
345

GlauB Krisztián istván

aDaLékok Farkas MiHÁLy sZerePéHeZ  
AZ MDP „ÚJ SZAKASZÁNAK” IDEJéN (1953–1954)

AZ ÚJ SZAKASZ ELŐZMéNYEI

Közismert, hogy a Moszkvában 1953 júniusában lezajlott SZK(b)P–MDP pártközi 
konzultáció cezúrát jelentett a magyarországi sztálinizmus történetében.1 nemcsak 
arról volt szó, hogy jelentős személycserék történtek – gondolunk itt többek között  
a legfontosabbra, Rákosi Mátyás távozására a minisztertanács éléről, Nagy Imre 
javára –, de szerkezetváltásra is sor került, mivel szovjet mintára az úgynevezett kol-
 lektív vezetés fogalma vált követendővé. Szétfeszítené e tanulmány kereteit, ha felso-
rolnánk az éles fordulatot megelőző összes okot, de mindenképp kiemelkedő Joszif 
Visszarionovics sztálin 1953 . március 5-én bekövetkezett halála, mely a szovjetunió 
vezetését is új helyzet elé állította. Míg a rettegett diktátor utódlása véglegesen nem 
rendeződött, addig lépett életbe az említett kollektív vezetés eleve, melynek célja  
a hatalom megosztása volt az SZK(b)P Prezídiumának legbefolyásosabb tagjai  
– L . P . Berija, ny . a . Bulganyin, G . M . Malenkov, ny . sz . Hruscsov és V . M . Molo-
tov – között. Ezen szovjet példa természetesen kötelező érvénnyel bírt a Szovjetunió 
befolyási övezetében lévő úgynevezett népi demokráciákra, vagyis a szocialista sza-
tellit államokra is, melyek közé a Magyar Népköztársaság is tartozott. A Kreml új 
urai tisztában voltak vele, hogy az egész „béketáboron” belül, így Budapesten is 
azonnal politikai és gazdasági reformok szükségesek, mivel az országot 1948 óta 
vaskézzel uraló – ugyanakkor a szovjetuniót és sztálint mindig készséggel kiszol-
gáló – Rákosi Mátyás helyzete egyre vállalhatatlanabbá vált. A júniusi moszkvai 
tanácskozáson a Prezídium – kifejezetten durva minősítések és személyeskedések 
után – ezért hozta meg a fentebb már említett döntését arról, hogy Rákosi adja le 
miniszterelnöki címét és a jövőben csak a párttal foglalkozzon mint a KV első tit-
kára, mivel lefokozása ezt a tisztségét nem érintette. Igaz, itt annyi visszalépés tör-
tént, hogy korábbi főtitkári pozícióját módosították vissza első titkárivá. Ez nem szá-
mított egyedi esetnek, hiszen Sztálin főtitkársága után „örökösét” a párt élén, Ny. Sz. 
Hruscsovot is „csupán” az SZK(b)P első titkárává választották meg. ugyanakkor  

1 a találkozóról részletesen: t. varGa György: Jegyzőkönyv a szovjet és magyar párt- és állami 
vezetők tárgyalásairól (1953. június 13–16.) Múltunk, 1992/2–3 . 234–269 .
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a politikai irányítás – szintén szovjet mintára – elsősorban a minisztertanács elnöké-
nek a kezébe került. Ennek megfelelően hirdethette meg Nagy Imre miniszterelnök 
1953. július 4-én tartott beszédében az új szakasz politikáját, mely bizonyos reformo-
kat helyezett kilátásba a gazdaság, az igazságszolgáltatás és társadalmi helyzet terén, 
igaz, mindezt szigorúan a szocialista rendszer keretein belül. Más kérdés, hogy ez 
rákosinak és a régi, sztálinista gárdának már önmagában sok(k) volt . elveszítette 
befolyását – és a szovjetek bizalmát – többek között az MDP főideológusa, Révai 
József is, aki ettől fogva hű támasza lett Rákosi Mátyásnak az új szakasz politikájá-
nak kritizálásában . a rákosit és a régi vezetést Moszkvában legharsányabban kriti-
záló Berija bukása után (1953. július 7.) Révai már egyenesen olyan ötleteket javasolt 
rákosinak, hogy törölni kell nagy imre programjából az olyan nemkívánatos eleme-
ket, mint az „új gazdaságpolitika”, vagy a „gyökeres fordulat.”2 ezek (moszkvai) 
támogatás hiányában hamvába holt kísérletek maradtak 1953 júliusában.

ugyanakkor nem csak Rákosi és Révai voltak a magyar pártvezetés legfelső réte-
geiben az egyetlenek, akiket rosszul érintettek a júniusi struktúraváltások. Az úgy-
nevezett négyesfogat harmadik tagja, a párt erős emberének számító Farkas Mihály 
is kihullott a legfelsőbb vezetésből, többek között a Politikai Bizottságból és a Titkár-
ságból is, valamint le kellett mondania honvédelmi tárcájáról . Farkas Vladimir egy-
kori államvédelmis alezredes szerint édesapja leváltásának gondolata a szovjet hon-
védelmi minisztertől, Ny. A. Bulganyintől eredt, aki azzal érvelt, hogy a honvédelmi 
minisztérium vezetéséhez nincs még meg Farkas Mihály megfelelő képesítése, ezért 
el kell végeznie a moszkvai Vezérkari akadémiát .3 ezt egyébként emlékirataiban 
maga Rákosi is megerősítette, ahogy azt is, hogy ugyanúgy Bulganyin rögvest meg 
is nevezte Farkas utódját a HM élén, mégpedig Bata István akkori vezérkari főnök 
személyében .4 Rákosi visszaemlékezéseiben azt is fejtegette, hogy a Prezídium dön-
téseit immár Budapesten személyesen közölte révaival és Farkassal, akiket a meg-
változott helyzet úgy ért, „mint derült égből a villámcsapás”. Farkas komor, de fe -
gyelmezett és látszólag nyugodt maradt, ellentétben révaival, aki valósággal tombolt, 
és akit csak igen nehezen sikerült Rákosinak lecsillapítania.5 természetesen indokot 
is kellett találni Farkas leváltására, de ez csupán formális volt, mivel a döntést ismer-
tető KV határozat röviden megállapította, hogy „vezérkedés és nagymértékű szemé-

2 rainer M . János: Nagy Imre – Politikai Életrajz. ii . Budapest, 1956-os intézet, 1999 . 10 . (a továb-
biakban: rainer, 1999 .)

3 FarKas Vladimir: Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam Budapest, interart, 1990 . (a további-
akban: FarKas, 1990 .) 381 . 

4 ráKosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940–1956 . 2 . kötet szerk . Feitl istván – Gellériné Lázár 
Márta – sipos Levente Budapest, napvilág, 1997 . 919 . (a továbbiakban: ráKosi, 1997 .)

