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A kommunista rendezőgárda 1945-től működött Magyarországon, ennek 
az 1950-es, teljes felszámolását követően évekig nem szerveztek milícia típusú 
párthadsereget. Ez azért is érdekes, mivel Európa keleti felének több államában 
tovább működtek ezek a szervezetek, Romániában, Csehszlovákiában 
és az NDK-ban például 1948-ban alakították meg őket. Kiss Dávid cikkéből 
a magyar munkásőrség kezdeteit ismerhetik meg.

A Rákosi-féle vezetés Magyarországon gyakor-
latilag szétosztotta a gárda feladatait az Állam-
védelmi Hatóság, a Magyar Szabadságharcos 
Szövetség (MSZHSZ) és a rendőrség között. 
A szervezet tagságának nagy része is ezekbe ment 
át. Kezdetben volt egy olyan elképzelés, hogy 
az MSZHSZ a katonai sportok, a katonai elő- 
és utóképzés mellett egy milíciaszervezetnek is 
helyt adjon, de nem tudni, hogy az utóbbiból mit 
valósítottak meg. 

A forradalom alatt
A gárda feloszlatása után csak az ’56-os forrada-
lom előtt vetődött fel egy hasonló szervezet fel-
állítása. A rendezőgárda egykori parancsnoka, 
Halas Lajos, aki az államvédelemnél és a hadse-
regnél is több magasabb pozíciót töltött be, 
1956 őszén, ekkor mint a Budapesti Hadkiegé-
szítő Parancsnokság vezetője, előállt a pártve-
zetésnek azzal az ötlettel, hogy a volt partizá-
nokból és tartalékos tisztekből az MSZHSZ 
segítségével állítsanak fel egy munkásmilíciát. 
A tervből a forradalom előtt nem lett semmi, de 
azt követően maguk a Magyarországra érkező 
szovjet vezetők javasolták, hogy munkásokból 
szervezett alakulatokkal állítsák helyre a rendet. 
A mindenféle jogszabályi háttér nélkül katonai 
és nagyrészt balos politikai vezetőkből összeálló 
Katonai Bizottságnak – vagy más néven Stáb-
nak – lett vagy inkább lett volna ez az egyik fel-
adata. Mindennek a legfőbb oka az volt, hogy már 
október 23-án éjjelre kiderült, hogy pár kivétel-
től eltekintve sem a Magyar Néphadsereget, sem 
pedig a rendőrséget nem lehet bevetni a felkelők 

Munkásőrség 
– a kezdetek

ellen. Azonban még a csak-
nem 30 ezer főnyi államvé-
delmi beosztottnak is csak 
egy tört részét sikerült moz-
gósítani, legtöbben vagy ha-
zamentek, vagy a szovjetek-
nél kerestek menedéket, de 
olyanok is akadtak, akik a 
rendőri szervektől kérték őri-
zetbe vételüket, vagy ideig-
lenesen Ausztria területére 
távoztak. Egy sebtében fel-
állított munkásmilícia azon-
ban több okból sem lehetett 
sikeres.
A Stáb megbízására egy ka-
tonai törzs települt a Budapesti Pártbizottság 
épületébe, a Köztársaság térre. Tagjai magas be-
osztásban lévő katonai vezetők voltak, többen 
közülük korábban a rendezőgárdában is szolgál-
tak. Mező Imre, a pártbizottság titkára a második 
világháború alatt a francia ellenállásban szerve-
zett úgynevezett hazafias gárdákat. A szovjetek-
kel, a Honvédelmi Minisztériummal, a fővárosi 
és a kerületi hadkiegészítő parancsnokságokkal 
is tartották a kapcsolatot. 
Több gyárba, valamint pártbizottsághoz is küld-
tek ki fegyvereket, igyekeztek feladatuknak ele-
get tenni, azonban az épület október 30-i ostro-
ma meghiúsította terveiket. A törzsben szolgált 
az ostrom során elhunyt Papp József, aki annak 
a Papp Árpádnak volt a testvére, aki a Munkás-
őrség második országos parancsnoka volt 1962 
és 1980 között.
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A forradalom után
A szovjet szuronyok segítségével berendezkedő 
Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány-
nak (vagy első Kádár-kormánynak) az egyik leg-
fontosabb feladata a fegyveres szervek újjáalakí-
tása volt. A szovjetek a magyar haderőt gyakor-
latilag teljesen lefegyverezték, de mellettük a 
rendőri állományban sem bízhatott a rendszer. 
Így ideiglenes jelleggel nagyrészt tisztekből hon-
véd karhatalmat szerveztek. A márciustól felállí-
tott belügyben is működött egy karhatalmi ezred, 
ezt már ’56 decemberében felállították, de a hon-
véddal ellentétben ’57 áprilisától nem számolták 
fel, 1975-ig működött. Több helyen a pártszer-
veknek alárendelve a karhatalom mellett egyfaj-
ta kisegítő alakulatként már ’56 novemberétől 
milíciákat alakítottak. Szegeden például polgári 
őrségnek, Budapesten rendezőgárdának nevez-

