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Az itt közölt iratok (Belügyminisztérium, Történeti Levéltár V /l50393/3) Maiéter Pál fogva 
tartásának korai időszakából maradtak fenn.

1956. november 4-e hajnalán Nagy Imre rádióközleményében még visszavárta azt a iratnnai 
küldöttséget, amely előző este indult Tökölre folytatni a tárgyalásokat a szovjet katonai kivonu
lásról. Az Erdei Ferenc államminiszter vezette küldöttséget, köztük Maiéter Pál honvédelmi 
minisztert a tárgyalóteremben órákkal azelőtt letartóztatta Szeröv tábornok, a KGB vezetője.

Maiétert 1956. november 3-tól 1957. január végéig változó helyszíneken (Tököl, 
Mátyásföld, a szovjet követség épületének egyik pincéje és végül a Gyorskocsi utca) 
őrizték. A kihallgatásokat KGB-tisztek végezték -  miként erről a fennmaradt orosz nyelvű 
jegyzőkönyvek tanúskodnak. A magyar belügyi szervek ekkor még csak résztvevőként 
kapcsolódtak be a kihallgatásokba. Maiéter Pál eddig ismeretlen, saját kezű aláírásával 
hitelesített, dátummal ellátott, épen és hiánytalanul megőrződött feljegyzéseit nem hasz
nálták fel később, nem szerepelnek a periratok között. (A Belügyminisztérium nem adta át 
ezeket a bíróságnak.) Mintha előre eldöntött sorsához nem is lett volna szükség a „terhelő” 
bizonyítékok hiánytalan összegyűjtésére.

Maiéter letartóztatásával nemcsak a kormány egyik tagját, hanem a forradalom egyik 
legnépszerűbb emberét fosztották meg a legminimálisabb cselekvési lehetőségétől is. Azt 
a politikust, aki november 1-én még a szabad és független Magyarország érdekében ígérte 
Budapest lakosságának személyes és katonái helytállását a forradalom nevében és a Nagy 
Imre-kormány mellett.

A közvetlen közelről megtapasztalt szovjet megszállás pszichikai terhe minden bi
zonnyal csak súlyosbította a fogság nehezen viselhető körülményeit. Abban, hogy mi 
játszódhatott le a forradalomban meghatározó szerepet játszó katona, a Kilián laktanya 
legendás hősévé váló kivételes egyéniség lelkében a személyes sorsát is végzetesen eldöntő 
november 4-i fordulat után, nehéz állást foglalni. Feljegyzéseiben viszont kifejezően van 
jeien a viszontagságok között is megőrződött egyénisége, amelyben kivételes módon 
ötvöződik a katona és a politikus gondolatrendszere.

Maiéter, aki ceruzát és papírt kap őreitől, gondolataiban egyszerre foglalkozik a 
forradalom eseményeivel, értékeléséhez visszatekintve egészen az 1945 utáni előzménye
kig, és — a külvilágtól teljesen elzárva — a jövővel, a Nagy Imre koalíciós kormányát és az 
ország függetlenségét együtt és elválaszthatatlanul feltételező lehetséges „kibontakozás” 
gyakorlati kérdéseivel.

Az első feljegyzés (Az 1956. október 23-tól tartó magyar forradalom értékelése) 
nyilván ellenirat a kihallgató tisztek azon felkérésére, hogy írja le mindazt, amit az
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ellenforradalomról tud. A második irat (A magyarforradalmi kibontakozás útja) pár nappal 
később íródott. A két irat között találhatók nyilatkozatfogalmazványai. Ezen Nyilatkoza
tokba foglalt követelések mintegy átvezetnek a második feljegyzés mondanivalójához. A 
ritkás sorokban írott ceruzás feljegyzései, amelyeket nem tarkít áthúzás, javítás, szerzőjük 
átgondolt, világos gondolatmenetét tükrözik. Katonához és politikushoz illő módszeres 
következetessége kimutatható a magyar demokratikus szocializmusról leírt elképzelései
ben csakúgy, mint a kibontakozás gyakorlati, gazdasági, szervezeti és külön a hadsereget 
érintő részkérdéseiben is.

Mindamellett a feljegyzések nem kevés politikai és közgondolkodói naivitást is 
tartalmaznak, elsősorban a szovjet-magyar kapcsolatok nemzetközi normákhoz igazodó 
rendezésének lehetőségeiről, vagy a demokratikus szocializmus elméletének kivitelezhe
tőségéről. Az pedig külön érdekes lehet a későbbi elemzés számára, ahogy a magas rangú 
katona az 50-es évek közepének gazdasági és társadalmi problémáihoz közelít, bizonyos 
részkérdésekben a politikai közhangulat hatásától befolyásolva. Mindezek ellenére a feljegy
zések -  néhány, elzártságából adódó apróbb tárgyi tévedésén túl -  egyáltalán nem viselik 
magukon személyes körülményeinek lelki-fizikai hatását. Fogalmazása lényegre törő, gon
dolatmenete tiszta, ami újabb adalékkal szolgálhat gyakorlati elképzeléseit megalapozó 
képzettségéhez, intelligenciájához, s nem utolsósorban teherbírásához, tűrőképességéhez.

A „magyar szocialista demokrácia” megvalósítását biztosító követelményrendszer 
felvázolásával -  Bibó Istvánhoz és a korszak más gondolkodóihoz hasonlóan -  kísérletet 
tett egy olyan társadalom képének a felvázolására, mely társadalomban a „szocialista 
vívmányokat a szabadságintézmények garanciáival” kapcsolják össze.

AZ 1956. OKTÓBER 23-TÓL TARTÓ 
MAGYAR FORRADALOM ÉRTÉKELÉSE

Ahhoz, hogy valaki megértse október 23-át, röviden vissza kell pillantani az elmúlt 12 év eseményeire.
1945-ben a háborúban kimerült és elkeseredett, állandó kizsákmányolásban élő magyar nép 

nagy többsége örömmel fogadta az MKP célkitűzéseit és bár ez az 1945-ös választás eredményeiben 
nem is mutatkozott meg, magában a munkában, építéshez való hozzáállásban kinyilvánult. Az első  
percek után azonban mindinkább érezte a diktatúrát, mivel ez már nemcsak a volt kizsákmányolók 
ellen, hanem mindazok ellen is irányult, kik nem voltak hajlandók a tényekkel alá nem támasztott, 
sőt gyakran kimondottan cáfolt szólamokat elfogadni és magukévá tenni.

Mind az értelmiség, mind a munkásság és parasztság a saját bőrén érezte, hogy nem ezt a 
szabadságot várta, mert ez -  bár mindenkinek adott valamilyen munkalehetőséget -  nem felelt meg 
gyakran az illető képességeinek és képzettségének, nem felelt meg céljainak, s [mint] ilyen, gyakran 
az erői maximális kifejtése mellett is csak a létminimumot biztosította.

Mennél inkább kényszerítették a szocializmus építésének szovjet útját, mellőzve minden józan 
megítélést, annál inkább ütközött ez az adottságokkal, magyar sajátosságokkal, magának a nép 
életével és érdekeivel. A nyílt és burkolt terror azonban elhallgattatott minden megnyilvánulást. A  
sajtó, rádió s minden állami szerv egy kézben lévén, a bírálatnak még csak a minimális lehetősége 
sem volt meg. A XX. kongresszus anyaga teljesen váratlanul érte a magyar népet, de magukat a 
vezetőket is. Egy ideig még mintha semmi sem történt volna, folytatták munkájukat, majd fejvesztet
ten kezdtek kapkodni.