5 Uo . 926 .
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lyi kultusz folyt a hadseregben is, ahol ez a vezetésben a népgazdaság teherbíró 
képességére való tekintet nélküli túlzott fejlesztési irányzatával párosult. Ezért első-
sorban Farkas Mihály elvtárs a felelős.”6

ezekben a vádakban természetesen sok igazság volt, részint ami Farkas hibáit 
érintette, amit kényszeredetten ugyan, de később maga is beismert, valamint a had-
sereg erőltetett fejlesztése. Ez viszont nem Farkastól származott, hanem – mint sok 
minden más – csupán a moszkvai „modellt” követte.7 Az új szakasz politikája ilyen 
körülmények között eleve nehezen indult meg, ráadásul Nagy Imre hamar szembe-
sült a szektás baloldaliak ellenakciójával. A Berija-ügyből fakadó nyereséget meglo-
vagolva folyamatosan érkeztek a bírálatok: Gerő Ernő a pártlapot, a Szabad Népet 
kritizálta július 17-i feljegyzésében, hogy az magáévá teszi az új szakasz politikáját 
és egyre kevesebbet beszél az olyan fontos beruházásokról, mint a vaskohászat, a bá -
nyászat és más nehézipari fejlesztések. Horváth Márton pedig már Rákosinál kilin-
cselt egy levéllel annak érdekében, hogy az MDP egyenesen a szovjetekhez forduljon 
az új helyzetben, majd módosítsa a párt júniusi határozatát, lényegében az új szakasz 
politikáját .8

A kialakult helyzetben Nagy világosan átlátta, hogy főleg a pártvonalon ingatag 
pozícióját csak erős szövetségessel védelmezheti meg. Ennek szellemében konzultált 
rendszeresen a szovjetunió magyarországi nagykövetével, Jevgenyij kiszeljovval  
– miniszterelnöki minőségében először július 16-án.9 A július 25-én és augusztus 
7-én megismételt eszmecserék során Nagy folyamatosan tájékoztatta Kiszeljovot  
a kormány programjáról és a végrehajtott akciókról. ugyanakkor kifejtette abbéli 
aggodalmát, hogy a régi berögződés miatt Rákosin és Gerőn kívül senkinek nincs ka -
rakteres véleménye a PB-n belül. Ezért olyan tekintélyes politikusokkal kell a párt-
vezetést megerősíteni, akiknek önálló véleménye is van és ki is állnak érte.10 az 
augusztus 7-i megbeszélésen került először szóba Farkas Mihály neve, mégpedig 
számos tévhit ellenére Nagy Imre vetette fel, hogy a volt honvédelmi miniszterrel 
erősítené meg a KV Titkárságot, sőt az az elképzelése, hogy Farkas töltse be a KV 
titkárának a szerepét .11 Kiszeljov, aki elszánt híve volt a reformok végrehajtásának, 
sőt magával Naggyal is rokonszenvezett, nem mondott feltétlenül sem igent, sem 

6 a határozat szövegét idézi: FarKas, 1990 . 381–382 . 
7 Állambiztonsági szolgálatok történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBtL) -3 .1 .9 V-150019/1 – Far

kas Mihály és társai – Farkas Mihály vallomása, 1957. február 7. 372.
8 rainer, 1999 . 13 .
9 a teljes beszélgetés szövege: Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953–1956. Kiszeljov és 

Andropov titkos jelentései. szerk . BarátH Magdolna . Budapest, napvilág, 2002 . (a továbbiakban: 
BarátH, 2002 .) 54–62 .

10 Uo . 68 .
11 Uo . 72 . 
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nemet a miniszterelnök elképzelésére, lévén Farkasról már korábban párthatározat 
született, hogy kezdje meg moszkvai vezérkari tanulmányait.12

Rákosi természetesen nem volt lelkes, amikor Kiszeljov felvetette neki Farkas 
visszatérésének lehetőségét. Memoárjai szerint személyesen Nagy Imréhez fordult  
a szovjet követ javaslatával, és alapos meglepetésként érte, hogy a miniszterelnöknek 
minderről tudomása van, sőt helyesli azt, mivel úgy tekinti, mint a szovjet pártveze-
tés felszólítását Farkas reaktiválására.13 a mindig gyanakvó rákosi most is csapdát 
keresett, és úgy vélte, rájött az összefüggésre: Farkas és Kiszeljov közismerten ál -
landó teniszpartnerek voltak, így a volt miniszter nyilván titkos információkat szol-
gáltatott a nagykövetnek, aki hálából és további elsőrangú forrásként igényt tartott 
továbbra is Farkas ez irányú szolgálataira. Újra pozícióba emeléséért pedig Nagy 
Imre és az új szakasz legodaadóbb hívének bizonyult.14

érdekesség, hogy teljesen hasonló – de egyben hamis – következtetést vontak le 
Nagy Imre belső köréhez tartozó publicisták is, amikor visszaemlékezésükben azt 
fejtegették, hogy „Farkasnak még a »régi szép időkből« személyes jó barátja, ivó- és 
vadászpajtása volt a budapesti szovjet nagykövet, Fjodor Danilovics (sic!) Kiszeljov”, 
akinek „megesett rajta a szíve”, és azt a tanácsot adta, hogy korábbi hibáit megta-
gadva, maga álljon teljes mellszélességgel az új szakasz mellé, és ő személyét támo-
gatni fogja Nagy Imre miniszterelnöknél.15 Maga Farkas később úgy emlékezett 
1953 viharos nyarára, hogy ő már személy szerint a júniusi párthatározat előtt szem-
befordult Rákosi–Gerő „antileninista” és „baloldali szektáns” politikájával, sőt meg-
győződése volt, hogy Nagy Imre jogosan állt ki az új szakasz programjával.16 1953 . 
augusztus 12-én a Politikai Bizottság Farkas ügyét a KV elé terjesztette, és azt a ja -
vaslatot tette, hogy Farkas Mihályt írásban válasszák meg a PB és a titkárság tagjá-
nak .17 a kérés akceptálódott, így Farkas nem egészen kéthónapnyi kegyvesztettség 
után ismét a pártvezetés elitjében találta magát . Ugyanakkor a visszatérést némileg 
keserűvé tette, hogy miniszteri tárcáját nem kapta vissza, „cserébe” a háttérbe szorí-
tott Révai József munkakörét bízták rá, ami több helyen is komoly megütközést kel-
tett, és ami még fia, Farkas Vladimir szerint sem volt a legjobb ötlet: „Egyáltalán 
nem csodálkozom azon, hogy nagy visszatetszést váltott ki az, hogy Farkas Mihály 

12 rainer, 1999 . 18 .
13 ráKosi, 1997 . 942 .
14 Uo . 943 .
15 aczél tamás – méray tibor: Tisztító vihar. Adalékok egy korszak történetéhez. Budapest, noran, 

2006 . 217 .
16 ÁBtL 3 .1 .9 . V-150019/1 342 o . Farkas Mihály kihallgatása, 1957 . január 29 .
17 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban: MNL OL) M-KS, 276. f. 53/131. ő. 

e . MDP PB 1953 . augusztus 12 .
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Révai József helyére került. Erre mindenki alkalmatlannak tartotta őt, joggal… Az 
eseményeket nem ismerők így nem alaptalanul tartották Farkas Mihályt karrieristá-
nak, akit szerintük Rákosi segített vissza a hatalomba.”18 Ahogy a fentebb vázoltak-
ban utalás történt erre, ennél a gyanakvók aligha tévedhettek volna nagyobbat…

KuLTÚRA éS A SAJTó

Farkas nagy buzgalommal látott munkához, hűen igazodva az új elvárásokhoz, ezzel 
nem kis meglepetést szerezve a vele erősen kritikus értelmiségieknek, akik kényte-
lenek voltak olyan megállapításokat tenni az újdonsült „ideológusról” hogy „igyeke-
zett szerényebben és finomabban viselkedni”,19 akitől ráadásul olyan frázisok is el -
hangzottak, mely szerint „komoly hibákat követett el a párt, több szabadságot kell 
engedélyezni az íróknak.”20az irodalom terén ráadásul váratlan segítség is érkezett  
a köpönyegén is fordító Horváth Márton, illetve Darvas József személyében, akik 
világosan érzékelve az erőviszonyok átalakulását, szintén beálltak az új szakasz tá -
mogatása mögé . Persze az utóbbiaknak könnyebb dolguk volt . a gazdasági és politi-
kai hibákkal ellentétben az volt az általános vélemény, hogy a párt kultúrpolitikája 
alapjában helyes, mindössze a módszerek szorultak némi csiszolásra .21 