ték. Ez utóbbi Halas Lajos vezetésével működött 
1956. november közepétől, januárra csaknem 
kétezer főt számlált. Kádárék kezdettől számol-
tak egy munkásmilícia felállításával, ezzel kapcso-
latban már november végén határozatot hoztak. 
Ezután konkrét tervek születtek decemberben, 

1957. Magyarország, 
Budapest VII. Madách Imre tér. 
A VII. kerületi munkásőrség 
zászlóavató ün nepsége
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Papp Árpád (1927−1982)
Újpesten született, műszerészként dolgozott. 1942-ben az SZDP, 1945-ben 
az MKP tagja lett. A forradalmat követően a budai karhatalmi ezredben 
teljesített szolgálatot híradófőnökként. 1957-ben és 1958-ban a Mun-
kásőrség Országos Parancsnokságán politikai munkatárs volt, 1958-tól 
az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztályán politikai munkatárs, 
és a Munkásőrséggel foglalkozó részleg referense lett. 1966-tól KB-pót-
tag. 1962-től 1980-ig volt a Munkásőrség országos parancsnoka, majd 
egészségügyi okokból nyugdíjazták.
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kiállítása. Az ’56-os forradalom alatt a rendszer 
szemszögéből nézve a haderő és a rendőrség is 
csődöt mondott, így szükség volt a későbbiekben 
egy megbízható csapatra a rendszer fenntartása 
szempontjából. A  megbízhatóságot a személyi 
állomány kiválogatásával igyekeztek biztosítani. 
Az ’57 elejére újjászervezett pártszervek helyi 
szinten a munkásőrparancsnokokkal együttmű-
ködve válogatták ki a testület állományát. Akik 
a Tanácsköztársaság időszakában vagy a spanyol 
polgárháborúban már bizonyítottak, a felvétel-
nél előnyt élveztek. Később már két munkásőr 
ajánlására is szükség volt. A  megfelelő szűrést 
az is biztosította, hogy a hivatásos munkásőrpa-
rancsnokoknak legalább a felét az 1957 áprilisá-

tól folyamatos felszámolásra ítélt 
karhatalomból biztosították.
A testület 30 ezer fős állományát 
1957 augusztusára sikerült fel-
állítani. A gyors szervezés azon-
ban problémákat is okozott, mivel 
rengeteg priusszal rendelkező ke-
rült az MSZMP párthadseregé-
be. Így a bűnesetek és a balesetek 
száma jelentős volt. Nemcsak a 
Munkásőrségnél, hanem például 
a hadseregnél is. A  felelősségre 
vonás ugyanakkor szelektív volt. 
Míg több embert a forradalmat 
követően tiltott fegyverviselésért 
vagy a forradalom alatt elkövetett 
„bűncselekményért” igen súlyos 
büntetésre ítéltek, addig több eset-
ben az erőszakoskodó vagy fele-
lőtlen munkásőröket csupán a 
pártból vagy a testületből törté-
nő kizárással büntették. 

Akciók
Már a testület szervezetszerű felállítása előtt ala-
kult milíciák segítették a karhatalom tevékeny-
ségét a razziák, házkutatások, ’56-osok elfogása 
során. A munkahelyeken való megjelenésük is 
befolyásolta az események alakulását, a forra-
dalmat követő civil ellenállás teljes megtörését. 
A Munkásőrség szempontjából a legfontosabb 
esemény azonban az 1957. március 15-ei ünnep 
volt. Lényeges, hogy a hatalom próbálta felfújni 
az ünnep jelentőségét, és ehhez kapcsolódóan a 
MÚK mozgalmat is (Márciusban Újra Kezdjük), 
másrészről tartott a tömeges megmozdulásoktól 
– bár e félelem nem volt indokolt, hiszen a for-
radalom vezetői részben börtönben ültek, sőt 
többeket már ekkor kivégeztek, mások viszont 
külföldön találtak menedéket.

majd január 29-én az MSZMP Ideiglenes Inté-
zőbizottságának ülésén Földes László későbbi 
belügyminiszter-helyettes előterjesztését kisebb 
módosításokkal elfogadva felállították a Munkás-
őrséget. Érdekes, hogy az említett dokumentum-
ban még Népőrségnek nevezték a szervezetet.