Az intemálótáborok jó részének felszámolása, Nyugat gazdasági eredményei propagálása, 
külföldi kommunista pártok vezetőinek nyilatkozatai stb. az egyik oldalon, az 5 éves terv előirányza
tainak feszítése, erőszakos szövetkezetesítés, normajavítás, irodalmi elnyomás -  a másik oldalon.
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A párt pedig Rákosi eltávolítása után irányt nem mutatott, sőt augusztustól semmi támogatást 
nem adott azoknak az alsóbb szerveknek, melyek tizenkét éven át megszokták, hogy más fejével 
gondolkozzanak. És mintha a zavart csak tudatosan akarták volna növelni ugyanazok, akik a 
törvénytelenségeket elkövették, megrendezték a rehabilitációkat, a szombatonként ismétlődő díszes 
temetéseket.1

íróink a nép hangulatának megfelelően elkezdtek írni, s az írásaikban itt-ott kicsendülő igazság 
azt az érzést [keltette] a dolgozókban, hogy a mi népünk is megindulhat a maga által választott, sajátos 
magyar szocialista demokrácia útján.

Ez szervezetten, a főiskolások egy csoportja útján 1956. október 23-án délben, illetve délután 
nyilvánult meg először a Bem szobornál, több vidéki megmozdulás után. A belügyminiszter, a vezetők 
ez időbeni kapkodására jellemzően -  először betiltott, majd pár órára megengedett minden gyüleke
zést, ezzel mintegy felhíva a dolgozók figyelmét a tüntetésre.

A békés tüntetés a Parlament elé vonulva2 ugyancsak a belügyminiszter sortüzével találta magát 
szemben s ugyanez fogadta a Rádiónál, ahová a követelések beolvasása miatt vonult fel.

Az egészet betetőzte, szinte mintegy kiprovokálta magát a fegyveres forradalmat Gerő maga
tartása, aki -  bár a Jugoszlávia elleni propaganda-hadjárat egyik előharcosa volt, a nemzetközi 
politikai helyzet s főleg a magyar helyzet teljes félreismerésével -  nemcsak, hogy rádióbeszédet tartott, 
hanem -  félrevezetve^ Szovjetunió kormányát -  szovjet csapatokat vetett be a „rend helyreállítása” 
elméletileg, gyakorlatilag a saját klikkje pozícióinak megerősítésére.

Ezzel azonban nemcsak, hogy nem erősítette meg helyzetét -  a nép haragj a elsöpörte - ,  de egyéni 
érdekek miatt súlyos veszélynek tette ki a kialakult szovjet-magyar barátságot is.

[A] főváros több pontján egy időben fellángoló fegyveres harc az utcákon feltűnő szovjet 
egységek ellen fordult s azon magyar egységek ellen is, melyek a tömegek fegyverszerzési akciói 
során ellenállást fejtettek ki.

A Honvédelmi Minisztérium ez időben éppúgy [helytelen] politikát folytatott mint a többi szerv. 
Bár igaz, hogy a rend helyreállítására rendelt fel egységeket, ezeket azonban senki nem igazította el, 
a honvédekkel senki nem beszélt, így a katonák zöme, amikor a dolgozó néppel találta magát szemben! 
vagy semleges igyekezett maradni, vagy -  és ez volt a zöme -  átállt egyénenként vagy tömegesen! 
Az egyik felkelési központban a Nagykörút és Üllői út sarkon lévő Kilián laktanyában elhelyezett 
építőipari katonákat álmukban érte 23-án 22.15-kor a forradalmárok rohama, akik a laktanyába 
betörve az ott található gyakorló fegyvereket magukkal vitték.

A honvédek fegyelmére jellemző, hogy nemcsak, hogy nem csatlakoztak ekkor még a forradal
márokhoz, hanem amikor a forradalmárok fegyverszerzése során egy tisztjük és több honvéd súlyosan 
megsebesült, fegyvertelenül kiszorították őket a laktanyából.4

Ettől kezdve még háromszor törtek be, míg aztán 24-én estétől a Kilián a honvédség kezében 
maradt. Közben több honvéd és tiszt a forradalmároktól fegyvert szerzett,5 s ezekkel lehetővé vált a 
laktanya ideig-óráig való tartása.

1956. október 6-án Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor, Szalai András, október 13-án a kivégzett 
tábornokok: Sólyom László, Illy Gusztáv, Beleznay István, Révay Kálmán, Pórffy György és Korondy Béla, 
Horváth Hönigsberg Ottó rendőrtisztek újratemetése.
2 Október 25-én.
2

Maiéter Pál feltételezte, hogy az első szovjet beavatkozást az események hamis beállításával Gerő Ernő 
provokálta ki.

4 Maiéter Pál vagy nem tudta, hogy a laktanya katonái mit tettek október 25-e előtt, vagy nem akarta, hogy a szovjet 
csapatok ellen folytatott harc miatt ellenük vizsgálatot indítsanak.

Mivel október 23-án a tüntetők a Kilián laktanyából minden fegyvert elvittek, a laktanya tisztjei és katonái az 
őrség részére az utcán lévő fegyveresektől kérték el, vagy -  főleg a kiskorúaktól -  vették el a fegyvert. Egy ilyen 
fegyverszerzési akció következtében alakult ki október 24-én tűzharc a fegyveres felkelők és a laktanya védői 
között.

247



Az erőviszonyok gyökeresen megjavultak, amikor a VKF a központi parancsnok kérésére 5 
harckocsit rendelt ki a Kossuth tüzértiszti iskola egy századával.6

Bár az említett erőből végeredményben csak egy harckocsi7 -  parancsnoki -  maradt a Kiliánnál, 
az a forradalmárok kezébe többé nem került.

A 25-én hajnaltól 14.00-ig, majd 26-án 22.00-28-án 13.15-ig tartó védelem alatt a honvédség 
kezébe került a Kilián balszámyán lévő legénységi szálló rész, az udvari harmadik emelet, a jobb 
oldali lakásrészek a pincékkel és padlásokkal együtt.

Mivel a kibontakozás útját nem a fegyveres forradalomban, hanem a dolgozók követeléseinek 
kormány által történő elfogadása és megvalósítása útján láttam megoldandónak, 24-én a Várban8 tiszti 
járőrözéssel biztosítottam a rendet (ami elmenetelem után is fennmaradt), ugyanakkor valamennyi 
vidéki alakulatunkat (bányászok és építő is) utasítottam a tanácsok támogatására.

P  Amikor 25-én hajnalban a VKF engedélyével9 a Kiliánhoz menve tüzet kaptunk, mind a 14 
' órakor elhangzott túzszüneti parancsig, mind 26-án 22-től 28-án 13-ig tüzeltünk mindazokra, akik a 

laktanyát tőz alatt tartották.
Meggyőződve azonban arról, hogy a forradalmárok igaz ügyért, a magyar szabadságért, függet

lenségért és a szocialista demokrácia által biztosítandó jogokért harcolnak és nem „fegyveres bandák” 
-  amint ezt hivatalosan a HM-ben [Honvédelmi Minisztériumban] hirdették -  28-án 13.15-kor a 
miniszter felé jelentettem,10 hogy a forradalmárokra többet tüzelni hajlandó nem vagyok, tehát 
gyakorlatilag átálltam az ő  oldalukra.

Ez időre már a kormány is belátta -  részben, hogy Gerő önkényes intézkedésére az idegen haderő 
behívása ellenkezik mind a magyar, mind a nemzetközi joggal, s nem más, mint a belügyekbe való 
beavatkozás provokálása, részben, hogy a fegyveres felkelés a világtörténelem -  különösen a 
proletármozgalom történetének eddig példátlan, hősi megnyilvánulása, az öntudatos proletariátus 
fegyveres harca a marxizmus dogmatikus meghamisítói ellen, amely harcot az egész dolgozó nép 
támogatja.

Ezen felismerés mind a Szovjetunió felé több ízben megismételt jegyzékben, mind a különböző 
rádiónyilatkozatokban megnyilvánult.

Mint minden eddigi forradalomban azonban, úgy ebben is az egészséges haladó és dicsőséges 
célki tűzést! forradalmárok mellett megmutatkozott mind a bal-, mind a jobboldali elhajlás. A baloldali 
azok részéről, akik az elmúlt 12 év alatt maguknak kivívott pozícióikat féltették, túlkapásokat követtek 
el, uzsorázták népünket s így -  a forradalom győzelme után -  féltek a felelősségre vonástól. A 
jobboldali azok részéről, akik mint minden népben meglevő salak -  a zavarosban akartak halászni, 
vagy akik mint volt uralkodó réteg vagyonukat, politikai és gazdasági befolyásukat akarták vissza
szerezni.