A finomodó hangnemet alátámasztja az a személyesebb hangvételű megjegyzés, 
amit az Agitációs és Propaganda Osztály 1953. szeptember 25-i értekezletén fejtett ki 
Farkas, melyben azt hangsúlyozta, hogy minden írást támogatni kell, ami a pártve-
zetést segíti, és ha az első írások nem is sikerülnek megfelelően, akkor sem a ledo-
rongolás a megfelelő eszköz, hanem felhívni a figyelmet a hibákra és céltudatosan 
kijavítani azokat .22 ugyanilyen meglepetten fogadta Rákosi is Farkas eltávolodását  
a közelmúlt eseményeitől, az általa helyesnek vélt úttól, de a párt első titkára hamar 
ideológiai csatába szállt egykori szoros szövetségesével, újsütetű ellenfelével szem-
ben. Az első titkárnak természetesen az irodalom kérdésében is határozott véle-
ménye volt, mivel szerinte utóbbiak tagadták a párt vezető szerepét az országos 
szellemi életben, és a szocializmustól független irodalmi és kulturális nézeteket han-
goztattak. E véleményét az új szakasz is osztotta.23 az ilyen kialakuló szurkálódások 

18 FarKas, 1990 . 387 .
19 aczél – méray, 2006 . 219 .
20 Uo .
21 Uo .
22 MNL OL M-KS, 276 f. 67/45 ő. e. Felszólalás az agit . Prop . osztály 1953 . szeptember 25-i értekez-

letén .
23 ráKosi, 1997 . 944 .
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és csörték miatt is Farkas az erőviszonyok tisztázása érdekében a szovjet nagykövet-
séghez fordult szeptember 24-én, ahol az ideiglenes ügyvivővel, Jurij Andropovval 
tartott eszmecserén arról panaszkodott, hogy egyesek rosszul értelmezik a kollektív 
vezetés kérdéskörét az MDP-n belül, ami a korábban kialakult személyi kultusz miatt 
nagyon nehezen tud kibontakozni a magyar pártban .24 Ez félreérthetetlen utalás volt 
rákosi személyére, de andropov – aki kiszeljovval ellentétben már korántsem bi -
zonyult a változások feltétlen hívének – általános frázisok ismételgetésével (kommu-
nisták széles öntevékenysége, a pártot alulról felfelé átható kritika, a párt egysége-
sebbé tétele) kibújt a határozott véleményfoglalás alól.25

a szektások ellentámadása csak korlátozottan ölthetett eddig testet . De Farkas 
szükségesnek látta a júniusi párthatározat melletti folyamatos kiállást, ezt szolgálta  
a novemberi aktívára készült tárgyhó 21-én készült feljegyzés is, ami a kulturális élet 
legfőbb problémájának elsősorban a Révai József körül kibontakozó kultuszt nevez-
 te meg. Orvoslásul a kíméletlen önkritikát, a konkrét átfogó tervek kidolgozását és 
azok mielőbbi végrehajtását nevezte meg.26 A referátum Révai nyakába varrta to -
vábbá, hogy személyes ízlésének megfelelő „arisztokratikus” kirakatpolitikát folyta-
tott, de súlyosan eltávolodott a tömegek ízlésétől.27 Ennek a gyökértelen kultúrpoliti-
kának a felváltására az ifjúsági egyesületek a hagyományok felelevenítését, a népi 
szokások tiszteletben tartását javasolták, amit a népművelési miniszter mellett létre-
hozott Népművelési Tanács segített volna az elképzelés szerint.28 A kultúrpolitikát 
egységes elvek szerint kívánta rendezni, mennyiség helyett a minőség előtérbe he -
lyezése vált az elsődleges szemponttá stabil, egész évet átfoglaló népművelési terv 
keretében, melybe az értelmiséget fokozatosan be kívánta kapcsolni.29 Lényegében 
ugyanez az elképzelés körvonalazódott azon a februári PB ülésen is, ahol Horváth 
Márton a teljes pártvezetés jelenlétében ismételte meg (nagy imrét leszámítva) az 
elsősorban Révai József irányába fenntartott bírálatot, és amit Farkas is támogatott. 
Ezzel nem kis meglepetést okozott a rákosista irányultságú íróknak, akik nem is 
különösebben palástolták ellenszenvüket a Farkas, Horváth, Darvas fémjelezte új 
irányvonal irányában .30 Farkas itt tehát újra konfrontálódott a dogmatizmus híveivel, 
többek között Gerő Ernővel. Rákosi kiváló taktikusként tisztában volt vele, hogy 
amíg Moszkvában nem döntenek másképpen, addig látszólag támogatnia kell az új 

24 BarátH, 2002 . 83 .
25 Uo . 84 .
26 MNL OL M-KS, 276 f. 67/194. ő. e. Titkári iratok. 1953. november 21.
27 Uo .
28 Uo .
29 Uo .
30 aczél – méray, 2006 . 221–224 .
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szakaszt, de ellenérzéseit se különösebben titkolta, így véleménynyilvánítás nélkül 
visszaadta Horváthnak az előterjesztéseket átdolgozás céljára.31 A kérdést végül a mi -
nisztertanács elnöke, Nagy Imre döntötte el, aki két héttel később személyesen szállt 
síkra Horváth (és közvetetten Farkas) téziseinek védelmében, azok elfogadását, sőt 
párthatározattá való emelését javasolva. Révai ugyan az ülés jegyzőkönyvét meg-
kapva levélben tiltakozott a pártvezetés előtt, ebben Farkast hozzá nem értéssel, Hor-
váthot és Darvast karrierizmussal vádolta meg, levelét azonban Farkas tettetett saj-
nálkozással söpörte le az asztalról, miszerint Révai még mindig nem látta át az új 
szakasz lényegét, és következetesen ragaszkodik a hibáihoz .32 a rendszer jellege ter-
mészetesen az új szakasszal sem változott, a besúgás, a pozícióharcok továbbra is 
megmaradtak, amit ékesen példáz szántó Miklós Farkashoz írt beadványa . nonn Györ-
gyöt, a népművelési minisztérium tömegszórakoztatásért felelős miniszterhelyette-
sét sá  rozta be, miszerint Nonn figyelmen kívül hagyja az új intézkedéseket, előnyben 
részesíti a területen dolgozó magánvállalkozókat a kisiparosokhoz képest, és a hibá-
kért csak szólamokban vállalja a felelősséget.33 természetesen a dolgok hátterében  
a nepotizmus mellett nagyfokú sértettség is tetten érhető volt, hiszen beadványában 
Szántó nem is titkolja, hogy Nonn váltotta le őt a Népművelési Minisztérium filmfő-
osztályának az éléről.34 Az ilyen iszapbirkózásokon túl az új szakasz lassan induló, 
de idővel egyre fokozódó moszkvai bírálatával egyenes arányban romlott Farkas 
viszonya nemcsak az irodalmárokkal, de az újságírókkal is. Nagy Imre 1954 októberé-
ben még egyszer, utoljára sikerrel vette védelmébe az új szakasz politikáját, melynek 
köszönhetően a KV is felsorakozott mögötte. Ennek köszönhetően a párt lapja, a Sza-
bad Nép október 22–25. között háromnapos szervezeti gyűlésen hitet tett a mi  nisz-
terelnök politikája mellett, egyúttal komoly bírálatot fogalmazott meg többek között 
a lapot irányító Farkas Mihállyal szemben is .35 Farkas felvette a kesztyűt: november 
21-én a Szabad Nép lehozta a Darvas József tollából származó cikket, ami az 1953 
előtti hibákat kárhoztató írókat „kispolgári túllicitálóként” bélyegezte meg. A cikk 
megírására személyesen Farkas kötelezte Darvast, miután értesült Rákosi sikeres 
moszkvai aknamunkájáról az új szakaszt illetőleg. A megjelenés után a PB előtt 
hordta le a Szabad Nép teljes szerkesztőbizottságát, akik Nagy Imre híveként koráb-
ban leszavazták Darvas cikkének közlését .36Az írók a cikk vitája során védelmükbe 
vették az elért eredményeket, karinthy Ferenc és somlyó György visszautasították  

