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Ember és társadalom

Magyarország második világháború utáni történetének egyik kevésbé ismert momentuma, 
hogy bizonyos pártok és szervezetek saját „rendfenntartó erőt” alakítottak kitűzött politikai 
céljaik biztosítására. Közülük a legjelentősebb a Magyar Kommunista Párté volt, de mel-
lettük a szociáldemokraták, a kisgazdák, a Magyar Szabadság Párt és a szakszervezetek is 
szerveztek „rendezvényeik biztosítására” úgynevezett rendezőgárdákat. A történeti kutatás 
csak az elsőnek említett két párt gárdájának a történetét vizsgálta, a többiekéről keveset tu-
dunk. Ebből az okból a jelenlegi cikkében leginkább velük foglalkozik Kiss Dávid.

A MAgyAr  KoMMunistA Párt
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A pártgárdák szervezése nem csak magyar és nem 
csak 1945 utáni találmány volt. Már a párizsi kom-
mün, majd az 1917-es bolsevik hatalomátvétel idején 
is jelentős volt a milíciák aránya a fegyveres szerveze-
teken belül. A későbbiekben a Szovjetunióban voltak 
tervek azzal kapcsolatban, hogy a katonai pályát „tár-
sadalmivá” kellene tenni, azaz a katonák munka mel-
lett látnák el a szolgálatot. A 20-as években a haderő 
egy része milícia volt, de ezután felszámolták. A ka-
tonai pálya teljes „társadalmasítása” elmaradt, amit 
az egyre korszerűbb fegyverek a gyakorlatban még 
inkább lehetetlenné tettek. Szót kell ejteni a Tanács-
köztársaság idején működő gyári munkásezredekről 
is, amelyek a Vörös Hadsereg tartalékát képezték.
A  két világháború közötti Európa a párthadseregek 
igazi melegágya volt. Több országban politikai oldaltól 
függetlenül szerveztek maguknak a különböző pártok 
milíciákat, amelyek az utcán is gyakran összecsaptak 
egymással. Ezek közül a legismertebbek talán a német 
események, de Magyarország szempontjából Ausztria 
történetével érdemes a leginkább foglalkozni. Magyar-
országon a szocdemek szerveztek először úgynevezett 
rendezőgárdát, a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt (MSZDP) leginkább az ausztriai testvérpárttal 
és annak milíciájával, a Republikanischer Schutz-
bunddal (RS) épített ki jó kapcsolatokat. Az MSZDP 
párthadseregét, a rendezőgárdát egyébként Stromfeld 
Aurél szervezte meg, és egy ideig vezette is a kiképzé-
sét. Stromfeld az RS vezetőjét, Theodor Körnert még 

„hadserege”, 
a rendezőgárda
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a bécsi hadiiskoláról ismerte, Körner egyébként a 
világháború után, 1951 és 1957 között Ausztria 
államfője lett.
Az elnevezés is innen kerülhetett át, ugyanis az 
első világháború után az osztrák szocdemek ord-
nereket, azaz rendezőket szerveztek rendezvé-
nyeik biztosítására. Az RS-t a 20-as évek elején 
belőlük alakították meg. Egyébként a többi párt 
is rendelkezett hasonló szervezetekkel, mindez 
oda vezetett, hogy 1934-ben gyakorlatilag pol-
gárháborús állapotok alakultak ki az országban. 
Bár Magyarországon is voltak összecsapások 
például a Turul és a rendezőgárda között, ezek 
nem voltak olyan volumenűek, mint Németor-
szágban vagy Ausztriában.