Hogy e két ellenforradalmi csoport közül melyik volt az, amelyik a súlyos visszaéléseket, 
zavarkeltéseket elkövette, nem akkor, amikor már a forradalom erői a második ütembe -  tehát a 
forradalmi vívmányok biztosításának, a rend helyreállításának ütemébe -  [léptek], nehéz megállapí

6 Tóth Lajos vezérőrnagy, a vezérkar főnöke a katonai bizottság vezetőjének, Apró Antalnak az utasítására adott 
parancsot Maiéter Pálnak a Kilián laktanya visszafoglalására.
7 Maiéter a feladat végrehajtásához 5 harckocsit kapott, amely harckocsikból 2 már útközben lemaradt. Az Üllői 
úton a felkelők a harckocsikat megtámadták és közülük kettő a szemtanúk szerint füstölve a mellékutcákban 
keresett menedéket.
8 A Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok Parancsnokságának épülete a Várban, az Úri utcában volt. Maiéter Pál 
24-én reggel megszervezte ajárőrszolgálatot, majd a déli órákban a Honvédelmi Minisztériumba ment, ahol átvette 
a főügyeletestiszti szolgálatot.
9 Maiéter nem engedélyt, hanem parancsot kapott a feladat végrehajtására.
10 Maiéter október 28-án 13 óra 15 perckor nem tudott a miniszterrel, Janza Károly altábornaggyal beszélni, ezért 
jelentését kérésére Solymosi János alezredes és Trepper Iván ezredes továbbította.
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tani, különösen a jelenlegi körülmények között. Mindenesetre úgy látszik, a jobboldali veszély volt 
az erősebb, ez ellen is szóltak az akkori intézkedések. (Akasztások, betörések, ÁVO-üldözések 
[lincselések], Dudásék ellen.)11

A kormány az időben igen nehéz helyzetben volt. A munkásság 23-tól szolidaritássztrájkot 
folytatott, a rendőrség a gyakorlatban megszűnt, a honvédség felé a HM nem intézkedett, vagy ha 
igen, akkor rosszul, a miniszterek zöme vagy nem mert, vagy nem akart felelősséget vállalni a maga 
területén kiadandó intézkedésekért.

Nagy, Tildy, Vas és Bognáron11 12 kívül 29-től mind távol tartották magukat s a három legégetőbb 
kérdés -  a munkafelvétel, rendhelyreállítás, szovjet csapatok kivonása -  megoldásához segítséget -  
legalábbis tudtommal nem adtak.

Ennek tudható be, hogy a forradalmi pontok elfogadását nem követték -  tudtommal -  rendeletek 
és a gyakorlatban nem érezhette népünk forradalma sikerét. El kell azonban ismerni, hogy a forradalmi 
napok túlzsúfoltsága mellett a kormány aktív tagjai így is óriási eredményeket értek el.

Munkásságunk kivétel nélkül felvette a munkát képviselőiknek a kormány által történt meggyő
zése után.

Megkezdődtek a tárgyalások a Szovjetunió kormánya által kijelölt küldöttség és a magyar 
kormányküldöttség között a csapatok kivonulásáról.

A honvédség vezetésében beállt változás13 után napok kérdése volt a teljes haderő részvétele 
[csatlakozása], s ezt követte volna a rend helyreállítása.

E három alapvető kérdés megoldásával megszilárdulva, az átalakult koalíciós kormánynak meg 
lett volna a népünk előtt s nemzetközileg is az az erkölcsi és fizikai ereje, hogy a forradalmi 
követeléseket dolgozó népünk akaratának megfelelően maradéktalanul végre tudta volna hajtani, tehát 
biztosította volna végre a szabadságot, függetlenséget és a semlegességet, szolgálva ezzel nemcsak a 
magyar nép, hanem a világbéke ügyét is, tehát a nemzetközi munkásmozgalom ügyét is!

Hogy milyen erők akarták a mostani erőszakos „megoldást” -  ami nem megoldás!14 - ,  mostani 
helyzetemben megítélni nem tudom.

Az azonban biztos, hogy ha a koalíciós magyar kormány oldotta volna meg országunk belügyét, 
lehet, hogy több véráldozattal, de kevesebb rom árán lenne hazánkban nem csend, mint ahogy hírlik 
most van, mert az nem a szuronyok, ágyúk és idegen hadsereg jelenléte következtében beállott állapot, 
hanem a magyar szocialista demokrácia útján járó magyar nép fegyelméből és meggyőződéséből 
fakadó rend [lenne]! Ez pedig nagy különbség!

1. sz. melléklet.
A magyar kormány nyilatkozata.

A magyar forradalmi munkás-paraszt kormány felmérve az ország helyzetét és a dolgozó nép akaratát 
elhatározta, hogy lemond.

Az Elnöki Tanács elnöke Nagy Imrét bízta meg koalíciós kormány alakításával, a tárgyalások 
megkezdődtek.

11 Dudás József neve azért került megemlítésre, mivel Maiéter Pál úgy tudta, hogy vezetésével hajtottak végre 
támadást a  Külügyminisztérium ellen.
12 Nagy Imre miniszterelnök, Tildy Zoltán államminiszter, Vas Zoltán közellátási kormánybiztos, Bognár József 
a  Minisztertanács elnökének helyettese, külkereskedelmi miniszter a második Nagy Imre-kormányban (1956. 
október 25-31 -ig).
131956. október 31 -én nevezték ki Maiéter Pál ezredest a honvédelmi miniszter első helyettesének, majd november 
3-án honvédelmi miniszternek. A hadsereg vezetésében komoly változást jelentett Kovács István vezérőrnagynak 
a Vezérkar főnökévé, Szűcs Miklós ezredesnek hadműveleti csoportfőnökké történő kinevezése. Az őirányításuk- 
kal és Király Béla vezérőrnagy támogatásával vette kezdetét a hadsereg erőinek rendezése, felkészítése a 
forradalom katonai feladatainak a végrehajtására.

Maiéter Pál a november 4-i szovjet támadást, a Nagy Imre-kormány erőszakos megdöntését a helyzet 
„megoldásaként” haláláig nem fogadta el.
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2. sz. melléklet.
A szovjet és magyar kormány közös nyilatkozata.

A Szovjetunió kormánya a Magyar Népköztársaság kormányának 1956. október 23-i és november 
4-i kérésének megfelelően csapatait magyar területre rendelte.

Az azóta eltelt idő alatt azonban bebizonyosodott, hogy a magyar kormány ezen kérése helytelen 
volt s ezért a Szovjetunió kormánya elhatározta csapatai kivonását.

A Szovjetunió kormánya ezen elhatározását a magyar kormány tudomásul vette.
A csapatok kivonása kérdéseinek megbeszélésére a szovjet és magyar kormány által kijelölt 

bizottságok a tárgyalásokat.. .én kezdik meg.

[Aláírások helye]
[Olvashatatlan] írás 
.................kább szóig.

1956. december 14-én. Maiéter vezérőrnagy.

A MAGYAR FORRADALMI KffiONTAKOZÁS ÚTJA 

Budapest, 1956. december 21.

Ezen eszmefuttatás nem a konkrét helyzetből indul ki, hiszen hetedik hete el vagyok zárva15 a 
külvilágtól, hanem azokból a tapasztalatokból, amikre eddigi életem során szert tettem az élet 
különböző területén.

A magyar forradalom kibontakozásában november 3-ról 4-re virradóra súlyos törés törént akkor, 
amikor erőszakos beavatkozással nem a rend és nyugalom, az öntudatból fakadó építés, hanem a csend 
és visszahúzódás, csak a feltétlenül szükséges munka elvégzése állapotát teremtették meg.

Mivel azonban hiszem, hogy nem ez a cél, mivel ez ellenkezik minden marxi-lenini elvvel és 
ellenkezik a Szovjetunió 39 éves gyakorlatával is, úgy gondolom, ezzel az úttal szakítani kell.