31 Uo . 228 .
32 Uo . 234 .
33 MNL OL M-KS, 276 f. 67/194 ő. e. Titkári iratok. 1953. november 21.
34 Uo .
35 rainer, 1999 . 100 .
36 Uo . 103 .
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a kispolgári veszély lehetőségét, amivel egyetértett Zelk Zoltán is. Kuczka Péter és 
Sarkadi Péter még ennél is messzebb ment, véleményük szerint nem a kispolgári 
túllicitálás, hanem a szektás baloldaliság, a dogmatizmus a fő veszély.37 természete-
sen az ilyen határozott ellenkezések sem fordíthatták meg a kedvezőtlen moszkvai 
széljárást, ennek megfelelően még december 16-án Farkas egy újabb raporton „ren-
det vágott” a Szabad Nép szerkesztőbizottságában. A PB döntése értelmében vidéki 
újságokhoz küldte Kende Pétert, Kövesi Endrét és Szilvási Lajost, külföldre Méray 
Tibort, sőt a korábban vele szorosan együttműködő Horváth Márton sem úszta meg 
pártbüntetés nélkül.38 Decemberre a „gyökereihez” visszataláló Farkas és az írók 
között már végképp megfagyott a levegő. Mindezt jól jelzi az a nevezetes epizód, 
amikor újságírók és irodalmárok tüntetően Nagy Imre miniszterelnöknél panasz -
kodtak Farkasra az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásának tízéves évfordulójára 
rendezett fogadáson, a debreceni Arany Bika szállodában. Olyan vádak hangzottak 
el, hogy a KV titkára „erőszakos”, „ostoba”, „fölényes” és „parancsolgató”, aki elő-
szeretettel „csapkodja az asztalt.” Nagy türelmesen végighallgatta a kritikákat, de 
azon túl, hogy azt a tanácsot adta, az értelmiség álljon ki magáért, és ha kell, „ők is 
verjék az asztalt,” mást nem tehetett.39 A reformok addigra végképp megfeneklettek, 
a szálak vitathatatlanul újra Rákosi kezében futottak össze, amibe látszólag Nagy 
Imre is beletörődött. Vezette a kormány üléseit, intézte a rutinügyeket, még abba is 
beleegyezett, hogy a debreceni ünnepségre elkészített előadói beszédét a PB megvál-
toztassa, lerövidítse . ez utóbbit személyesen Farkas Mihály intézte .40 

GaZDasÁGi kérDések

Az 1953 júniusában meginduló rekonstrukció legfontosabb problematikája továbbra 
is a gazdaság maradt. A júniusi párthatározat kimondta a túlzott iparosítás vissza -
fogását és a mezőgazdaság előtérbe helyezését, illetve a dolgozók életszínvonalának 
emelését . ezek az intézkedések korántsem nyerték el a szektás ellenzék tetszését . 
Ennek ellenére az 1953. október 31-i KV határozat újfent hangsúlyozta, hogy a nehéz-
ipar terén most nem a további fejlesztés a célszerű, hanem az addig elért eredmé-
nyek megszilárdítása. ugyanez a tétel fennáll a mezőgazdasági termelőszövetkeze-
tekre is. A KV felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány által előterjesztett újításokat 
és a beruházások átcsoportosítását mind állami, mind pártvonalon teljesíteni kell, 

37 MNL OL M-KS, 276 f. 67/202 ő. e. Feljegyzés. 1954. november 27.
38 aczél – méray, 2006 . 294 .
39 Uo . 322 . 
40 rainer, 1999 . 109 . 
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ahogy gondoskodni kell a dolgozók szükségleteinek és jogos kívánságaik figyelem-
bevételéről és panaszaik orvoslásáról is.41 A határozat további fontos elemének szá-
mított, hogy a városi dolgozók életszínvonalának emelése legközvetlenebbül a nö -
vénytermelés és állattenyésztés fejlesztésétől függ. Az élelmiszer- és könnyűipar 
fejlesztése mindenekelőtt a mezőgazdasági termelés fokozását követeli meg. A la -
kosság szükségleteinek kielégítésére így szükséges a nemzeti jövedelemforrás át -
csoportosítása, ami az 1953. évi 58%-ról 70%-ra való növelését írta elő az 1954-es 
esztendőre. De nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi fejlesztést is szem előtt 
kellett tartani, és az olyan árucikkek termelését is fokozni kell, amikből komoly 
hiány mutatkozott (többek között gyermekfehérnemű, cipő, edényáru, kisgépek, mű -
trágya, építőanyag, drót, mész, stb.), elsősorban a falun.42 nagy imre miniszterelnök 
1953 őszéig számos olyan gazdasági csomagot készített el, amelyet a fent említett 
októberi határozat is megerősített, többek között fontos lépés volt egy hosszabb távra 
(1954–56-os évekre) decemberig kidolgozott begyűjtési rendelet, amely a terheket 
jelentősen csökkentette. ugyan a korábbi gazdasági szerkezet számottevően nem 
változott, de közgazdaságilag valamiféle tervszerűség irányába mozdultak el a dol-
gok .43 a rákosi vezette ellenzék természetesen gazdasági vonalon is igyekezett gán-
csolni a reformokat. Az első titkár a gazdasági helyzet javítására a termelés fokozását 
és a normák emelését javasolta, és a népjólét irányába tett „túlzásokat” igyekezett 
lefaragni. Noha a moszkvai széljárás 1955-ös megfordulásáig Rákosi gazdasági 
elképzeléseivel kisebbségben maradt, mégsem hagyta abba egy pillanatra sem az 
aknamunkáját az új szakasz lépései ellen.44 az a tény is segítette az ingadozó PB 
megnyerésében az első titkárt, hogy a bizottság tagjai közül páran óriási tudatlan-
ságot árultak el magukról gazdasági téren .45 A gazdasághoz különösebben Farkas 
Mihály sem értett, de (ekkor) az új szakasz híveként és Nagy Imre szövetségeseként 
ez a terület is különösen foglalkoztatta. 1954. március 3-án arról számolhatott be 
Jevgenyij Kiszeljov nagykövetnek, hogy Rákosi olyan gazdasági beszámolót készült 
a pártvezetés elé terjeszteni, amely lényegében az 1953 előtti gazdaságpolitikát 
védelmezi, és mely szerint az eddigi lépések helyesek voltak . Farkas személyesen 
Gerő Ernővel hívatta fel Rákosi figyelmét, hogy ez a beszámoló jelentős hiányossá-
gokat tartalmaz, és ezzel nagy miniszterelnök is egyetértett . rákosi ígéretet tett  
a szöveg átdolgozására, ami optimizmussal töltötte el Farkast, miszerint a pártveze-

41 Az MDP PB beszámolója a KV 1953. június 28-i határozatainak végrehajtásáról. A KV 1953. októ
ber 31-i határozata . Budapest, szikra, 1953 . 49–53 . 