A második világháború után
A korábbi „hagyományoknak” megfelelően 
Magyarországon 1945-ben ismét elkezdődött 
a gárdagründolás, amelyben a szocdemek és a 
kommunisták jártak az élen. Ráadásul „ami sza-
bad volt Jupiternek, az nem volt szabad a kisgaz-
dáknak”, ugyanis az 1946-ban szervezett Gaál 
Gaszton-gárdát egy 1948-as népbírósági perben 
úgy állították be, hogy azt titkosan alakították, 
és az államrend megdöntése volt a célja, miután 
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a szovjet csapatok kivonulnak az országból. A tit-
kosságról csupán annyit, hogy a korabeli lapok 
már a megalakításáról cikkeztek. A kommunista 
gárda szervezése korábbi szocdem és nemzetközi 
mintákra történt, bár azt mindenképpen ki kell 
emelni, hogy a formálódó keleti blokk államaiban, 
például Kelet-Németországban, Romániában 
és Csehszlovákiában csak 1948-ban alakítottak 
hasonló szervezeteket, megerősítve ezzel a helyi 
kommunista pártok hatalmi pozícióit. A bulgáriai 
kommunista hatalomátvételt az ottani népi gárda 
már 1945-től jelentős mértékben segítette.
Magyarországon ugyanakkor lényeges szempont 
lehetett az is, hogy Rákosiék nem érezték elegen-
dőnek a meglévő fegyveres szervekben a befolyá-
sukat, annak ellenére, hogy ez jelentős volt. Maga a 
pártvezér ugyanakkor – utólag elmondhatjuk, hogy 
indokolatlanul – tartott a szovjet csapatok esetleges 
kivonulásától, erre az időszakra igyekezett magát 
bebiztosítani. Ez sikerült is, hiszen az 1947-re 
13  ezer fő alá redukált, csupán kézifegyverekkel 
rendelkező Magyar Honvédség mellett volt egy 
24 ezer fős kommunista rendezőgárda, és a szociál-
demokraták ekkor 21 ezer fős gárdájában is jelentős 
befolyással bírtak. A többi párt hasonló formációjá-
ról egyelőre nem rendelkezünk adatokkal.

Erzsébet (Sztálin) tér,  
a MÁVAUT autóbusz-pálya-

udvar átadási ünnepsége 
1949. szeptember 18-án.  
A kép alján két gárdista

A gárdaegységek- 
nek hetente meg  

kellett beszélniük 
a teendőket, rend-

szeresen fegyelmező-
gyakorlatokat kellett 

tartaniuk. 
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A Szociáldemokrata Párt 
rendezőgárdája
A szociáldemokraták gárdája a háború befejezése 
után több helyen és spontán módon alakult újjá, 
a kezdeti nehézségek után a szervezetet 1946 
nyarára országosan sikerült kiépíteniük, hat re-
gionális parancsnokságot állítottak fel. A  törzs-
gárda Stromfeld Aurél nevét viselte, ez az orszá-
gos parancsnokság közvetlen alárendeltségébe 
tartozott. A  hat regionális gárdaparancsnokság 
egy-egy híres korábbi szociáldemokrata vezetőről 
kapott nevet. Mindegyiknek volt egy-egy „tu-
lajdonosa” is az akkori SZDP-s vezetők közül. 
A  párton belül a későbbiekben a kommunisták-
kal együttműködő Szakasits Árpád és Marosán 
György alá tartoztak. A  későbbiekben átalakult 
a szervezet struktúrája. A szervezeti tagolódását 
tekintve a párton belül alakult önálló testület lett, 
közvetlen a pártvezetésnek alárendelve, de a gárda 
főrendezőjén, illetve a helyettesén keresztül lehe-
tett az utasításokat továbbítani. Ezután a regioná-
lis helyett megyei parancsnokságokat szerveztek. 
A gárdistákat a párttagok közül toborozták. A ki-
képzést is szabályozták a későbbiekben. A  gya-

korlati oktatás nyáron folyt, részét képezte az 
alaki gyakorlat, a fegyverismeret és fegyverhasz-
nálat, szolgálat párthelyiségben és az őrszolgálat. 
A  kiképzési program mellett riadóterveket is 
kidolgoztak. A rendezvények biztosítása és szer-
vezése mellett a következőt tekintették céljuknak: 
„Különleges esetekben a Szociáldemokrata Párt 
hadserege, és mint ilyen, a Párt célkitűzésének 
mindenáron való végrehajtása.” (sic!) Később a 
párt és a pártvezetők védelme, a megmozdulások 
biztosítása, ennek során a fegyveres szervekkel 
történő együttműködés, a felvonulások előkészí-
tése és rendezése, illetve egészségügyi szolgálat 
ellátása is a feladataik közé tartozott, az 1947-es 
választások idején riadókészültséget rendeltek el 
náluk, a kortesmunkában is többen részt vettek. 
Az MKP-s „testvérszervvel” való együttműkö-
désük különösen a rendezvények szervezése te-
rén volt feltűnő.