Még mindig nagyobb elismerést vált ki hibánk, tévedésünk beismerése, sokkal inkább szolgálja 
a nemzetközi munkásmozgalom érdekeit, mint a hiba „csak azért is” való folytatása.

Nemcsak mi magyarok ismerjük Lenin16 azon tanítását, hogy „nem lehet szabad az a nép, mely 
más népeket elnyom”! A belügyekbe való fegyveres vagy fegyvertelen beavatkozás pedig joggal 
felveti ezt a kérdést. Ami pedig a kormányt illeti, nehezen képzelhető el tartóssága egy olyan 
csoportosulásnak, mely idegen fegyveres erő támogatásával jutott uralomra, akármilyen jó is a 
programja.17 Különösen nehéz ezt elképzelni, amikor forradalmi viszonyok vannak. A történelem 
legalábbis ilyen kormányok fennmaradásáról nem tud.

Első hallásra talán vad ötletnek látszik, de mi lenne, ha Nagy Imrével tárgyalásokat kezdenének 
utolsó koalíciós kormánya újraalakítása érdekében, kihagyva természetesen azokat, akik így vagy úgy 
kompromittálták magukat? Úgy gondolom, hogy a történtek után megint ő  a legnépszerűbb a tömegek 
előtt, s kormányalakításával mindkét reakció, de főleg a jobboldali vitorlájából kifognák a szelet. 
Ennél jobb bizonyítékát pedig sem a Szovjetunió nem tudná adni a Magyarország iránti barátságának, 
sem a Kádár-kormány politikai éleslátásának!

Abból indulok ki, olyan kormány van uralmon, melyet a magyar nép többsége, döntő többsége 
elismer. Ebben az esetben a súlyfeladatot a következőkben látom:

15 Az 1956. november 3-tól (lásd Bevezető).
16 A szerző helyesen: Marx.
17 Maiéter Pál írása elkészítésekor nem ismerte, nem ismerhette a Kádár-kormány programját.
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(Általános rész)

1. Honvédelem: Mind befelé, mind kifelé biztosítani a rendet karhatalmi és határőr egységekkel.
Biztosítani a közhivatalok, minisztériumok, üzemek zavartalan munkáját. (Külön részletezve.)

2. Belügy: Biztosítani az ország egész területén a törvényesség betartását és betartatását rendőri 
vonalon, mind a rendfenntartó -  karhatalmi - ,  mind a politikai rendőrség útján, hogy a dolgozók 
vagyona, illetve nyugodt munkája biztosítva legyen. Biztosítani a megyei tanácsok munkájának 
előfeltételeit, konkrét irányítást gyakorolni lefelé.

3. Belpolitika:
a) A szocialista demokrácia alapján állva megengedhető minden párt, mely az alkotmány 

követelményeinek megfelel.
b) Megvalósítani a teljes egyenjogúságot minden állampolgár között. Elbírálás alapja a munká

hoz való viszonya.
c) Biztosítandó a teljes szólás- és sajtószabadság, szabad vitázás lehetősége.
d) Biztosítandók az 1957. évi májusi választások szabad előkészületei az átdolgozott választási 

törvény alapján.

4. Külpolitika:
a) Felmondandó minden nemzetközi egyezmény, mely a semlegesség elvével nem egyeztethető 

össze.
b) Egyenlő értékűi kapcsolat teremtendő mindazon államokkal, melyek nemcsak hogy elismerik 

országunk semlegességét, egyenjogúságát és minden vonatkozású függetlenségét, hanem azt támo
gatják is.

c) Szoros kapcsolat teremtése a többi semleges államokkal.
d) Minden -  esetleg felmerülő -  nemzetközi kapcsolatainkra vonatkozó kérdés közvetlen 

tárgyalások, ha nem megy, az ENSZ útján való megoldása.
e) Erkölcsi támogatása mindazon mozgalmaknak, melyek az ENSZ alapokmányának megfelelnek.

5. Belkereskedelem:
a) Cél mind a mezőgazdasági, mind az ipari árucikkek árainak csökkentése, a fogyasztási cikkek 

termelésének növelése, önköltségük csökkentése után.
b) A szabad kiskereskedelem engedélyezése, alkalmazottak felvétele nélkül.
c) Import biztosítása a külkereskedelem útján, mindazon árukból, melyeknek beszerzési ára 

alacsonyabb, mint a hazai előállítás költsége.

6. Külkereskedelem:
a) Mindazon szerződések felmondása, melyek nem biztosítják a magyar árucikkeknek a nem

zetközi piacokon érvényes maximális árakat.
b) Elsősorban azon államokkal való kereskedelmi kapcsolat létesítése, melyek nemcsak, hogy 

felveszik a magyar exportot, hanem ugyanakkor olyan árut biztosítanak, melyből nálunk hiány van, 
vagy olyan fizetési eszközt, mely a többi piacokon vásárlóképes. Elsősorban a szocializmust építő, 
gazdasági válságokkal nem sújtott, fejlődésükben tág piacot nyújtó államokkal kell kereskedni.

7. Nehézipar: Új nehézipari létesítmények mellőzendők, a meglévőket kell állandóan korszerű
síteni, amennyiben a magyar nyersanyag, belső szükséglet kielégítése és az exportlehetőségek azt 
indokolttá teszik.

Gépgyártásnál elsősorban erőművi gépek, mezőgazdasági gépek és a közlekedés bevált ágainak 
gépei gyártandók.
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8. Könnyűipar:
a) Elsősorban a hazai szükséglet kielégítését szolgáló könnyűipari üzemek korszerűsítendők és 

újak létesítendők.
b) Súly az elektromos, precíziós, orvosi, konzerv-, szeszipari létesítményeken. Nagymértékben 

fejlesztendő a bőr- és műanyagipar mind előállítási, mind készárugyártási vonalon.
c) Exportcikkek tömeggyártása a kereslet szerint.

9. Kisipar:
a) Engedélyezendő mindazon kiváló szakmai képesítéssel rendelkezők részére, kik ezt kívánják. 

Egy segéd alkalmazható abban az esetben, ha az állami gyárakban dolgozókkal teljesen egyenértékű 
juttatásban részesül.

b) Több kisiparos szabadon társulhat. Háromnál több társulása esetében a kerületi -  járási, 
községi stb. -  ktsz-hez kell csatlakoztok az ezekre vonatkozó szabályok szerint.

c) A kis- és háziipar termelvényei -  minőségi kikötéssel -  bekapcsolandók az exportba.

10. Vegyipar: A magyar vegyipar holtponti helyzetének felszámolása az alábbi célokra:
a) Nyersanyaghiányuk pótlására műanyagipari kísérletek, majd gyártása az új anyagoknak.
b) Vegyiipari anyagok gyártásának fokozása a már bevált anyagokból a mezőgazdasági hozam 

növelése [érdekében], mind a trágyázási, mind védő permetező anyagok vonalán.
c) A már bevált műanyagok gyártásának egyszerűsítése, olcsóbbá tétele az ipar minden területén.

11. Bánya és energia:
a) A bányászati rablógazdálkodás megszüntetése, a dolgozók munkájának megkönnyítése a 

magyar bányászat sajátosságainak megfelelő kézi és rakodó gépekkel.
b) A már feltárt szén-, érc-, olajlelőhelyek reális felmérése, új kutatások a technika legújabb 

eredményeinek felhasználásával.
c) A  vízi energia fokozott felhasználása, a dunai vízi erőművek terveinek megkezdése.
d) A magyar uránérc kísérletének teljes kézbevétele, minden külföldi beavatkozás határozott 

elutasítása. Atomkísérleti Intézet és Telep felállítása csak magyar mérnökökkel és személyekkel. A 
bányászást csak a magyar szükségleteknek megfelelő mértékben szabad folytatni mindaddig, míg a 
külföldi és a magyar kísérletek alapján a békés felhasználás legjobb módja kikísérletezésre nem kerül.

