Katonai Akadémiáról van szó. Az akadémia tanári karának néhány tagja már 

október 22-én este felvette a kapcsolatot a szervezkedő egyetemistákkal, másnap, 23-án az intézmény 
tanszéki és hallgatói pártszervezetének képviselői, illetve beosztott tisztek röpgyűlést tartottak, melyen 
felhívást tettek közzé a sajtó és a rádió számára az egyetemi ifj úsággal való szolidaritásukról. Noha az 
akadémia hallgatói valóban részt vettek a Bem szobornál szervezett tüntetésen is, a kezdeményező szere-
pet a fegyveres felkelésben nem lehet egyértelműen nekik tulajdonítani, a tisztek és hallgatók jelentős 
részét a Honvédelmi Minisztérium a középületek, például a Magyar Rádió, a Nemzeti Színház, a Szabad 
Nép székháza stb. védelmére használta fel. Erre részletesen lásd: Szabó, 2007, 7–12. 
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akik dezinformálták őt.58 Véleménye szerint a szovjet gazdasági és műszaki tanácsadók 
kevéssé ismerték a magyar gazdaság helyzetét, ezért elég kihívóan viselkedtek Magyar-
országon. 

Azzal a kérdéssel összefüggésben, hogy miért követeli Magyarország a kapcsolatok 
rendezését a Szovjetunióval, és mindenekelőtt a szovjet csapatok kivonását az ország-
ból, [Komin] Éva mondta el a véleményét. Azt mondta, hogy a szovjet csapatok az or-
szág felszabadítása idején incidenseket követtek el, elrabolták a lakosság értékes holmi-
jait, s lelőtték a sebesült foglyokat. Azzal fi nomította a kijelentését, hogy a szovjet 
katonák fel voltak dúlva amiatt, hogy a hitleristák lelőtték a szovjet parlamentereket. 
Amikor azt mondtam, hogy a szovjet csapatok közé bűnöző elemek is kerültek, ami el-
kerülhetetlen akkor, amikor a hadsereg létszámát meg kell növelni a hatalmas vesztesé-
gek után, [Komin] Éva egyetértett velem.

Kálmán György célzott arra, hogy a magyarok úgy érezték, egy gyarmatosított nép 
helyzetében vannak a Szovjetunióval fennálló kapcsolatokban. Azt mondta, hogy nagyon 
sok a szovjet tanácsadó a magyar gazdaság minden ágazatában és a magyar hadseregben. 
Szemtanúja volt annak, amikor egy fi atal szovjet tiszt a legutolsó szavakkal illetett egy 
magyar főhadnagyot, még a nép ellenségének is nevezte, csak azért, mert nem volt megfe-
lelő szerszáma, és nem tudta időben lezárni a benzintartályt. Kálmán itt azzal fi nomított 
az általa elmondottakon, hogy beszélt arról is, hogy a szovjet csapatok milyen hősiesen 
mentették az embereket az árvíz idején. De azért hozzátette még, hogy egyes szovjet tisz-
tek úgy viselkednek Magyarországon, mintha egy gyarmaton lennének. A pedagógusok 
egyetértettek velem abban, hogy az, hogy egyes tisztek így viselkednek, a rossz nevelés 
eredménye, és Sztálin személyi kultuszának egyik következménye.

Jellemző, hogy [Komin] Éva meglepődött azon, hogy még mindig a mauzóleumban 
van Sztálin holtteste.

Egyes pedagógusok véleménye a kormány tagjairól és az MDP vezetőiről

Kiss Gyula jó és becsületes magyarnak véli Nagy Imrét, ezzel kissé alá is húzta, hogy 
nem zsidó. Véleménye szerint Nagy Imre egyáltalán nem volt jobboldali elhajló, hanem 
fel akarta emelni a parasztok és a munkások életszínvonalát. Őszintén törődött az okta-
tásüggyel is, és nem tartott bürokratikus beszédeket. Bellai és Bori egyetértettek Kissel 
és a meglátásával. Becsületes kommunistának vélik Kádár Jánost, az MDP KV első tit-
kárát is. 

58   Mihail Andrejevics Szuszlov (1902–1982), az SZKP KB titkára 1956. június 7–14. között tartózkodott 
Budapesten. Utazásának célja az MDP-n belüli vezetői ellentétek áthidalása, s ezzel összefüggésben leg-
inkább a Kádár János PB-be választásával kapcsolatos kérdések megoldása állt. Szuszlov látogatása idején 
Rákosi első titkári pozíciójának kérdése csak abban az aspektusban került szóba, hogy az MDP KV-be és 
a PB-be választandó új tagok mennyire veszélyeztetik a meglévő erőviszonyokat, és ezek az új erőviszo-
nyok mennyire akceptálhatók Moszkva szemszögéből. Erre részletesen ld. Szereda–Sztikalin, 1998, 
37–38, 85–89.
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A vezetők közül Rákosit tekintették a leginkább vétkesnek. Így például Bellai azt 
mondta, hogy a XX. kongresszus után újfent becsapta a párt tagjait azt állítva, hogy 
Jugoszláviában vannak tisztességes baloldali elemek Tito ellensúlyozására, aki lényegé-
ben mégiscsak az imperializmus ügynöke. Az, hogy mennyire gyűlölt volt Rákosi, jól 
mutatja az a tény is, hogy Bori A.59 a zendülés elején naivan még azt is gondolta, hogy 
mindez Rákosi embereinek a provokációja, akik a XX. kongresszus után aláírásokat 
gyűjtöttek egy Rákosinak címzett levélre, amelyben a bizalmukról biztosították őt.