A Magyar Kommunista Párt 
rendezőgárdája 
1945-ben a Magyar Kommunista Párt (MKP) 
is megszervezte a maga gárdáját. Ennek a felál-
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lítása később kezdődött, és nehezebben is ment, 
mint az SZDP-nek. A kommunistáknak a gárda 
megalakítása során hasonló nehézségeik voltak, 
mint a szociáldemokratáknak, ráadásul nekik a 
pártszerveiket, gárdaalakulataikat nem csupán 
újjá kellett szervezniük, hanem teljesen a nullá-
ról kellett felépíteniük. 
Az 1945-ös május 1-jei ünnepségre már 2000 fő 
gárdistát mozgósítottak, majd Rákosi ezután adott 
utasítást az 5000 főre emelésre, 10  százalékban 

javasolta a párttagok és 90 százalék-
ban a szervezett munkások felvéte-
lét. Egyforma sapkát pártjelvénnyel 
és karszalagot akartak nekik rend-
szeresíteni. A  titkárság Keszőcze 
Endrét bízta meg a szervezéssel, 
később a budapesti munkát Rendek 
András is segítette. 1946. novem-
ber 1-jétől pedig Halas Lajos lett 
a gárda parancsnoka, aki 1957 és 
1962 között a Munkásőrséget is 
irányította. Az állomány szeptem-
berre érte el a korábban meghatáro-
zott 5000 főt a fővárosban. Ebben 
a hónapban egyébként igyekeztek a 
tagokat átválogatni.
A rendezőgárda a párt védelmi 
alakulata volt, a struktúrája és szer-
vezése a következőképpen nézett 
ki: élén az országos parancsnokság 
működött, Budapest alá tartoztak 
a kerületek és a környező települé-
sek, míg a megyei szervekhez a já-
rási és városi alakulatok. A vezető-
ket az illetékes pártszerv nevezte ki.
Még 1946-ban is eléggé kaotiku-
san haladt szervezés, így Halas 
Lajos, miután átvette a parancsno-
ki teendőket, a következőképpen 
jellemezte 1946 végén a helyzetet: 
„Az időközben befutott jelenté-
sekből egybehangzóan meg lehet 
állapítani, hogy a már meglévő R. 
G.-k [rendezőgárdák] működése 
erősen szektariánus, nem jó irány-
ban halad. Ezt a csak katonai jellegű 
szervezkedést igyekszünk megvál-
toztatni olyformán, hogy egyrészt 
legalább a megyei R. G.-k élére 
politikailag képzett elvtársakat állí-
tunk, másrészt a pártoktatást a R. G. 
minden tagjára kötelezővé tesszük.” 
Ekkor egyébként 15 ezerre becsül-
te az országos létszámot, amelyből 
6000 volt felszerelve, 1947 tavaszá-

ra 24  ezresre nőtt az állomány. A  korábbiakhoz 
képest a feladatok köre bővült, mivel a rendőrség-
gel és a hadsereggel is együttműködött a szervezet. 
Közben Ratkó Anna mint a textiles szakszervezet 
vezetője is előállt egy gárdaszervezési javaslattal.
Az MKP rendezőgárdájának szervezése során a 
párthadsereg és elitalakulat jelleget egyértelmű-
en definiálták. „A  rendezőgárda a párt védelmi 
szerve, és mint ilyen a párt irányítása alá tartozik. 
A gárda tagjának lenni kitüntetés és megtisztelte-