12. Pénzügy:
a) Az 1945 óta fennálló vagy keletkezett pénzügyi kötelezettségeinknek mind külföldön, mind 

belföldön eleget kell tenni.
b) Az 1945 előtti rendszer terheit átvenni, ezekről még csak tárgyaim is tilos!
c) Az export-import stabilizálása, a forint nemzetközi értékének biztosítása érdekében fokozot

tan át kell térni az aranyalapra.
d) Minden külföldi segélyt el kell fogadni, amennyiben sem katonai, sem gazdasági kikötések

hez nincs kötve és nem érinti az ország teljes függetlenségét.
e) Egyes esetekben külföldi kölcsön is elfogadható, amennyiben nincs katonai, politikai vagy gazdasági 

kikötésekhez kötve, amennyiben a feltételei olyanok, hogy elfogadása a dolgozók érdekeit szolgálja

13. Oktatásügy:
a) Minden fokú oktatás célja a képzett hazafiak nevelése kell legyen. Ezért vissza kell térni a 

régi oktatási szervezetre, vissza kell állítani az érettségit,18 az egyetemeken az államvizsgákat, 
kollokviumokat, majd záróvizsgát, doktorátust.

18 , ,Az érettségit nem törölték el. Maiéter Pál az érettségi 1945 előtti értékének a visszaállítását tartotta fontos 
feladatnak.

252



b) Vissza kell állítani a doktori, mérnöki, jogi doktori, tanítói, tanári stb. címeket, ezeket 
vizsgához kötve.

c) Vissza kell állítani az orvosi, ügyvédi, jogi, mérnöki gyakorló éveket a diploma megszerzése
előtt.

d) Vissza kell állítani azon tananyagot, melyek az egyetemeinket végző hallgatók nemzetközi 
elismerését is célozzák s a tudományág fejlődését is mutatják. (Pl. római jog.)

e) Be kell vezetni az egyetemeken a numerus clausust -  megszabott létszám -, felmérve a várható 
szükségletet az illető szakon, a válogatásnak alapja kizárólag a középiskolai végzettség eredménye 
lehet, minden mást meg kell szüntetni.

0  Kötelezővé kell tenni legalább egy szabadon választott külföldi nyelv elsajátítását a középis
kolákban és egyetemeken s lehetővé kell tenni az egyetemisták legjobbjainak egy-két év külföldi 
gyakorlatot a diploma megszerzése előtt, majd egy-két év külföldi gyakorlatot a legjobb klinikákon, 
intézményekben és vállalatoknál.

g) Minden állami állást végzettséghez kell kötni. A már állásban lévők az előadások lehallgatá
sának kötelezettsége nélkül 1960-ig vizsgázni kötelesek. A közigazgatási vonalon dolgozók, járási 
tanácstitkároktól felfelé jogi doktorátust kell szerezzenek.

h) Valamennyi tankönyvet felül kell bírálni. Ki kell hagyni belőle minden magyartalant, 
ferdítést, hamisítást. A magyar élet minden múlt és jelenlegi eseményét, legyen az történelem, 
irodalom, társadalomtudomány, művészet stb., magyar szocialista szemlélettel kell bírálni s az 
igazságnak megfelelően ismertetni.

i) A tanárok keresetét */4-del emelni kell.

14. Mezőgazdaság: Az elmúlt 12 év mezőgazdaságunkat súlyos helyzetbe hozta. Ezért, mivel 
a magyar élet zöme e téren folyik, itt kell a legtöbb segítséget adni. Ezért:

a) Fenn kell tartani mindazon állami gazdaságokat, mely földterületének nagysága a nagyüzemi 
termelést lehetővé teszi, legyen ez akár növénytermesztő, akár kertészeti, akár gyümölcs-, stb. termelő 
állami gazdaság, kijelölve végleges területüket.

b) Fenn kell tartani mindazon termelőszövetkezeteket, melyek önkéntes társulások s melyek hozama 
nagyobb, mint az ugyanolyan földterületet felölelő paraszti gazdaságok összességének hozama

c) Fel kell számolni azt a hazug tévhitet, hogy az állam támogatja a mezőgazdaság ilyen vagy 
olyan részét. Az az igazság, hogy a mezőgazdaság támogatja az államot.

d) Az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek különböző fajtáinak földjén kívül a többi föld 
eltulajdoníthatatlanul az egyéni parasztok tulajdona. További tagosítások nem lehetségesek.

e) A földterület alsó határa nincs megszabva, felső határa -  a föld minőségétől függően -  20-25 
hold családonként (szülők és nőtlen gyermekek).

f) Időszakos munkaerőt csak hosszabb betegség esetén vagy 50 éves életkor felett lehet 
alkalmazni abban az esetben, ha a fiatalabb férfi munkaerő a portán nem él.

g) Állattartás teljesen korlátlan.
h) Az ideiglenes munkaerőt ugyanazok a jogok illetik meg, mint az állami gazdaságok azonos 

munkát végző munkaerőit.
i) Mindenfajta idegen növény termesztése mind állami, mind paraszti gazdaságban tilos mind

addig, míg a tájjellegnek megfelelő kísérleti telepen kifizetődő termesztése be nem bizonyult.
j) A kenyérgabona és többi fogyasztási mezőgazdasági cikk mellett, az ország sziikstfglpfénpV 

biztosítása után olyan mezőgazdasági terményeket kell termeszteni, melyek világpiaci viszonylatban 
megállják a helyüket. Ezért fokozni kell a különböző magtermesztést, ipari és gyógynövény termesz
tést stb.

k) Az állatállományt importált fajtákkal kell feljavítani s fokozatosan kiselejtezni az egyéni 
gazdaságokból is a rosszul kamatozó állatokat.

l) A termelés fokozása érdekében fokozni kell mind a mű-, mind az állati trágya alValmay^f 
az állatállomány tudományos kísérleteken alapuló tartását és takarmányozását.
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m) A paraszti munka megkönnyítésére hosszú részletre önköltségi áron kell a parasztság 
rendelkezésére bocsátani mindazon mezőgazdasági kisgépeket, melyek az 1-15 holdas parasztgaz
daságokban is kifizetődők. (Ezek tömeggyártását a magyar ipar külföldi minták után, a legjobbak 
szabadalmainak, úgy gyártási engedélyének megszerzése után kezdi meg gyártani, ezzel párhuzamo
san kísérleteket folytat tökéletesítésükre.)

n) Az eredmények fokozása érdekében az FM [Földművelésügyi Minisztérium] kibővíti a 
kísérleti hálózatot, ezt a központi tudományos intézeteinek rendeli alá s a kísérletek eredménye alapj án 
biztosítja a tájjellegnek megfelelő vetőmagot a parasztság részére.

o) Biztosítani kell minden télen elméleti s nyáron gyakorlati tanfolyamot a gazdák részére a 
célszerű és nem az örökölt gazdálkodási mód elsajátítására, a tanfolyamot eredményesen végzettek 
1%-os adókedvezményben részesülnek.

p) Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek egyéni gazdaságok, gyümölcs-, kert- és szőlő- 
gazdaságok stb. minden kérdésének tanulmányozására évente tudományos kutatókból, agronómu- 
sokból és dolgozó parasztokból álló csoportokat kell küldeni a külföldi államokba, s tapasztalataikat 
közérthető nyelvű honi folyóiratokban kell a parasztság tudomására hozni, vitára bocsátani.

r) A nem kifizetődő rizstermesztő telepek helyén halgazdaságokat kell létesíteni, fokozni kell 
mind a folyami, mind a tavi haltenyésztést.

s) Minőségi fogyasztási, bor- és mazsolaszőlővel kell betelepíteni mindazon területeket, ahol a 
régi híres magyar szőlők teremtek. Itt is meg kell szüntetni minden állami kizsákmányolást s 
központilag kell biztosítani a jórészt elpusztult hordóállomány pótlását önköltségi áron.

t) Fokozni kell a gyümölcstermesztést, exportképes gyümölcsöt termő facsemeték ingyenes 
akciójával. A gyümölcstermesztő vidékeken fokozni kell a konzerv- és szeszgyárak számát.

u) A bútor-, építő-, papíripar stb. érdekében fokozni kell az erdőterületet mindazon részeken, 
melyek mezőgazdasági művelés alá nem esnek. Ne legyen egy négyzetméternyi föld sem kihaszná
latlanul! A tudatos, tervszerű fásítás érdekében ki kell használni minden lehetőséget, a házak 
környékétől az út menti fasorokon át a nagy erdőterületekig. Olyan fafajtákat kell termeszteni, 
amelyek a gyors növés mellett az értékes faanyag kettős előnyeit biztosítják.