42 Uo . 54–55 .
43 rainer, 1999 . 23 .
44 ráKosi, 1997 . 964 .
45 Uo . 966 .
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tés egységesen elkötelezett a gazdasági problémák orvoslásában .46 Hasonló opti-
mista hangvételről tanúskodik Farkasnak az országgyűlés számára készített beszéde, 
melynek korrekciós verzióját Gerő terjesztette az érintett elé 1954. június 15-én. Eb -
ben a beszédben olyan tételek hangzottak el, hogy az életszínvonal növelését bizto-
sító intézkedések következtében a dolgozók 800 millió forintot takaríthattak meg 
addig az 1954-es esztendőben. Ez családonkénti lebontásban az előző évi 425 forin-
tos általános megtakarításhoz képest 1 100 forintra emelkedett. A gazdaságélénkítő 
csomagok hatására a munkásság bérnövekedése az 1954-es év első felében 20%-ot 
mutatott, miközben a piaci árak 25%-kal csökkentek a korábbi évhez képest. A me -
zőgazdasági beruházások az 1953-as év 13,7%-ához képest 1954-re immár 24%-ra 
emelkedtek, a lakásépítések száma pedig 6,2 %-ról 11,3 %-ra. Mindez érvényesítette 
a szocialista gazdaság alaptörvényét, hogy a dolgozók által termelt többletjavak  
a munkásosztály és a dolgozók javára válnak, és nem egy szűk klikk meggazdago-
dását szolgálja .47

Az augusztus 25-i PB ülés után Farkas már kissé más hangszínben folytatta  
a tanácskozást az időközben ügyvivőből nagykövetté avanzsáló Jurij Andropovval. 
Farkas megismételte az egy nappal korábbi PB ülésen elhangzott véleményét, misze-
rint egyetért a gazdasági nehézségek megszüntetését szolgáló újabb intézkedések 
megtételével. Itt a korábbi hurráoptimizmust olyan kifejezések váltották fel, mint  
a takarékosság kérdése, harc a pazarlás ellen, illetve a kereskedelem élénkítése .  
A PB-n belül éles vita bontakozott ki a dolgozók életszínvonala kapcsán. A Rákosi 
távollétében Gerő fémjelezte dogmatikus szárny bércsökkentést javasolt a gyenge 
termelési eredményekre hivatkozva. Ez összességében 8%-os elvonással számolt  
a tisztviselők terén, ezen túl szóba került a parasztság mezőgazdasági adójának az 
emelése is. Az Országos Tervhivatal néhány munkatársa a közfogyasztásra szánt 
iparcikkek árának a növelését is felvetette.48 Farkas szerint a vita elsősorban azon 
zajlott, hogy mik a gazdasági nehézségek legfőbb okai. A szektás irányzat szerint  
a forgalomban lévő pénzmennyiség növekedése és a Népköztársaság külkereske-
delmi eladósodása. A reformisták szerint viszont az 1953 előtti gazdasági hibák töm-
kelege, melynek kijavítása ugyan zajlik, de korántsem a megfelelő sebességgel, és 
igen határozatlanul. ugyanakkor Farkas sikerként élhette meg, hogy a PB végül elve-
tette a Gerő által fémjelzett úgynevezett takarékossági intézkedéseket, leginkább 
arra hivatkozva, hogy ilyen döntéssel lerombolnák a dolgozók előtt azokat az ered-
ményeket, amelyet a párt a dolgozók tömegeivel való kapcsolattartás során elért  

46 BarátH, 2002 . 148–149 .
47 MNL OL, M-KS, 276 f. 67/111 ő. e. Előadói beszéd az Országgyűlésben, 1954. június 15. 5–11.
48 BarátH, 2002 . 180 .
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a tavalyi év júniusa óta. Persze bizonyos megszorító intézkedésekre kénytelen-kellet-
len sort kellett keríteni a takarékoskodás miatt. Ezek mindenképp sértik majd a falusi 
és városi dolgozók érdekeit, de ezek elől nem lehetett kitérni.49 Az új szakasz tehát 
1954 őszére gazdaságilag is billegni kezdett, részint a külső körülmények, részint az 
ellenzék aknamunkájának köszönhetően. Ez utóbbihoz adott muníciót Révai József, 
aki Farkas Andropovnak való panaszkodása szerint valóságos obstrukciót folyatatott 
a KV legutóbbi ülésén, és a gazdaság óriási bajaira hivatkozva ostorozta a testületet. 
Mindez ugyan visszatetszést keltett Farkas szerint, ráadásul demagóg lépésnek is 
bizonyult, de mivel ő maga vezette az ülést, ki tudta védeni a támadást azzal, hogy  
a KV szeptember közepére már új ülést hívott össze a gazdaságpolitikai kérdések 
megvitatására, ahol az előadás megtartásával Nagy Imrét bízták meg. Ezen az ülésen 
Farkas vállalta, hogy személyesen tart beszámolót a kV kollektív munkájáról . az 
ülésre végül csak október legelején került azonban sor.50

az országos agitációs és Propaganda titkári értekezleten tartott szeptember 4-i 
felszólalásában Farkas már néhány dogmatikus szempontot is felvillantott, olyan frá-
zisokat felhasználva, mint például a szocialista gazdasági építés egyetlen helyes útja 
a sztálini követelmény betartása, illetve a munkásosztály és a parasztság figyelmé-
nek felhívása arra, hogy a szocializmus építése elemi érdek, mert csupán az tudja 
garantálni az egyéni bajok kijavítását .51 ugyanakkor a békülékenység és a reformok 
melletti kiállás is megfigyelhető volt. Az eddig elért eredmények, többek között az 
árleszállítás, nem csupán a párt- és állami vezetők jó döntése, de a nép munkájának 
értékes gyümölcse is, hiszen a dolgozók valós teljesítménye nélkül semmilyen reform 
nem lehetséges. Csak a néptől függ, hogyan valósítja meg a munkásosztály az élet-
színvonal tartós növekedését . a propaganda és az agitáció lényege, hogy ez utóbbi 
legalább annyira hangsúlyos szerepet kapjon. A párt szavának csak akkor van ereje, 
ha az igazat mondja, ellenkező esetben a nép bizalmát nem bírja, nem is bírhatja. 
Ezért további mozgósításra van szükség, hogy az általános árleszállítás fegyverével 
további munkára lehessen mozgósítani a népet, hogy jobb és több áru készülhessen, 
az ország gazdasági ereje növekedjen, és a munkásosztály számára jobb élet legyen 
biztosítható .52 Az Andropovval tartott újabb, szeptember 17-i megbeszélésen szó 
esett arról, hogy a július 28-án létrehozott gazdasági bizottság tevékenységét ugyan 
a PB a szeptember 15-i ülésén kritikával illette, de ez nem akadályozta meg a Szalai 
Béla vezette testületet abban, hogy újra beterjessze a gazdaságot megváltoztatni 

49 Uo . 181 .
50 uo. 185., illetve MNL OL MKS, 276 f. 53/192. ő. e.
51 MNL OL M-KS, 276 f. 53/44. ő. e. Felszólalás az Országos Prop. Agit. Titkárságon, 1954. szeptem-