Fent:  1959. Budapest IX, Timót utca 3., MÜM 2. sz. szakmunkástanuló intézet (ma a BGSZC Szily 
Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma). Budapesti munkásőrpa-
rancsnokok látogatása, Halas Lajos, (hátul, a kép bal szélén kalapban és hosszú kabátban) a Mun-
kásőrség országos parancsnoka vezetésével
Lent: 1949.  Budapest X. MÁVAG Mozdony- és Gépgyár Nemzeti Vállalat, 1949. április 25. A felvé-
tel a gyár dolgozói által a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságának (BM ÁVH) adományo-
zott csapatzászló átadásakor készült. A civilek balról jobbra: Zöld Sándor, Donáth Ferenc, az asz-
tal mellett Farkas Mihály, Kádár János. Hidas István szónok, Péter Gábor és a zászlóanya Farkas 
Mihályné (Käthe Rüdiger) A kép alsó részén balra a legszélső ember rendezőgárdatag
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tés, de a gárda csak úgy tudja hivatását teljesíteni, 
ha a párt utasításait, határozatait minden körülmé-
nyek között végrehajtja, a vállalt munkát minden-
kor elvégzi. Magatartásukkal példát kell mutatni-
uk a többi elvtársaknak és minden dolgozónak. 
Vasfegyelemnek kell uralkodni a gárdisták sorai-
ban.” A parancsok kiadása és végrehajtása is ebben 
a szellemben történt: „A(z) Rg. parancsnokai kö-
telesek mindenütt a pártszervezetek vezetőinek, 
illetve titkárainak utasításait minden ingadozás 
vagy ellenkezés nélkül azonnal és pontosan végre-
hajtani.” A szervezettel kapcsolatban a következő 
cél lebegett a szemük előtt: „az MKP hatalmas, 
erős védelmi alakulata” legyen a későbbiekben.
A korhatárt 18–35, később 40 évben szabták 
meg, a gárda tagjai nők is lehettek. A gárdaegysé-
geknek hetente meg kellett beszélniük a teendő-
ket, rendszeresen fegyelmező-gyakorlatokat kel-
lett tartaniuk. „A gárda tagjainak a legodaadóbb, 
legöntudatosabb és legtettrekészebb elvtársak-

ból kell kikerülniük.” A  jelentkezés, melynek 
feltételein 1947-ben szigorítottak, önkéntesen 
a helyi parancsnoknál történt, ennek során csak 
a 160–200 centiméter magas személyeket lehe-
tett felvenni. A felvételt három hónap próbaidő 
követte, ennek a végén egy rajparancsnokból és 
két gárdistából, a rendezőgárda-vezetőségből és 
a pártéból álló bizottság döntötte el az alkalmas-
ságot többségi szavazással. A „vizsgán” politikai 
kérdéseket tettek fel, majd az ünnepélyes igazol-
ványátadás zárta a tortúrát. Kilépni ekkor már 
csak nyomós indokkal lehetett, amelyet a köz-
ponti parancsnoknak kellett jelenteni.
A gárdisták egyenruhája kék ing, piros nyakken-
dő és „RG” feliratú piros karszalag volt. A  vö-
rös inget szigorúan tiltották. A  későbbiekben a 
baszk sapkát is, helyette partizánsapkát rendsze-
resítettek, majd 1947-ben lumberjacket (kabát), 
tábori szürke zubbonyt, hosszú nadrágot, csatos 
szíjat és barna vagy fekete félcipőt.

Széles jogkörük volt, 
így intézkedési joggal 
rendelkeztek, ha nem 
volt rendőr a közel-
ben, akkor a renitens 
személyt fogva is 
tarthatták. 