15. Egészségügy: Fel kell számolni mind a kis orvosi létszám, mind a kevés kórházi ágy kettős 
hibáját, amelyet még tetéz az orvosok nagyvárosokhoz való ragaszkodása.

a) Egyetemeink befogadóképességének megfelelően fel kell venni minden alkalmas jelentkezőt 
az egyetemre, amennyiben kinyilatkoztatja, hogy avatása után 10 éven át ott fog folytatni orvosi 
gyakorlatot, ahová helyezik.

b) A  községi orvosok részére olyan illetményt kell biztosítani, mely megegyezik a városi kórházi 
orvosok illetményével. Biztosítani kell részükre évente egy hónapos kórházi gyakorlatot.

c) Valamennyi orvos részére engedélyezni kell a magánpraxist is és részletfizetésre az ehhez 
szükséges orvosi felszerelést.

d) Át kell adni a felszabaduló laktanyákat teljes, szükséges felszereléssel kórházi célra 
mindazon területen, ahol az eü. követelmények ezt előíiják, figyelembe véve a környék orvosi, 
kórházi helyzetét is.

e) Fel kell mérni a már eddig is működő gyógyhelyek s az összes gyógyvizek, üdülők céljára 
alkalm as helyek mennyiségét, állapotát, valóságos gyógyhatását és tervszerű gyors ütemű építkezé
sekkel kell alkalm assá tenni mind a belföldi, mind a külföldi forgalom számára.

f) A gyógyászat terén állandó tudományos kutatásokat kell folytatni mind a megelőző, mind a 
gyógyító eljárásokkal kapcsolatban. Elsősorban az üzemi betegségek, majd a tbc., gyermekparalízis, 
rákkal stb. kapcsolatban.

g) Fokozni kell a gyógyszereinkkel kapcsolatos kísérleteket, a magyar gyógyszeripar 
felemelését.

h) Állandó kapcsolatot kell tartani a külföldi orvostudósokkal, felfigyelve minden új, eredmé
nyes gyógymódra.
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16. Közlekedés: Az állami kezelésben levő elsőrendű műutakon kívül a másodrendű, harmad
rendű és talajutak kezelését a megyei tanácsok hatáskörébe kell utalni. A községeket egymással 
összekötő utakat legalább harmadrendű műúttá kell átépíteni.

Községeket, tanyaközpontokat úgy kell bekapcsolni a forgalomba, hogy 2 km-nél távolabb ne 
essenek a legközelebbi autóbusz- vagy vonatmegállótól. Biztosítani kell a közlekedési eszközök 
menetrend szerinti közlekedését. Biztosítani kell a másodrendű irányokban is a kettős vágányokra 
való áttérést.

17. Idegenforgalom: A népgazdaság fejlesztése, eredményeinek ismertetése, országunk gyógy
hatású helyeinek valamennyi rászoruló által történő igénybevehetősége érdekében mindennemű 
utazási korlátozást be kell szüntetni, mind tőlünk külföldre, mind onnan ide.

Az így várható idegenforgalom lebonyolítására:
a) Korszerűbbé kell tenni az IBUSZ szervezetét.
b) Valamennyi szállodának épült épületet vissza kell adni szállodai célokra, ugyancsak át kell 

adni a létszámcsökkenés után felszabaduló középületeket szállodává történő átépítésre.
Ki kell jelölni minden üdülőben a szobák legalább 10%-át külföldiek számára.
A kenesei Honvéd üdülőt teljes egészében az idegenforgalomnak kell átadni.
Az összes eddigi ún. párt- és állami üdülőket az idegenforgalomnak és 50%-ban a magyar 

dolgozóknak kell rendelkezésre bocsátani.
Hegységeinkben a vadászházak, turistaházak 50%-át külföldieknek kell fenntartani.
Új építkezésekkel kell biztosítani gyógyfürdő helyeink látogathatóságát.
c) Növelni kell az éttermek számát mind a fővárosban, mind a vidéki városokban, főleg azokon 

a helyeken, ahol idegenforgalom várható.
d) A műutak mellett állami éttermeket kell létesíteni az autón közlekedők szükségleteinek a 

kielégítésére.
e) Ki kell jelölni azon vadász- és horgászhelyeket, ahol a pihenni vágyó külföldiek a szórakozást 

is megtalálják.
f) Meg kell javítani, illetve fel kell támasztani az idegenforgalmi propagandát mind prospektu

sok, mind plakátok útján.
g) Fentieknek megfelelően biztosítani kell a magyar dolgozók külföldi üdülését az őáltaluk 

választott helyen.

Általános részt összegezve tehát a kormány feladata:

1. A hadsereg és rendőrség újjászervezése.
2. A  belső rend, nyugalom, biztonság megteremtése.
3. A semlegességnek megfelelő intézkedések megtétele kül- és belpolitikai vonalon.
4. Minden magyar állampolgár törvény előtti egyenlőségének biztosítása.
5. Valamennyi alkotmányos alapon álló párt munkájának engedélyezése és támogatása.
6. Az üzemek átadása a munkástanácsoknak.
7. A föld kérdésének rendezése az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és egyéni parasz

tok minden további tagosításának megszüntetésével. Paraszti tulajdonok visszaadása 20-25
holdig azoknak, akik azt maguk művelik meg.

8. Kisipar, kiskereskedelem engedélyezése segédmunkaerő nélkül.
9. Bérrendezés, árcsökkentés.

10. Kereskedelmi szerződések felülbírálása és új kereskedelmi szerződések kötése.
11. Oktatásügy átszervezése.
12. Egészségügy átszervezése.
13. Építésügy átszervezése.
14. Nemzetközi kultúrkapcsolatok megteremtése.
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15. Irodalom, művészet állami támogatása a teljes szabadság elve alapján.
16. Sajtó-, szólás- és gyülekezési szabadság a jobb- és baloldali anarchista csoportokon
kívül és
17. A szabad idegenforgalom biztosítása.
Egy mondattal: a magyar szocialista demokrácia követelményeinek biztosítása.

Részleteiben:
Honvédelem: A honvédséget az adott feladatoknak megfelelően át kell szervezni az alábbiak 

szerint:
Áll: 1. Központi szervek
a) Minisztérium és vezérkar
b) Kerületi parancsnokságok
c) Raktárak, szertárak.

1-hez:
a) A HM és VK szervezeti felépítése nagyjából megmarad, legalább felényire csökkentett 

létszámmal (külön részletes terv szerint).
b) Kerületi parancsnokságok közvetlen a VK-nak alárendelve a megyei kiegészítők [kiegészítő 

parancsnokságok] irányítására, megyei kiegészítők a járási kiegészítők munkáját irányítják.
Elhelyezésük: 1. Budapest, 2. Pécs, 3. Szeged, 4. Székesfehérvár, 5. Debrecen, 6. Miskolc.
Megyei kiegészítők a megyei járási kiegészítők a járási székhelyeken.
Mint központi szervekhez a kerületi parancsnokságokhoz tartoznak a területükön lévő vidéki 

anyagraktárak is, mind kezelés, mind őrzés szempontjából.
c) Központi raktárak Budapesten és környékén a HM alárendeltségében (hadtáp). Vidékiek 

mint fent.