ber 4 .
52 Uo .
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kívánó elképzeléseit. A javaslatok szerint a felvásárlóerőt továbbra is csökkenteni 
kellene, illetve megközelítőleg 600 millió forintos adóemelésre lenne szükség, ami  
a parasztság terheire vonatkozik, valamint a mezőgazdasági termékek felvásárlási 
árát is jelentősen le kell csökkenteni. A Szalai-Friss István fémjelezte javaslatok éles 
vitákkal jártak a PB-n belül, Nagy Imre, Ács Lajos, valamint fenntartásokkal, de 
Hegedűs András is komoly bírálatban részesítette a bizottságot, amiért az nem tett 
olyan intézkedéseket, melyek a beruházások igazságosabb elosztását eredményezné . 
A parasztság termelésének növekedése ugyanis együtt kell, hogy járjon az életszín-
vonalának emelkedésével is .53 Farkas nem titkolta Andropov előtt szilárd meggyőző-
dését sem, miszerint a gazdasági eredmények csekélysége annak tudható be, hogy  
a gazdaságpolitika reformját olyanoknak kell(ene) levezényelnie, akik első sorban 
felelősek a korábbi hibákért. De mostanra szerinte eljött annak az ideje, amikor meg 
kell nevezni azokat az elvtársakat, akik eddig akadályozták a pártot a helyes gazda-
ságpolitika végrehajtásában. Ennek kapcsán ő személyesen tesz javaslatot majd Rá -
kosinak Friss felmentésére a KV gazdasági osztályának éléről. Meglepő módon jutott 
bírálat az egykori szoros munkatársnak, Gerő Ernőnek is, aki ugyan nagy tudású és 
mélyen pártszerű ember, de a gazdasági kérdésekhez nem ért. ugyanakkor nagy baj 
Farkas szerint, hogy Nagy Imre a mezőgazdasági kérdések legavatottabb szakembe-
reként elhárította, hogy a közeledő KV ülésen beszámoljon a gazdasági problémák-
tól, ezért a PB erre a szerepre szalai Bélát jelölte ki, aki már többször is bizonyossá-
got tett alkalmatlanságáról .54 szalainak hasonlóan kijutott a kritikából a nagykövet 
és Farkas október 4-én esedékes következő megbeszélésén, ahol utóbbi szerint Szalai 
nem megfelelően terjesztette elő beszámolójának végleges téziseit. Az ezt követő 
vitában mind Nagy Imre, mind Rákosi azt fejtegették, hogy a gazdaságpolitika átala-
kítása továbbra sem halad megfelelő ütemben, ezért szükséges olyan dokumentum 
elkészítése a PB és a Minisztertanács részéről, ami kifejti a gazdaságpolitika jelen-
legi alapelveit, és amit később KV határozattá lehetne emelni. Ez végül az október 
14-i PB ülésen realizálódott, és a Szabad Nép október 22-i számában látott napvilá-
got .55 Farkas ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy az általa a reformok egyik 
legnagyobb kerékkötőjének tartott Gerő Ernő nem vett részt a PB ülésén (mivel sza-
badságát töltötte), de visszatérvén kitarthat ama véleménye mellett, hogy a gazda-
sági nehézségek tompítása csak a dolgozók életszínvonalának csökkentésével old-
ható meg. Farkas szerint Gerő egyszer sem mutatott hajlandóságot annak megértésére, 
hogy a gazdasági szerkezet átalakításának tanácsa Moszkvából érkezett . éppen ezért 

53 BarátH, 2002 . 186–187 .
54 Uo . 189 .
55 a PB 1954 . október 6-i döntése szalai beszámolójával kapcsolatban: MnL oL M-ks, 276 . 

f. 53/197. ő. e. 
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Andropov kérdésére, hogy mikor tervez az MDP delegációt küldeni Moszkvába az 
1955. évi népgazdasági tervről, Farkas nem tudott időpontot megnevezni. Személy 
szerint úgy gondolta, minél előbb, annál jobb, hiszen a magyar pártvezetésnek soha 
nem volt akkora szüksége az SZK(b)P KB tanácsára, mint ekkor.56 a hamarosan 
bekövetkező fordulat miatt Farkast már egészen más foglalkoztatta, mintsem a gaz-
daság problémái. Hiszen az 1954 novemberében újra felizzó Rákosi–Nagy ellentét 
során – mely jóval többről szólt, mint hogy kinek van igaza gazdasági téren – az 
egész új szakasz politikája kérdőjeleződött meg. Mire 1955. január 8-án létrejött  
a pártok moszkvai csúcstalálkozója,57 addigra már az is eldöntött kérdés volt, hogy  
a Rákosi-féle dogmatikus vonal ismét, de ezúttal immár véglegesen felülkerekedett.

Amikor később arról kellett nyilatkoznia, hogyan látta szerepét az új szakasz gaz-
daságpolitikájában, Farkas továbbra is ragaszkodott egyfajta centrista álláspont-
hoz, mely szerint ő élesen szembeszállt Rákosi „antileninista” parasztellenes politi-
kájával – ráadásul véleménye szerint az első titkár a munkássággal szemben is 
antimarxista politikát folytatott –, majd később, amikor úgy érezte, hogy a jobboldali 
veszély erősebb, akkor Nagy Imre „opportunista” vonalával is, ezzel azt akarván 
sugallni, hogy tetteit saját szándékai motiválták, nem pedig a moszkvai irányvonal .58 
Ez a feljegyzés erős kritikával kezelendő. Mindenesetre tény, hogy az 1955. januári 
moszkvai találkozón a Kremlben Farkas is részt vett, hívhatták őt a szovjetek is, 
hiszen Nagy Imre „hibáiért” őt is felelősnek tartották. ugyanakkor önként is mehe-
tett, hogy meggyőződjön a Prezídium hivatalos álláspontjáról, miszerint a szovjetek 
végleg ejtették az új szakasz politikáját.59 az viszont biztos, hogy Farkas nagyjából 
sejtette, mi lehet a válasz. Ahogy fentebb említettük, már novemberben megkezdte  
a folyamatos kihátrálást Nagy mögül, sőt 1955 első napján, a moszkvai utazás előtt 
már olyan megjegyzéseket tett andropovnak, hogy a miniszterelnök nagyon mesz-
sze ment a PB vitáin, ezért utóbbi kénytelen lesz határozott lépéseket foganatosítani 
vele szemben, amennyiben nagy imre nem változtatja meg az álláspontját .60 a vég-
eredmény közismert .

56 BarátH, 2002 . 194–195 .
57 A találkozóról készült feljegyzésről: rainer M . János – urBán károly: konzultációk – Do -

kumentumok a magyar és szovjet pártvezetők két moszkvai találkozójáról 1954–1955-ben. Múl
tunk, 1992/4 . 141–148 . 

58 ÁBtL 3 .1 .9 . – V-150019/1 342 . Farkas Mihály vallomása, 1957 . január 29 .
59 rainer, 1999 . 110 .
60 BarátH, 2002 . 209 .
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A REHABILITÁCIó PROBLEMATIKÁJA

Nagy Imre 1953. július 4-i miniszterelnöki székfoglaló beszédében nagy hangsúlyt 
kapott a törvényesség megszilárdítása is. A PB július 15-i ülésén döntést hozott  
a Legfőbb ügyészség felállításáról és az amnesztiarendelet létrehozásáról.61 ez 
utóbbi intézkedés százezrekre vonatkozott, olyan korábbi döntéseket szüntetett meg, 
mint kitelepítések, rendőrségi felügyelet alá helyezések, kihágási eljárások. Emellett 
rendelkezett a pénzbüntetések eltörléséről.

Csakhogy a politikai ügyek és a korábbi koncepciós perek, melyek munkásmoz-
galmi embereket érintettek, más lapra tartoztak . ezekkel a pártvezetés számára 
kínos ügyekkel szintén kellett valamit kezdeni, ennek első lépcsőjét az 1953. január 
3. óta letartóztatásban lévő62 Péter Gábor és más magas rangú államvédelmi tisztek 
felhasználása jelentette. Rákosinak – aki az összes törvénytelenség első számú fele-
lőse volt – elemi érdekében állt, hogy Péterből és társaiból egyfajta magyar Beriját 
faragjon, őket megtéve az összes törvénytelenségért. Ebben segítséget kapott a fris-
sen belügyminiszterré avanzsáló Gerő Ernőtől, de paradox módon a szovjet vezetés-
től is. Hruscsov olyan instrukciót küldött Budapestre, hogy Rákosi tekintélyét nem 
szabad lerombolni, mert akkor a párt tekintélye is roncsolódik. Ennek folyamán jött 
létre 1954. május 19-én a Rákosiból, Nagy Imréből és Gerőből álló Rehabilitációs 
Bizottság, melynek feladata a felülvizsgálatot végző szervek tanácsokkal való segí-
tése lett .63 Még ugyanezen a napon határozat született, hogy az I., tehát kiemelt 
ügyeknek számító Rajk-, Sólyom-, Kádár-, Szücs Ernő-ügyben gyorsított eljárásban 
kell elvégezni a felülvizsgálatot, lehetőleg csak a legszükségesebb számú tanú bevo-
násával, majd a Legfelsőbb Bíróság különleges tanácsához kell utalni.64 a rehabilitá-
ció kérdése kifejezetten sarkos dolognak számított a miniszterelnök szövetségesé-
nek, Farkas Mihálynak az esetében. Jól tudta a Rákosi–Gerő kettős, hogy egykori 
szövetségesük milyen szerepet vitt a korábbi perekben, de az új szakasz kezdetén az 
ő személye még érinthetetlennek látszott. Gerő feljegyzése szerint semmiféle enge-
dély vagy utasítás nem történt Farkas Mihály utáni nyomozásra, vagy ellene való 

61 MNL OL M-KS, 276. f. 53/126. ő. e.
62 A Péter Gábor és társai elleni eljárás eredetileg szovjet mintára készülődő cionista perként 

indult meg, de Sztálin halála után a koncepció megváltozott. A letartóztatásban lévő Péter-csoport 
tárgyalására a Katonai Bíróság előtt első fokon csak 1953. december 24-én került sor, amely másod-
fokon 1954. január 15-én emelkedett jogerőre.