A Munkásőrség 
A Munkásőrség országos parancsnoksága a Bu-
dapest V. kerület, Arany János utca 25. szám alatt 
működött, ennek alárendeltségébe a fővárosi és 
a megyei parancsnokságok, továbbá pár közvet-
len alegység került. A fővárosi szervek a kerületi, 
a megyeiek pedig a városi és járási parancsnok-
ságokat irányították. Rajokba, szakaszokba, szá-

zadokba és zászlóaljakba szervezték a testületet, 
ezredeket nem állítottak fel. Ezek sokszor több 
kisebb közigazgatási egységben vagy üzemben 
helyezkedtek el, de egy-egy nagyobb gyárban 
sokszor akár öt–nyolc zászlóaljat is alakítottak. 
A nagyobb erőt kiállító gyárakban helyben oldot-
ták meg a fegyverek tárolását, ráadásul 1963-ig 
a munkásőrök a pisztolyaikat haza is vihették. 
A  különböző munkahelyeken a munkásőrök 
vagy akár munkásőregységek jelenléte komoly 
elrettentő erőnek bizonyult a rendszerrel elége-
detlenek visszariasztására. Nem szabad elfelej-
teni, hogy az ország közigazgatási egységeinek 
döntő többségében és a munkahelyeken műkö-
dött valamilyen forradalmi szerv, így a rendszer 
szempontjából lényeges volt egy elrettentő erő (F
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érkező szovjet vezetők 
javasolták, hogy 

munkásokból szervezett 
alakulatokkal állítsák 

helyre a rendet.

Az MSZMP Ideiglenes
Intézőbizottsága 1957. január 
29-én határozatot hozott 
„A polgári fegyveres karhatalom 
kialakítására”. A határozatból 
február 12-én kivonat jelent 
meg a KB. tájékoztatójában 
– ez volt a munkásőrség 
„születésnapja”
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Az ünnepre többféleképpen készült a hatalom. 
Március 13-án a karhatalmi, a rákövetkező na-
pon pedig a határőri egységeket vonultatták fel 
a nagyobb városokban. A  Munkásőrség első 
alakulatai is ekkor kapták meg a fegyvereket a 
szovjetektől. Arra is figyeltek, hogy azokat az 
alakulatokat szereljék fel, amelyek olyan terüle-
ten voltak, ahol korábban jelentősebb forradalmi 
események történtek. Ugyanakkor úgynevezett 
preventív őrizetbe vételeket foganatosítottak, a 
vélt lehetséges újabb vezetőket ilyen módon ki-
emelték környezetükből, razziáztak, fegyvereket 
szedtek össze. Mindemellett operatív bizottsá-
gokat kellett alakítani, ezeknek a különböző fegy-
veres szervek tevékenységének az összehango-
lása volt a feladata. Tagjai a következő szemé-
lyek voltak: az MSZMP pártbizottság titkára, a 
tanácselnök, a rendőrkapitány, a karhatalom, és 
ahol volt, ott a Munkásőrség parancsnoka is. 
Vezetőnek az illetékes pártbizottság titkárát ne-
vezték ki. A bizottság határozatát minden szerv 
köteles volt parancsként végrehajtani. Minden, 
nem a párt által rendezett megmozdulást ellen-
séges megnyilvánulásnak tekintettek. Március 
15. és 17. között az operatív bizottság minden 
szervénél ügyeletet kellett tartani, akárcsak a Köz-
ponti Vezetőségnél. Az ünnep napján a felállí-
tott munkásőri egységeket a karhatalmistákkal, 
a rendőrökkel és a katonákkal vegyesen alkal-
mazták, nyilván úgy gondolták, nem árt még az 
átszűrt állományra is odafigyelni. Az együttmű-

ködés során meghatározták, hogy mely objek-
tumokat és forgalmi, vasúti csomópontokat mi-
lyen erővel kell védeni, hol és milyen gyakran kell 
járőrözni. Azokra az objektumokra, amelyek a 
forradalom alatt kiemelt szerepet kaptak, már-
cius idusán különösen odafigyeltek. Az ünnep 
tanítási szünet lett, de a munkanap státuszát nem 
sokkal előtte szüntették meg, nyilván a munka-
helyeken könnyebben lehetett a dolgozókat szem-
mel tartani, a diákokkal kapcsolatban pedig jobb-
nak láthatta a hatalom, ha nincsenek együtt. Az 
ünnep előtt a karhatalmisták látogatásokat tet-
tek az iskolákban. Március 15-én Budapesten, 
a Petőfi téri szobornál tartott megemlékezést – 
amelyen mintegy 20-30 fő vett részt – szétzavar-
ta a karhatalom. A  rendszer fegyveres szervei 
jól vizsgáztak, sikerült fenntartaniuk a rendet.