Az egyszerű emberekkel való bánásmód terén mind Rákosi, mind pedig Gerő na-
gyon durvák voltak.

Nem túl pozitívan nyilatkoztak Münnichről, a belügyminiszterről, elsősorban a 
kora miatt, de lehet, hogy azért, mert annak ellenére, hogy Münnich jó barátságban 
volt Rajkkal, őt még csak le sem tartóztatták. Negatívan viszonyultak Lukács György 
kinevezéséhez kulturális miniszterré.60

Arra a kérdésemre, hogy ki tudná megnyugtatni a dunántúli parasztokat, Bellai és 
Kálmán azt válaszolták, hogy a parasztok még Tildynek sem hisznek. Talán leginkább 
Kovács Béla földművelésügyi miniszterre, a Független Kisgazdapárt tagjára hallgatnak.

56. XI. 2.             Lippai Ibolya

A helyesírás és a központozás meghagyva az eredeti alapján.
D. Taptikov61

4.
Ljudvika Malaseva,62 a Szovjet Írószövetség Külügyi Bizottsága 

lengyel referensének feljegyzése Gergely Sándor63 magyar író szovjetunióbeli 
tartózkodásáról az 1956. évi magyarországi forradalom idején

(Moszkva, 1957. február 13.)
Eredeti gépirat. RGALI, f. 631, op. 26, gy. 1221, l. 1–2.

59   Sic! Helyesen: István. 
60   Lukács György (1885–1971) marxista fi lozófus, esztéta, kommunista politikus, 1956-ban Nagy Imre 

kormányában művelődési miniszter, a novemberi szovjet katonai támadás után ő is a jugoszláv követsé-
gen kapott menedéket, ahonnan a Nagy Imre-csoport tagjaival együtt Romániába internálták. 1957-ben 
hazaengedték.

61   Ez a megjegyzés utólagosan gépírással rávezetve a dokumentumra D. Ny. Taptikov eredeti kézjegyével. 
62   Részletes életrajzi adatai nem ismertek. 
63   Gergely Sándor (1896–1966) kommunista író, újságíró, lapszerkesztő. Az első világháborúban megse-

besült, időlegesen megvakult. 1926-tól az illegális KMP tagja. 1931-ben Moszkvába emigrált, részt vett 
a Sarló és Kalapács és az Új Hang szerkesztésében. 1945-ben tért haza. Országgyűlési képviselő, 1945–
1951 között a Magyar Írók Szövetségének elnöke, az 1940-es évek második felében, az 1950-es évek első 
felében Rákosi Mátyás magyar pártvezető legszűkebb környezetének tagja. Kossuth-díjas (1949, 1956).
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Gergely Sándor magyar író feleségével64 együtt négy hónapon át tartózkodott a 
Szovjetunióban. Gergely Sándor 1956 szeptemberében szabadságra érkezett, és a Ma-
gyarországon kibontakozott események következtében kénytelen volt 1957. január 
27-ig65 maradni.

Szovjetunióbeli tartózkodása alatt Gergely elvtársat nagyon nyomasztotta a dolgok 
állása Magyarországon. Gergely folyton arról beszélt, hogy a szovjetunióbeli elvtársak 
kevés fi gyelmet fordítottak a szavaira. „Már két évvel ezelőtt mondtam, hogy írói kö-
rökben kedvezőtlen a helyzet, hogy ott nagyon sok, a fennálló rendszerrel szemben el-
lenséges ember van, hogy érnek azok az események, amelyek komoly következmények-
kel fenyegetnek. Senki se hallgatott rám…”

Gergely elvtárs 1956 szeptemberében a Szovjet Írószövetség Külügyi Bizottságá-
ban lezajlott találkozón szintén beszélt a Magyar Írók Szövetségében uralkodó kedve-
zőtlen állapotról, és újra panaszkodott: „Miért nem fi gyel senki a szavaimra? A szov-
jet emberek nagyon hiszékenyek. A szovjet emberek hálásak, és azt gondolják, hogy 
mindenki ilyen.” Amikor októberben a Szovjetunióba érkezett Pa[i]p66 László és 
[…],67 Gergely azt mondta, hogy ők azok közül a „csibészek közül valók, akik Ma-
gyarországon uszítanak, és azért küldték őket ide, hogy kifürkésszék a helyzetet.” 
Gergely beszélt az értelmiség körében uralkodó, mély gyökerekkel rendelkező fasiszta 
hangulatról, hiszen Magyarországon a fasiszta szervezet úgy virult, mint egyetlen 
más országban sem. Amikor Magyarországon az események a legkomolyabb jelleget 
öltötték, Gergely azt mondta, hogy ő erre számított, hogy a „magyar írók túlnyomó 
többsége huligán, gazember, semmirekellő”. Gergelyt nagyon nyomasztotta a sem-
mittevés: „Otthon, a hazámban kell lennem, kommunista vagyok, és a nehéz percek-
ben kötelességem segíteni az országomat.”