63 Lehallgatott kihallgatások – Rákosi és Gerő pártvizsgálatának titkos hangszalagjai 1962 . szerk . 
BarátH Magdolna – Feitl istván . Budapest, napvilág – Állambiztonsági szolgálatok történeti 
Levéltára, 2013 . 312– 313 . 

64 Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. 1 . szerk . HorvátH ibolya – solt Pál – szaBó Győ  ző – 
zanatHy János – zinner tibor . Budapest, közgazdasági és Jogi, 1992 . 448–449 .
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adatgyűjtésre.65 Farkas ezt némiképp máshogy láthatta, erről később úgy nyilatko-
zott, hogy Rákosi már 1952-ben az ő eltávolításán fáradozott, de 1952 őszén, amikor 
az akkori főtitkár Szocsiban tartózkodott, személyesen Sztálin vonta felelősségre, 
hogy miért szándékozik Farkast eltávolítani a vezetésből. Így Rákosi szándéka kútba 
esett .66 De hogyan látta a törvénysértésekben a felelősséget maga az érintett? A kér-
dés összetett, mivel Farkas Mihály az új szakasz ideje, vagyis 1953 júniusa és 1955 
márciusa között egyszer sem beszélt szerepéről a koncepciós ügyekben. Erre először 
csak 1956 májusában, az ötös bizottság előtt került sor, komoly alapossággal pedig 
csak 1956. október 12-i letartóztatása után. A Kovács-bizottság Farkas felelősségét 
elsősorban a Rajk-, a Kádár- és legfőképpen a Sólyom-ügyekben körvonalazta, ezért 
az ezekről adott vallomásokat érdemesebb alaposan megvizsgálni. 

A Rajk-ügyben az első fontos mozzanat a párt káderosztályának egykori vezetőjé-
nek, dr. Szőnyi Tibornak a kihallgatása volt Farkas részéről 1949. május 23-án. Far-
kas szerint dr. Szőnyi itt nevezte meg felső kémkapcsolatának Rajk Lászlót, amit 
Farkas kétkedve fogadott.67 Döntőnek bizonyult azonban Farkas prágai útja, mely 
során Belkin MGB altábornagy közölte, dr. Szőnyi vallomása hiteles, Rajk egy 
Genfben székelő trockista kémszervezet feje amerikai kapcsolatokkal. Ezt követően 
az aligai pártüdülőben határozta el a trojka részéről Rajk László letartóztatását, amit 
Péter Gábor május 30-án éjjel foganatosított. Farkas szerint Rajk intenzíven taga-
dott, de a Moszkvában letartóztatott Lazar Brankov szintén súlyosan terhelő vallo-
mást tett Rajkra. Ezért került sor Farkas és Kádár látogatására a svábhegyi villában 
június 7-én, ahol a párt megbízásából hallgatták ki Rajk Lászlót. Mivel Rajk továbbra 
is tagadott, ezután következett be súlyos bántalmazása, amire Farkas szerint Péter 
Gábor adott engedélyt, mégpedig Rákosi Mátyás utasítására. Farkas szerint súlyos 
hiba volt, hogy ebbe ő is beleegyezett, védelmére azt hozta fel, hogy elhitte a váda-
kat, miszerint rajk ellenség .68 Más volt a helyzet Kádár János ügyében, akit Farkas 
korábban kifejezetten kedvelt. Jó viszonyuk megromlásának okát Péter Gábor akna-
munkájában jelölte meg, aki szembesítette a pártvezetést azzal, hogy kádár az ille-
galitás ideje alatt kommunistához méltatlanul viselkedett, magyarul beszélt a Hor-
thy-rendőrségnek. De Kádár letartóztatására csak 1951. április 20-a, vagyis Zöld 

65 MNL OL, M-KS, 276 f. 65/49. ő. e.
66 ÁBtL 3 .1 .9 . V-150019/1 341 . Farkas Mihály vallomása, 1957 . január 29 .
67 Szó szerint: „… Idefigyeljen Szőnyi. Mi ismerjük a trockisták és az amerikai kémek trükkjeit, akik 

még az utolsó lehetőséget is kihasználják, hogy a pártot bomlasszák. Ne higgye, hogy erre rálé-
pünk, mint légy a mézre” 1949. május 23-án este Farkas Mihály elvtárs kihallgatta Szőnyi Tibort. 
közreadja: Hajdu tibor . Mozgó Világ, 1993/6 . 

68 ÁBTL 3.1.9. V-150019/3 101–102. Farkas Mihály meghallgatása az ötös bizottság előtt, 1956. 
május 24 .
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Sándor belügyminiszter öngyilkossága után került sor. Farkas szerint Rákosi azért 
ragaszkodott Kádár azonnali letartóztatásához, nehogy ő is öngyilkosságot köves-
sen el. A Kádár elleni vádak középpontjában a párt 1943-as feloszlatása állt, ami az 
elképzelések szerint a rendőrség segítségével történt. Farkas ugyanakkor hibaként 
ismerte el, hogy kritika nélkül meg volt győződve ekkor Zöld és Kádár bűnösségéről, 
ezért a PB többi tagjával hozzájárult utóbbi letartóztatásához . a legnagyobb hiba 
Farkas véleménye szerint a Kádár-ügyben kiküldött hármas bizottság, melynek  
ő volt a ve  zetője: nem végezte el a feladatát, és lényegében az ÁVH által kidolgozott 
anyagok alapján készítette el a jelentését .69

Apró, de annál fontosabb adalék a Kádár-ügyhöz Kádár kihallgatójának a szemé-
lye, Farkas Vladimir államvédelmi alezredes, aki minden kényszer nélkül csikart ki 
(hamis) vallomást kádárból, szemben az olyan megcsontosodott, de teljesen hazug 
legendákkal, hogy véresre verte volna kádárt, vagy a szájába vizelt volna .70 a só -
lyom-ügy Farkas véleménye szerint ugyancsak Rákositól indult ki, aki úgy véleke-
dett, Sólyom és társai a Pálffy-féle katonai összeesküvés folytatói, feltehetően angol 
kémek. Az ÁVH által lefolytatott nyomozás után Farkas meggyőződött arról, hogy 
Sólyom és tábornoktársai valóban a népi demokrácia ellenségei, így került sor letar-
tóztatásukra 1950 . május 20-án . Farkas nem tagadta, hogy bizalmatlan volt sólyom 
és a többi egykori horthysta törzstiszttel szemben, és úgy látta, hogy szovjetellenes 
tevékenységet fejtettek ki. Mindezek miatt egyetértett a katonai bíróság döntésével, 
amely halálra ítélte a szóban forgó tábornokokat. Itt Farkas csak annyit jegyzett meg, 
ha kritikusabb lett volna a hozzáállása, talán jobban kételkedhetett volna sólyomék 
bűnösségében, és a kivégzések is megakadályozhatóak lettek volna.71 1954 nyarán, 
amikor a Czakó Kálmán vezette Legfőbb ügyészség megkezdte a munkát, Farkas 
tényleges szerepéből még vajmi kevés látszott. Csupán annyi volt biztos, hogy Rákosi 
személyét tabusították, ahogy nem merült fel a magyarországi szovjet tanácsadók, 
pl. Belkin és társai felelőssége sem. Viszont Farkas Mihály és fia, Farkas Vladimir 
felelőssége, ha igen óvatosan is, de megjelent, utóbbitól írásos beszámolót is kértek  
a Rajk- és Kádár-ügyről. Ezt Gerő, miután megkapta, egyből továbbította Rákosinak 
és Nagy Imrének, azzal, hogy az nem őszinte, mivel ifjabb Farkas felelőssége sokkal 
súlyosabbnak tűnik, ezért az ügyet célszerű a PB elé terjeszteni.72 Maga Farkas 