Az adóállomás vezérlőterme. 
Középen Szakasits_Árpád ül.
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Feladataik, szerepük a  
„formálódó demokráciában”
Feladatuk a pártházak éjjeli őrzése volt, a párt-
napokon őrséget adtak, röpgyűléseken vettek 
részt. A  párt minden rendezvényén kötelesek 
voltak megjelenni, volt, ahol „szemináriumo-
kat” tartottak nekik. A feladataik közé tartozott 
a falujárás, több esetben hangulatjelentéseket 
kértek tőlük, például a Magyar Testvéri Közös-
ség-per társadalmi visszhangjáról. Eléggé széles 
jogkörük volt, így intézkedési joggal rendelkez-
tek, ha nem volt rendőr a közelben, akkor a reni-
tens személyt fogva is tarthatták. Kidolgozták a 
riadóterveiket is. Egyes helyeken még énekkart 
is alakítottak.
1945-ben az MKP választási demonstrációi-
nak előkészítése is a szervezetre és vezetőire há-
rult. A rendezőgárda a fővárosban a budapesti 
választások előtti hetekben nyerte el a központi 
irányítást. Az 1945-ös választásokkal kapcso-
latban a következő konkrét feladatokat kapták: 
plakátokat ragasztottak és őriztek, a pártháza-
kat vigyázták, házi agitációkat tartottak. A gár-
da más pártok szervezetei ellen ugyanakkor 
brutálisan fellépett. 1946-ban a Dohány utca 
és a Károly körút sarkán lévő párthelyiségben 
a Magyar Szabadság Párt értekezletet tartott, 
amelyen Sulyok-gárdisták ügyeltek. Az ott 
megjelent kommunista gárdatagokkal össze is 
verekedtek. 

A „kényszerházasság”
Már 1945-től az SZDP és az MKP, illetve gár-
dáik is többször együttműködtek. 1947 végére 
a pártok mellett természetesen a két gárda egye-
sítéséről is döntés született. Az MKP 1947. 
szeptember 16-án határozatot hozott erről, és 
októberben már ütemtervet is készített. 1947. 
november 20-án állították fel az összekötő bi-
zottságokat, ebben a két gárda három-három 
vezetője vett részt, az MKP Köztársaság téri 
székházában gyűltek össze. Ezt november 2-án 
megelőzte az SZDP gárdájának értekezlete, ahol 
többeknek nem tetszett a kommunistákkal való 
együttműködés. Szakasits Árpád és Szélig Imre 
puhítgatta a résztvevőket, utóbbi a megfigyelő 
Halas szerint „próbálgatta bizonygatni, hogy a 
demokrácia fegyveres ereje nem áll a két mun-
káspárt mögött, és ha komoly dologra kerülne 
a sor, elsősorban a R. G.-ra volna kénytelen tá-
maszkodni a párt”. 
1948. március 5–8. között összeült az SZDP 
XXXVI. kongresszusa, ezen a két párt egysé-
gesítését és nevét (Magyar Dolgozók Pártja, 
MDP) megszavazták, több tagot ismét kizártak. 
Az esemény után egységbizottságokat alakí-

Eskü
Az SZDP gárdájánál az ülések megkez-

dése előtt a következő „dramatizált” 
szöveget mormolták egymásnak a gárda 

tagjai: 

„Ima (áthúzva, fölé írva:) Emlékező”
(gárdaülés megkezdése előtt és utána) 

Parancsnok: A munka szent.
Felelet: A munka szent. 

Parancsnok: Hiszünk a szocializmusban. 
Felelet: Hiszünk.

Parancsnok: Önzetlenül akarjuk  
a szocializmust szolgálni.

Felelet: Akarjuk. 
Parancsnok: Tudjuk, hogy az eszme  

áldozatot és áldozatkészséget követel.
Felelet: Tudjuk.