2-höz:
A karhatalmi egységek19 képezik a Magyar Néphadsereget, ennek magvát. Önálló hadosztá

lyokból állnak, melyek közvetlenül a minisztériumnak vannak alárendelve.
A) Feladatuk:
Katonai kiképzésben részesíteni mindazon sorköteleseket, akik nem családfenntartók, vagy az 

ipar és mezőgazdaság különböző ágaiban még nem nélkülözhetetlenek.
Feladatuk az ország belső rendjének fenntartása, a szocialista demokrácia vívmányainak bizto

sítása minden belső és külső ellenséggel szemben.
Agresszió esetén határaink biztosítása mindaddig, míg a semlegességünket szavatoló nagyha

talmak tevőleges segítséget nem nyújtanak.
Belső -  alkotmányellenes -  zavargások esetén a közintézmények biztosítása mellett a rendőr

séggel közösen a zavargások megszüntetése.
B) Elhelyezésük:

F.7TpAek______________________ Hadosztályok

(parancsnokság)________________ (parancsnokság)

Miskolc
Cegléd Kecskemét
Kecskemét

19 A karhatalom kifejezés alatt nem a kádári megtorlásban részt vevő honvédségi erőket kell érteni.
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Ezredek Hadosztályok
(parancsnokság) (parancsnokság)
Szeged
Debrecen
Mezőtúr

Szeged

Pécs
Nagykanizsa
Kaposvár

Kaposvár

Győr
Pápa
Székesfehérvár

Székesfehérvár

Budapest
Budapest
Budapest

Budapest

Megjegyzés
A zászlóaljak a terület sajátosságainak megfelelően az ipari és mezőgazdasági gócpontokon.

C) Szervezetük:
Hadosztályonként három ezred, híradózászlóalj, árkászzászlóalj.
Ezredenként három zászlóalj, tarackos osztály, híradószázad, árkászszázad.
Zászlóaljanként kettő gépesített lövészszázad, egy harckocsiszázad, páncéltörő üteg, híradósza

kasz, árkászszakasz.

D) Kiképzés:
a) Zöme karhatalmi (őrszolgálati, alaki). Emellett másodsorban a védőharc elemei, aknásítás, 

ejtőernyősök elleni harc, helység- és erdei harc, halogató harc, felderítés. Külön súly képzendő [sic!] 
a kis csoportok -  raj, félraj, egyes honvéd harcára, valamint az éleslövészetre. Partizánharc minden 
válfajának elsajátítása.

b) A kiképzés során mint nevelési feladat az öntudatos magyar hazafivá való nevelés semleges 
szocialista demokráciát megvalósító hazánk határainak, belső rendje biztosítása szükségességének 
tudatosítása, a világ valamennyi állama helyzetének, dolgozói életének s célkitűzéseinek reális 
ismertetése. 20

20 Maiéter Pálnak a hadsereg szervezetéről kialakított elképzelése rokon vonásokat mutat a második világháború 
szervezési tapasztalatait is magában foglaló 1945 eleji hadseregépítési elképzelésekkel. A Honvédelmi Miniszté
rium vezetése 1945. február 12-én döntött a négyfokozatú területi rendszer megszervezéséről, mely szerint a 
felállításra kerülő -  szám szerint hét -  honvéd kerületi parancsnokságok irányítják a vármegye, vagy törvényha
tósági jogú városszintű kiegészítő parancsnokságokat, melyek alárendeltségében működne a törvényhatóságok 
járásainak székhelyén és a megyei városokban létrehozott bevonulási központok. Ez a fokozat Maiéter Pál 
tervezetében a .járási kiegészítők” szintjének felel meg, mely tervezetben mint legalsó, negyedik fok nem jelenik 
meg a községi népmozgalmi nyilvántartók rendszere. A honvéd kerületi parancsnokságok feladata területükön a 
katonai rend és fegyelem fenntartása, a személyi és anyagi katonai munka szabályozása, az alsóbb fokú katonai 
területi szervek és az alárendelt katonai bíróságok, őralegységek (századok, Budapesten zászlóalj), valamint 
raktárak és szertárak irányítása. A hadosztályok, ezredek szervezeti felépítése is leginkább az 1945. március 13-át 
követően kialakított rendszerhez hasonlít azzal az eltéréssel, hogy Maiéter Pál tervezetében hadosztály szinten 
nem található tüzéregység, ezred és abban nincs szó a hadtápellátást biztosító csapatokról sem.
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Pártélet: A hadseregen belül pártszervezetek nem működtethetők, de minden katona szabad 
belátása szerint lehet bármely párt tagja. Katonaideje alatt azonban az alkotmányosan megválasztott 
kormány, illetve a HM-en [honvédelmi miniszteren] keresztül az Elnöki Tanács mindenkori elnöké
nek utasításait hajtsa végre a hadsereg.

Személyi állomány:
Áll: 1. hivatásos tábornokok és tisztek
2. hivatásos tiszthelyettesek
3. tisztesek -  tizedesig bezárólag -  és honvédek.

1. Hivatásos tábornokok és tisztek:
a) A néphadsereg legjobban képzett fenyítetlen tisztjeiből. Aki a néphadseregben nem szolgált, 

nem vehető át. A többi tartalék állományba, vagy 40 éven felül -  ha kéri -  nyugállományba kerül. 
(Egyébként 45 év!)

b) Utánpótlás: -  a központi tiszti iskoláról (3 éves) egyéves csapatszolgálat után. (Követelmény 
érettségi.)

c) Továbbképzés: -  a havi továbbképzésen és gyakorlatokon. Az őrnaggyá és ezredessé történt 
előléptetés előtt egyéves tanfolyam. A HM-be vagy VK-ra történőbeosztást kétéves VK tanfolyamhoz 
kell kötni.

2. Hivatásos tiszthelyettesek:
a) A néphadsereg legkiválóbb továbbszolgáló tiszteseiből három hónapos tanfolyam és 

vizsga után.
b) Kétéves csapatszolgálat után 2 éves tiszthelyettesi iskola elvégzése esetén. Követelmény 

nyolc általános.
3. Tisztesek:
a) A már szolgáló sorévfolyam legkiválóbb őrvezetőiből és tizedeseiből.
b) A mindenkori újonckiképzés (6 hét) után a legjobbakból zászlóaljanként alakított tisztesi 

tanfolyam (kettő hónap) és rajparancsnokként eltöltött legalább 6 hónap után őrvezetővé, további 
fenyítetlen, kiváló magatartás mellett 6 hó után tizedessé léptethető elő, ha rajparancsnok beosztásban van.

Amennyiben ht-ra [hivatásos szolgálatra] alkalmas, tiszti vagy hivatásos tiszthelyettesi iskolára 
[kerül és] a vizsga letétele után szakaszvezetővé lép elő.

c) Honvédek: -  a mindenkori sorévfolyam egészséges része.

Anyagiak:
A karhatalmi egységek valamint valamennyi egyéb honvédségi szerv és alakulat költségeit az 

évi költségvetésben előirányzott összegen belül kell biztosítani. Ha ez nem elegendő, a létszámot kell 
csökkenteni.

Az alapelv, hogy a néphadseregnek a semlegességre való tekintettel kis létszámúnak, felszerelt
nek és jól fizetettnek kell lennie.

Ezért elsősorban a jelenleg már meglévő fegyverzet és lőszer használandó fel a kiképzéshez.
a) A raktárakban elfekvő, bevont régi minőségű, jó posztóruházatot a karhatalmi egységeknek 

ki kell adni, s meg kell kezdeni magyar szabású legénységi és tisztesi ruházat gyártását. Elsősorban 
a budapesti ezredeket kell felszerelni a már meglévő jó posztóruhával, majd a legyártott új ruhákkal. 
Addig a többi a régiben jár, de át kell gomboztatni és minden egyes honvéd részére új sapkát kell 
biztosítani. (Bocskai)

A magyar szabású zubbony mellett el kell dönteni a legénység nadrágja és lábbelije kérdését a 
jó minőség -  ugyanakkor az anyagbeszerzés és tetszetősség szem előtt tartásával.