69 Uo . 104 .
70 A legenda cáfolatáról: FarKas, 1990. 350. – Kádár János kihallgatásának részletes jegyzőköny  vét 

ld .: varGa László: Kádár János bírái előtt. Osiris – Budapest Főváros Levéltára, Budapest, 2001. 
215–239 .

71 ÁBTL 3.1.9 V-150019/3 105–106. Farkas Mihály meghallgatása az ötös bizottság előtt, 1956. 
május . 24 .

72 rainer, 1999 . 72 .
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Mihály elég sajátosan reagálta le a helyzetet: fokozatosan távolodott fiától és annak 
családjától, nem látta szívesen őket az aligai pártüdülőben. Amikor ennek okára az 
ifjabb Farkas rákérdezett, olyan választ kapott, hogy a pártvezetők immár szerényeb-
ben élnek, ezért korlátozva lett családtagjaik látogatása aligán .73 

A rehabilitációs intézkedések során folyamatosan szabadultak ki viszont azok  
a kommunista politikusok, így kádár János is, aki szabadulván szinte azonnal táma-
dásba lendült Farkasék ellen, mivel nem tudta megbocsájtani egykori barátja részvé-
telét a terhére kirótt ügyben, ifjabb Farkas lejáratására pedig azért volt szükség, mert 
utóbbi tisztában volt azzal, hogy Kádár gyáván viselkedett és önként tett beismerő 
vallomást . Így alakultak ki a személyesen kádár által táplált legendák, ahol Farkas 
Mihály az „ivóvizet megtagadta Kádártól”, Farkas Vladimir pedig kegyetlenül kí -
nozta és szájába vizelt. Viszont tény, hogy a két Farkas súlyos felelőssége a nevezett 
ügyekben kétségtelen volt. Czakó jelentései során Nagy miniszterelnök is súlyos 
dilemmába került: szembeforduljon-e a törvénytelenségek miatt idősebb Farkassal és 
elveszítse erős szövetségesét párton belül, vagy hagyja, hogy az egész szocialista 
törvényességet megerősíteni szándékozó politikájának hitelessége kérdőjeleződjék 
meg. Az biztos, hogy az információkat Farkas Mihály felelősségéről 1954 késő tava-
szára a miniszterelnök kézbe vehette . nagy imre elhatározta, hogy végigviszi a reha-
bilitációt, hiszen nagyon súlyos bűnökről volt ekkor szó, nem csak „tévedésekről”,74 
ugyanakkor még Farkasról sem „mondott le”, amit jól jelez, hogy július 18-án a mi -
niszterelnök személyesen is részt vett a Farkas ötvenedik születésnapján tartott ün -
nepségen, ahol utóbbit a Magyar Népköztársaság érdemrendjével tüntették ki. Amel-
 lett viszont sokatmondó tény volt az is, hogy az ünnepségen a párt- és állami vezetők 
közül Nagy mellett csak Apró Antal volt jelen.75 Másik szimbolikus gesztusnak 
minősült, hogy 1954. október 14-én Farkas bekerült abba a hármas bizottságba (Nagy 
Imre és Ács Lajos mellett), melynek szerepe a KV nevében egy fogalmazvány elké-
szítése volt a rehabilitáció állásáról és teendőiről.76 ezek már csak záróakkordok vol-
tak Farkas visszafordulása előtt. A felülvizsgálatok kérdése maradt az az Achilles-
sarok, amely során nyilvánvalóvá vált, aligha lehet olyan emberrel új kurzust építeni, 
aki egyértelműen hibás volt. értelemszerűen Farkas is tudta, hogy Rákosi felhasz-
nálhatja ellene a róla szóló információkat. Ezt mellesleg különösebben maga az első 
titkár se titkolta, sőt amikor első kézből értesült a moszkvai széljárás változásáról, 
azonnal felhívta Farkast, olyan vádakat zúdítva annak nyakába, hogy óriási káro-
kat okozott Nagy Imre „aknamunkájának” támogatásával, és ha minden erejét nem 

73 FarKas, 1990 . 393 .
74 rainer, 1999 . 90–91 .
75 FarKas, 1990 . 392 .
76 MNL OL M-KS 276. f. 53/198. ő. e. MDP PB 1954. október 14.
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fe  szíti meg, hogy kijavítsa a hibáit, akkor „feltétlenül kitöri a nyakát.”77 Legkevésbé 
sem túlzunk, ha kijelentjük: ez a beszélgetés lehetett az utolsó lökés Farkas újabb 
köpönyegforgatásához.

össZeGZés

Az 1955. januári moszkvai pártközi találkozón az új szakasz politikája halálos sebet 
kapott, noha csak az 1955. április 14-i MDP KV ülés mondta ki határozatában annak 
elítélését. Személyi téren a legfontosabb döntés – az akkor már két súlyos infarktu-
son is átesett, ezért otthonában lábadozó – nagy imre visszahívása a minisztertanács 
éléről és a PB-ből való kizárása volt, ugyanis „jobboldali opportunista” és „antileni-
nista”, „antimarxista” tevékenysége rengeteg kárt okozott a pártnak és a nép demok-
ráciának. Természetesen nem kerülhette el a bukást Farkas sem, aki „Nagy elvtárs 
helytelen nézeteit hosszú ideig támogatta, a központi vezetőség őt a politikai bizott-
ságból és a központi vezetőség titkárságából visszahívja, és más pártmunkával bízza 
meg.”78 Ezzel az immár másodszori és egyben végleges bukásával Farkas kikerült a dön-
téshozók köréből, hamarosan pedig Moszkvába távozott, hogy az 1953. júniusi ha -
tározat értelmében elvégezze a moszkvai Vezérkari akadémiát . Magyarországra 
legközelebb bő egy év múlva, 1956 májusában érkezett vissza, ahol immár párt-
bizottság79 előtt kellett felelnie korábbi szerepéről a törvénytelenségek ügyeiben. 
Legtalálóbban talán Farkas Vladimir foglalta össze ezt a különös időszakot, ami 
édesapja politikáját jellemezte 1953–54-ben: „Nem hiszem, hogy apám 1953 augusz-
tusában hirtelen alapvetően megváltozott volna. ilyesmit senkinek sem hiszek el, de 
nem is puszta hatalomvágyból lett egy időre Nagy Imre egyetlen aktív és sikeres 
szövetségese a Politikai Bizottságban. Az ő Szovjetunióhoz és annak kommunista 
pártjához való hűsége tette őt a moszkvai ihletésű új politikai irányvonal egyik ve -
zéralakjává. Ki merem mondani, hogy Farkas Mihály szövetsége nélkül a Rákosi–
Gerő klikket kiszolgáló Politikai Bizottság, valamint a központi vezetőség tagjainak 
túlnyomó többsége még 1953-ban megbuktatta volna az új szakasz politikáját.”80
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