Parancsnok: A munka szent. 
Felelet: A munka szent. 
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tottak, és elkezdték az SZDP párttagjainak az 
átrostálását. A  szociáldemokratáktól már 1947 
végétől 100-150  ezer fő lépett át az MKP-ba, 
sok jobboldali szociáldemokratának bélyegzett 
személyt kizártak, elkezdték az SZDP vagyo-
nának a leltározását is. A  későbbiekben, április 
végétől helyi szinten elkezdődtek az egyesítéssel 
foglalkozó gyűlések és a gárdák összevonása is. 
1947. március 17-én országos és helyi egység-
bizottságokat hoztak létre, „demokratikusan” 
kétharmad-egyharmad arányban az MKP ja-
vára, ráadásul az országos bizottságban négy 
kommunista mellett csak két szociáldemokrata 
tag szerepelt. Az egységes ruházatról is döntés 
született, a következőt javasolták: szürke, kato-
naihoz hasonló ruha, kék ing, piros nyakkendő 
és partizánsapka, az RG jelzés maradt. Majd az 
országos egységbizottság 1948. március 22-én 
a következő határozatokat hozta: „1. / a R. G. -t 
a SZ. D. P. jobboldalától meg kell tisztítani, va-
lamint a két R. G.-t a legsürgősebben tisztítsák 
meg mindazon elemektől, akik a munkásság 
ellenségei, vagy azoknak kiszolgálói voltak.” A 
gárdák összes eszközéről leltárt kellett készíteni.
Az 1948. május 1-jei ünnepen a két gárda Ha-

las Lajos irányításával működött együtt a ren-
dezvény biztosításában. Budapest öt pontján 
kezdtek el gyülekezni az emberek, innen öt 
oszlopban vonultak a Hősök terére, majd a város 
különböző helyszíneire mentek majálisozni.

A Magyar Dolgozók Pártjának 
rendezőgárdája
Végül 1948. június 12-én gárdástul lenyelte az 
MKP az SZDP-t. Július 2-án az MDP szerve-
zőbizottsága határozata alapján egységes ren-
dezőgárda-igazolványt kellett készíteni, a be-
mutatott jelvény is elnyerte a tetszésüket. Majd 
nagy-budapesti rendezőgárda-szemlét tartottak 
október 10-én a népligeti diákstadionban, ekkor 
már az új egyenruhában. 
Nem sokkal az egyesítés után elkezdődött az új 
szervezet leépítése. 1949 elején hirtelen a szer-
vezőbizottság elé került egy javaslat, amelyben 
a rendezőgárda újabb átalakítását, felszámolását 
javasolták. „A politikai helyzet, az erőviszonyok 
megváltozása következtében, az államhatalom 
szilárdan a munkásosztály és a párt kezében van, a 
Gárdára háruló funkciók nagyrészt megszűntek, 
illetve azt a katonaság, a rendőrség, az ÁVO szer-
vei vették át.” A javaslatra a szervezőbizottság ál-
dását adta, így az országos és a megyei parancsnok-
ságokat felszámolták. A helyi parancsnokságokat 
a helyi pártszerveknek rendelték alá, semmivé 
vált a központi irányítás. A nagy-budapesti poli-
tikai bizottság mellett viszont fontosnak tartották 
a parancsnokság meghagyását, amely a kerületi 
szervek munkáját ellenőrizte. A helyi gárdarész-
legek feladata a „belső pártmegnyilvánulásoknál” 
az ellenőrző szolgálat ellátása volt. Később, 1950. 
május 20-án a megmaradt, nagy-budapesti rende-
zőgárdát is feloszlatták. Ugyanakkor a helyi párt-
szerveknek a tagságukból olyan gárda szervezését 
javasolták, amely civilben, karszalaggal ellátva 
tevékenykedett, és szükség esetén segített volna 
a karhatalmi szerveknek. Míg Magyarországon 
a gárdát felszámolták, addig a legtöbb szocialista 
országban tovább működtek a hasonló formációk.
A „totalizálódó” diktatúrának a pártszerv ön-
állóan kinevezett fegyveres ereje nem lehetett 
ínyére. Többen a Szabadságharcos Szövetségbe, 
az ÁVH-hoz vagy a rendőrséghez, a Belügymi-
nisztériumba és a hadseregbe kerültek át a ren-
dezőgárda felszámolása után. A forradalom előtt 
felvetődött, hogy újra felfegyverezzék őket, de 
erre akkor nem került sor. Munkásalakulatok 
felállítására ’56 alatt is törekedtek, de a Munkás-
őrséget ennek mintájára csak a következő évben 
alakították meg, de ez már egy következő írás 
témája lesz.  n
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