A hivatásos tiszti és tiszthelyettesi ruházatnál a régi egyenruhára kell visszatérni, a régi 
rendfokozatjelzésekkel. A nadrág színe eldöntendő, a zubbonnyal egyszínű a célszerű. Gyakorlósapka 
„Bocskai” rendszerű, a társasági eldöntendő.
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A kiadott kék nadrágokat mind be kell vonni, s gyártását beszüntetni. Helyette ugyanezen 
anyagból társasági ruha készítendő minden törzstisztnek (őrnagytól felfelé) és mindenkinek honvédtől 
tábornokig, aki valamely érdemrendnek tulajdonosa.

A dísz-társasági ruha kis atilla szabású, sötétkék, honvédek és tiszthelyettesek részére fekete, 
tiszteknek ezüst-, főtiszteknek aranypaszománnyal.

Az új egyenruha tervezetét a magasabb parancsnokoknak történő bemutatás után a HM [hon
védelmi miniszter] hagyja jóvá.21

b) Gépjármű és harckocsianyag, löveganyag és lőszer ugyancsak a meglévő készletből állítandó 
ki. Amiből kevesebb van, nem kerül felállításra, a tervezetből törlendő, a többletet a központi 
raktárakban kell tárolni.

c) Minden hadi megrendelést, amennyiben az a népgazdaságban másutt nem hasznosítható, le 
kell mondani!

Az 1957 és 1958-as költségvetési években a meglevő tartalékok használandók fel a népgazdaság 
minél kevesebb terhelése érdekében.

d) Elhelyezési célokra nem szükséges épületeket a HM engedélyével és kiválasztása után a 
megyei tanácsoknak kell átadni, főleg kórházi és iskolai célokra. Ennek eldöntéséig minden átadást 
fel kell függeszteni! Minden új építkezést be kell szüntetni s költségkihatásaival együtt át kell adni 
az igénylő tárcának.

Fel kell mérni az összes egyéb honvédségi ingatlanokat (lő- és gyakorlóterek stb.), s csak a 
feltétlenül szükségeseket megtartani. A többit a megyei tanácsoknak kell visszaadni.

Ugyan ez vonatkozik mindazon ingóságokra, irodai és lakásberendezéseken kívül, melyek a 
polgári életben, különösen a kórházakban hasznosíthatók (ágy, matrac, lepedő, pokróc stb.)

Be kell szüntetni a külföldi csereüdülések mostani formáját s a kenesei üdülőt idegenforgalmi 
célokra át kell adni teljes berendezésével az IBUSZ-nak.

A feleslegessé váló iroda- és lakásbútorzatokat a hivatásos tisztek között kell kiosztani önkölt
ségi ára térítése mellett, elsősorban a többgyermekesek között.

Pénzügy:
a) Az anyagiaknak megfelelően itt is csökkentendő minden kiadás a létszámcsökkentés miatt. 

A megmaradó egységeknél azonban mind a legénység zsoldját, mind a tisztek fizetését >/3-dal 
emelni kell.

b) Be kell vezetni a kitüntetések utáni havi jutalomösszeget. (50-200 Ft-ig havonta, kitünteté
senként évente fizetve!)

c) Rendezni kell a nyugdíjasok, hadiözvegyek és hadiárvák pénzügyeit (a második világhábo
rúban Nyugatra menekültek s ott maradtak részére még visszatérésük esetén sem jár semmi!).

Előléptetés és kitüntetés:
a) A szolgálati idő minden hivatásos tisztnél és tiszthelyettesnél 20. életévtől számít.
Az egyes rendfokozatokban eltöltendő idő, zászlós 2 év, hadnagy, főhadnagy 3-3 év, százados 

5 év, őrnagy (vizsga után) 5 év, alezredes 5 év, ezredes (vizsga után) 5 év. Mind az iskolán, mind a 
tanfolyamokon levő első öt között végzők várakozási ideje minden rendfokozatban egy-egy évvel 
csökken. A vezérkari iskolát végzettek sikeres vizsga esetén egyszerre kettő év rangelőnyt nyernek, 
az első öt három évet.

21A „régi” jelzővel a két világháború közötti Magyar Honvédség egyenruhájára utal. A kék nadrágokat (pirossal 
paszpólozott pantalló és csizmanadtág) a katonatisztek 1954-től hordták társasági ruhájukhoz. Érdekes elgondolás 
és a katonai egyenruházkodás történetében nem túl gyakori az érdemrendhez kötődő „kitüntető viselet”. Maiéter 
a kis atilla szabású ruhán az 1931-45 közötti tiszti ún. „kistársasági” öltözetet érti. Ennek volt jellegzetes 
ruhadarabja a „kis atilla”, azaz a zsinőros zubbony.

259



A tiszthelyettesi iskolát végzettek szakaszvezetői rendfokozatban kettő, őrmesteri rendfokozat
ban három, törzsőrmesteri rendfokozatban 5, főtörzsőrmestert rendfokozatban 5 évet töltenek. Joguk 
van bármikor vizsgára jelentkezni s a tiszti iskola vizsgáinak letétele esetén tiszti rendfokozatban 
haladnak tovább.

b) A kitüntetések sok fajtája s gyakran érdemteleneknek való juttatása miatt a „szabadság” 
érdemrenden22 kívül valamennyi törlendő.

Helyettük -  külön elbírálás szerint -  adományozható:
1 .5 ,1 0 ,1 5 ,2 0  év után a vas, bronz, ezüst, arany szolgálati érdemjel, 20 ,30 ,35  év után az arany 

szolgálati érdemrend. Egyik fokozat a másikat kizárja.
Ezen kívül adományozható:
2. a kis és nagy ezüst érdemérem,
3. a kis és nagy arany érdemrend.

Kiváló munkáért békeviszonyok között simán, elemi csapás vagy hadi alkalmazás -  ellenséges 
provokáció, határsértés, belső ellenforradalmi zavargások -  esetén a hadi ékesítménnyel [ékít
ménnyel].23

Fentieken kivül a külön kormánykitüntetések, melyek polgári személyeknek adományozhatók. 
(Fenyített tiszt kitüntetést nem viselhet, nem léptethető elő. Lefokozott tiszt nem teljesíthet szolgálatot, 
szolgálati idejétől függetlenül leszerelendő.)

Szolgálati könyvek:
a) Ezek közül törlendők mindazok, melyek a semlegesség miatt szükségtelenekké váltak.
b) A megmaradó szolgálati könyvek helyettesítendők, majd átdolgozandók a magyar karhatalmi 

és határvadász egységek szükségleteinek megfelelően.
c) Új szolgálati könyvek készítendők a cseréje, korszerűsítése esetén.
d) Visszakell adni mind azon szolgálati könyveket24 a Szovjetuniónak, melyek szovjet eredetiek 

és Magyarországon találhatóak.
Megsemmisítendők:
a) Valamennyi terv, mely 1945-től készült és a szovjet hadsereg alkalmazásával kapcsolatos 

vagy melyből ennek harceljárására következtetni lehet.
b) Valamennyi terv, mely a „Varsói Egyezmény”-nyel kapcsolatban készült, minden vele 

kapcsolatos rendelettel, feljegyzéssel együtt.
c) Minden adat, feljegyzés, terv, amelyből akár a szovjet, akár a többi varsói állam haderejére, 

alkalmazási tervére következtetni lehet.

22 A demokratikus köztársaság első érdemrendjét a Magyar Szabadság Érdemrendet, A  független és demokratikus 
Magyarország megszületéséért és megerősítéséért és a  demokráciáért folytatott küzdelemben kimagasló polgári 
és katonai érdemeket szerzett szabadságharcosok elismerésére, magyar és külföldi állampolgárságú polgári és 
katonai személyek kitüntetésére” 1946. május 10-én alapította a nemzetgyűlés. (Magyar Közlöny 1947. december 
20.288. sz.)
23 A korábbi magyar-osztrák, magyar és egyéb külföldi kitüntetési sémák egy-egy jellemzőjét átörökítő új rendszer.
24 Maiéter Pál azokra a szabályzatokra, módszertani útmutatásokra, technikai és üzemeltetési leírásokra gondolt, 
amelyeket „honosításra”, valójában lefordításra és bevezetésre adtak át a Magyar Néphadseregnek.
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