Amikor hazautazott Magyarországra, Gergely tisztában volt vele, hogy nem lesz 
könnyű az élete, de örvendezett, hogy végre vége lesz a tétlenségnek.

Gergely elvtárs forró háláját fejezte ki a Szovjet Írószövetségnek, amiért gondosko-
dott róla.

64   Haás Viola. 
65   A „27-ig” kézírással beszúrva a gépelt szövegbe.
66   Az orosz gépiratban a Pa[i]n név szerepel, a harmadik betű áthúzva, nehezen olvasható, a negyedik 

szintén nehezen olvasható „p” vagy „n” betű. Az illető feltehetőleg Papp László (1928–1984) költő, aki 
tagja volt az Írószövetség pártvezetőségének, és 1955-ben a DISZ részéről javasolták a szövetség Klub 
Bizottságába. Ha Papp László vállalkozott is az útra, minden valószínűség szerint nem maradt három 
hónapig, mert 1956. október 27-én aláírta írók egy csoportjának a Miniszterelnökséghez benyújtott 
előterjesztését.

67   A másik, vagy a többi magyar író neve helyén üresen hagyott rész van. Minden bizonnyal Molnár Géza 
(1923–2011) íróról van szó, aki 1953–1956 között a Magyar Írók Szövetsége titkára volt. Egy korabeli 
újságcikkből lehet erre következtetni. Lásd: Molnár Géza fi atal író a Szovjetunióba utazott három hóna-
pi tanulmányútra. Népszava, 1956. október 14. 5.
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Gergely elvtárs egy hónapig Peregyelkinóban, az Alkotóházban élt,68 később moszk-
vai szállodákban. Gergely elvtársat látogatták a barátai, a leggyakrabban Varga69 pro-
fesszor és Zeldovics70 fordítónő.

A háziasszony nővére, Nagyezsda Alekszandrovna71 és M. Sz. Zsivov72 szerint, Pe-
regyelkinóban meglátogatta Rákosi. Maga Gergely nem beszélt erről, csak elutazása 
napján, Magyarországról beszélgetve Gergely azt mondta, hogy „Rákosi nagyon becsü-
letes ember. Hosszú éveket töltött börtönben, szenvedett a kommunista eszmékért.73 
Igazi, hű kommunista. Hiszem, hogy az igazság győzedelmeskedni fog, és hazatér.”

Gergely elvtársat a pályaudvaron sok barátja búcsúztatta, a Külügyminisztérium 
munkatársai, ismerősök. Néhány nappal ezelőtt Budapestről felhívott Gergely. Elmondta, 
hogy jól fogadták, hogy elégedett, hogy végre otthon van, és reménykedik a jobb életben. 

57. II. 13.74                 L. Malaseva

68   Peregyelkino a mai Moszkvától kb. 25 km-re dél-nyugatra fekvő nyaralóövezet Vnukovszkoje település 
mellett. 1934-ben Makszim Gorkij javaslatára a szovjet kormány különített el itt egy területet az ún. 
„íróváros” felépítésére. Az évek folyamán néhány központi épület (alkotóház, reprezentációs épület stb.) 
mellett 50 kétemeletes faházat építettek fel írók számára, akik alkotómunkára is alkalmas nyaralókként 
használták azokat. 

69   Varga Jenő (1879–1964) kommunista közgazdászról van szó. 1919-ben a Magyarországi Tanácsköztár-
saság pénzügyi népbiztosa, a kommün bukása után Szovjet-Oroszországba emigrált. 1927–1947 között 
az SZTA Világgazdasági és Világpolitikai Intézetének alapítója és igazgatója. Az SZTA tagja, 1955-től 
az MTA tiszteletbeli tagja. 

70   Zeldovics, Maria Arkagyijevna (1890–1957) fordító. Csehből, németből és magyarból dolgozott. Egye-
bek között Illés Béla műveit ültette át oroszra. 

71   Az illető kilétét nem sikerült kideríteni.
72   Zsivov, Mark Szemjonovics (1893–1962): szovjet irodalomtörténész, újságíró, fordító. Főként jiddisből 

és lengyelből fordított.
73   Rákosi 1925–1940 között volt fegyházban. Börtönéveire részletesen ld. Kolontári–Seres, 2014. 
74   Az utolsó mondat és a dátum kézírással a gépelt szöveg végéhez toldva. 