Március idusa után
A szerveződő Munkásőrség és a többi fegyveres 
szerv is kiállta a márciusi főpróbát, így folytatód-
hatott a rendszer kiépítése. A  hónap második 
felében több munkásgyűlést is szerveztek, 29-én 
például a Köztársaság téren (ma II. János Pál pápa 
tér), a Budapesti Pártbizottság székházánál, 
amelyet 1956. október 30-án megostromoltak 
és elfoglaltak a felkelők. (kép) Az oda érkező 
tömeg mozgását és a gyűlések biztosítását a kar-
hatalom mellett a Munkásőrség látta el. Majd 
következett a „nagy menetelés”. Március 30-án 
a főváros fontosabb útvonalain és a nagyobb te-

1958. Budapest VII., 
Dózsa György út.
A Magyarországi Építőipari 
Munkások Országos Szövetsége 
székháza előtt sorfalat állnak
a munkásőrök. Mögöttük 
az április 4-i katonai díszszemle 
nézőközönsége
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lepüléseken felvonultatták az akkor megszerve-
zett Munkásőrség egy részét. A diadalmenetben 
üres tárakkal kellett masírozni, de mindenki 
magával vitt egy telit is. A felvonulást civil ruhás 
munkásőrök és rendőrök biztosították, sőt figyel-
ték a nézelődők megnyilvánulásait is. Aki csu-
pán egy humoros megjegyzést is tett, kiemelték 
a tömegből. A rendezvényen jelentősebb rend-
bontás vagy baleset nem történt, a fővárosban 
4305 fő vonult fel.
Április 4-ét csak „szűk körben” ünnepelték meg, 
mindenféle erőfitogtatás nélkül. A Szabadság téri 
emlékműnél a díszőrséget az V.  kerületi mun-
kásőrök adták. Majd következett 1957. május 
1-je, amelyet már impozáns keretek között ün-
nepelt meg a hatalom. A  körülbelül 150-200 
ezer fős tömegrendezvényen atrocitás nem tör-
tént. Az eseményre a hatalom igyekezett rádol-
gozni, hogy minél többen vegyenek részt rajta. 
A fővárosban kerületenként próbálták mozgósí-
tani az embereket a pártszervek. A város öt pont-
ján gyülekeztek, a kerületek meghatározott sor-

Rendkívüli események
A balesetet és az elkövetett jogsértést a korszakban a fegyveres szer-
veknél rendkívüli eseménynek nevezték. Ezek száma nem csak a Munkás-
őrségnél volt magas. Ezek idővel a testületet is kompromittálták, így a 
60-as évek elejéről átvizsgálták az akkor csaknem 45 ezer fős állományt, 
és 6004 priuszos személyt találtak, de csak 131-et zártak ki a testületből, 
javarészt a korszakban politikai jellegű bűncselekménynek tartott ese-
tek miatt. A rendkívüli események száma ezután csökkent, de az 1989-es 
felszámolásig jelentős maradt. A következő idézet egy korabeli jelen-
tésből származik: 
„P. L. munkásőr, Cegléden egy mulatóhelyen szórakozott. Ott volt egy 
illető, aki szidta a demokráciát, ezért P. mő. [munkásőr] figyelmeztette 
az illetőt, hogy hagyja abba a rágalmazást, a figyelmeztetésre az illető 
felugrott, P. munkásőrt pofon ütötte, erre P. pisztolyával hármat a levegő-
be lőtt. Az esetnél jelen volt egy szovjet tiszt, aki felszólította P.-t, hogy 
adja át a fegyverét. P. nem adta át, mire a szovjet kapitány P. kezét hát-
racsavarta, közben a pisztoly elsült és P.-t eltalálta.” A munkásőr egy óra 
múlva meghalt, majd maguk a szovjetek is követelték az ügy kivizsgálását.
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rendben követték egymást. Átvonulva a városon 
öt oldalról közelítették meg a Hősök terét, illetve 
a Felvonulási teret (ma Ötvenhatosok tere).
A tribünt a Magyar Ifjúság útja (ma Andrássy út) 
torkolatában helyezték el, az ünnepségen ez előtt 
munkásőrök teljesítettek szolgálatot. A  testület 
egy része fel is vonult a rendezvényen, mások a 
kerületekben tartalékban maradtak. A felvonu-
lást is a párt hadserege biztosította, a fontosabb 
csomópontokban rendezőket helyeztek el, majd 
az említett két teret felosztva munkásőrfolyosó-
kat alakítottak ki keresztben és hosszában a tö-
megben. Így a résztvevőket szemmel lehetett 
tartani, és a rendbontókat gyorsan ki lehetett 
emelni a tömegből. 1957. május 1-jén nem tör-
tént rendbontás, Kádár beszéde után a tömeg a 
Városligetbe és Budapest több pontjára ment szó-
rakozni. A későbbiek során a résztvevők számát 
felnagyították, 400-500  ezer főről beszéltek, 
holott ennyien be sem fértek volna erre a terü-
letre. Ugyanakkor a Kádár-rendszert legitimáló 
eseménynek tekintették, bizonyítgatni próbál-

ták, hogy az „ellenforradalom” nem rendelkezett 
megfelelő tömegbázissal, hiszen fél évre rá milyen 
sokan vettek részt ezen az eseményen. Valójában 
1957. május 1. a rendszerbe való beletörődés 
ünnepévé vált.

Az 1963-as átszervezésig
A rendezvényt követően hívták össze a forrada-
lom után először ismét az országgyűlést, illetve 
az MSZMP pártkongresszusát, de választáso-
kat csak 1958-ban mertek tartani, Nagy Imrét és 
társait is ekkor végezték csak ki. A Munkásőr-
ség szervezését 1957 augusztusára fejezték be, 
ekkorra sikerült a csaknem 30 ezer főnyi létszá-
mot elérni és felfegyverezni a testületet. Fegyver-
zet terén a munkásőrök az akkor legkorszerűbbet 
kapták, amely Magyarországon rendelkezésre 
állt, igaz, ez javarészt a második világháborús 
szovjet technikát jelentette. 1958-tól ráadásul 
páncéltörő ágyúkat is kaptak. Ugyanakkor már 
nyártól el szerették volna érni a testületnél, hogy 
minden járásban legyen egy egységük, ezért 
1958-ra 40 ezresre növelték az állományt.
A testületnek fennállása első éveiben egy eset-
leges újabb forradalom elfojtása lett volna a leg-
fontosabb feladata. Így úgynevezett karhatalmi 
harcászatra, városi harcra képezték ki a munkás-
őröket, de emellett a rendezvények biztosítása, 
az egyes ünnepségeken történő felvonulás, ár-
vízvédelem is tevékenységük részét képezte. 
Egy esetleges megmozdulás elfojtására terveket 
készítettek, felállították a karhatalmi parancs-
nokságokat, amelyben a Munkásőrség együtt-
működését dolgozták ki rendkívüli időszakra 
(„ellenforradalom”, háború) a többi fegyveres 
szervvel. Mindennek során meghatározták a vé-
dendő objektumokat, közlekedési csomópon-
tokat, ezen belül és környékükön a lőállásokat, 
az egységek települési helyét. Ezt a rendszert és 
magát a Munkásőrséget is a 60-as évek elejétől 
alakították át. A megszervezés után hatalmi harc 
alakult ki a testület vezetésében; a pártvezetés-
ben voltak, akik az országos parancsnokságot a 
Központi Bizottság (KB) hierarchiájába szeret-
ték volna olvasztani. Lényeges volt a könnyített 
szolgálat létrehozása, ez a betegek és idősek szá-
mára volt egy lehetőség a testületben maradásra, 
de ennek a kialakítása feszültséghez vezetett 
Kádár hívei és a tőlük balra állók között.
A Munkásőrséget a forradalmat követő évben igen 
hamar felállították. Ezt egyfajta évekig tartó „fi-
nomhangolás” követte az 1963-as átszervezésig. 
Ekkor a rendszerrel együtt változott annak párt-
hadserege is struktúrájában és személyi állomá-
nyában egyaránt. n

Budapesti munkásőrparancsnokok látogatása, 
Halas Lajos országos parancsnok vezetésével 
a IX. kerületi 2. számú szakmunkástanuló intézetben
1959. Magyarország, Budapest

Fo
tó

: F
or

te
pa

n 
/ 

Sá
nd

or
 G

yö
rg

y

Március 15-én 
a Petőfi téri szobornál 
tartott meg-
emlékezést – amelyen
20-30 fő vett részt – 
szétzavarta a karhatalom. 
A rendszer fegyveres 
szervei jól vizsgáztak, 
sikerült fenntartaniuk 
a rendet.


