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Sebők Balázs 

ACÉLSZÜRKE EGYENRUHÁK ALKONYA A JÁSZSÁGBAN

Újabb adalékok a Kókai László Munkásőregység történetéhez

Negyedszázad telt el a rendszerváltás óta. A magunk mögött hagyott esztendők során sokan és 
sokat írtak a magyar történelem ezen időszakáról, viszont az akkori „vesztesek” nézőpontjából, 
szemszögéből jóval kevesebb tényfeltárás született. Mi éppen ez utóbbira teszünk kísérletet, így 
az alábbiakban a Munkásőrség utolsó hónapjainak jászsági eseményeit vizsgáljuk, megpróbálva 
így felderíteni, mi is történt az acélszürke egyenruhások berkeiben. Milyen kérdések foglalkoz-
tatták őket, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, hogyan élték meg a számukra bukást 
és megszűnést hozó rendszerváltó hónapokat? Bizonyára sokan hallottak már a rendszerváltás 
körüli időszakban lábra kapó mendemondákról, miszerint a munkásőrök „majdnem” fegyvert 
fogtak az elbukó rendszer védelmében. Van ennek valóságalapja? Kevesen tudnák megmondani. 
Általánosságban viszont elmondható, hogy a mai magyar társadalom döntő részének nincs túl sok 
konkrét információja a munkásőrökkel kapcsolatban, sőt, korábban sem volt: jól alátámasztják 
ezt a korabeli levéltári iratok és a visszaemlékezések is. A munkásőrség fennállása idején az em-
berek döntő többsége nem foglalkozott az önkéntes fegyveresekkel, úgymond „ráhagyták” arra, 
aki vállalta ezt a fajta fegyveres szolgálatot. Persze voltak, akik ellenszenvvel tekintettek rájuk, 
és akadtak, akik rokonszenveztek velük. Aztán 1989 folyamán hirtelen egyfajta közellenség lett 
a munkásőrség, és komoly kampány is folyt a megszüntetésükért, mígnem a „4 igenes” népsza-
vazás elsöprő többséggel ki nem nyilvánította, hogy nincs szükség többé erre a szervezetre. Az 
ezt követő években csökkenő intenzitással – de mind a mai napig – már csak a fantáziadús plety-
kák, mendemondák maradtak utánuk a népi emlékezetben. Jellemző, hogy az átlagembernek ta-
lán a „Csapd le csacsi!” című játékfilm és annak komikus munkásőr figurái ötlenek az eszébe. Az 
alábbiakban ezzel szemben egy objektív képet igyekszünk felvázolni a munkásőrökről, így for-
rásként elsősorban a levéltári anyagra támaszkodunk (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltára), de tekintve, hogy a felbomlás éppen negyedszázada, tehát nem túl 
régen zajlott le, segítségül hívtuk egykori jászberényi munkásőrök elbeszéléseit, emlékeit is. 
És nem feledkeztünk meg a kisszámú rendelkezésre álló szakirodalom áttekintésétől sem: ezek 
egy része még 1989 előtt íródott, egy másik része pedig a rendszerváltás utáni úttörő levéltári 
kutatásokra épül. Utóbbiakkal kapcsolatban Germuska Pál nevét kell feltétlenül megemlítenünk, 
hiszen elsőként ő nyúlt hozzá ehhez az addig még egyáltalán nem kutatott témához. Hozzá kell 
azonban tennünk, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár munkásőrökre vonatkozó anyagának egy ré-
sze mind a mai napig zárolt, nem kutatható anyag, ezért még néhány esztendőt várnunk kell a va-
lóság teljes egészének feltárásra. Az előző esztendőben a jászsági munkásőregységek megalaku-
lásának körülményeit, illetve kezdeti éveit tekintettük át, most pedig – szakítva a hagyományos 
kronológiai következetességgel – éppen a munkásőrség megszűnésének körülményeit, esemé-
nyeit vesszük górcső alá. A jászberényi anyagon túl többször Szolnok megyei, néhány esetben 
pedig országos eseményekre is kitérünk. Megalakulásakor a Munkásőrség olyan önkéntesekből 
verbuvált párthadseregnek számított, akikre mindig és minden körülmények között számíthatott 
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a pártállam. Akiknek 
„nem remegett volna 
meg a keze”, ha esetleg 
ismét a fegyverekhez 
kellett volna nyúlni a 
szocialista rendszer 
védelmében. A Kádár-
rendszer konszolidáci-
ójának megtörténtével 
aztán egyre kisebb lett 
az esélye annak, hogy 
valaha is élesben, fegy-
veresen, belső ellen-
séggel szemben kelljen 
bevetni a közel 60 ezer 
fős acélszürke egyen-
ruhás sereget. Ezért 
– meghagyva a fegy-
vereket – egyre inkább 
hátországvédelmi fel-
adatok ellátására speci-

alizálódtak, amelynek részletei a mindenkori honvédelmi törvényben lettek rögzítve. Kezdettől 
fogva együttműködtek a Magyar Néphadsereggel és alakulataival, a Belügyminisztériummal és 
szervezeteivel, a rendőrséggel és a határőrséggel.  Kezdetben a munkásőr szolgálatot az egységek 
tagjai, a pártszervezetek és a parancsnokok egyaránt pártmunkának tekintették, a munkásőrség a 
párttaggá nevelés egyik fontos műhelyévé vált. A szocialista brigádmozgalom megerősödésében 
is nagy szerepük volt. A munkásőrök kiképzése lehetővé tette, hogy a katasztrófavédelem terén 
is fel lehessen őket használni: árvizek, tüzek esetén, eltűnt gyerekek vagy akár szökött rabok fel-
kutatásában is segédkezhettek. A hátország védelmének egységes rendszerében részt vettek tehát 
az állam- és közbiztonság védelmében és fenntartásában, a politikai rendezvények biztosításá-
ban, de ellátták fontos létesítmények és épületek őrzését is. Egyenruhás munkásőröket az állami 
ünnepségek díszelgőiként, koszorúzóiként, illetve – a rendőrség kötelékét erősítve – közrend-
védelmi razziákon lázhattak az állampolgárok.  A munkásőrség egységeiben és alegységeiben 
ötévenkénti program szerint tervszerű, rendszeres kiképzés folyt. A régi, öreg – és sok mindent 
megélt – fegyverzetet, ami kezdetben TT pisztolyokból és PPS géppisztolyokból állt, időközben 
korszerűbb fegyverzet váltotta fel.1 

Ha meg akarjuk adni a munkásőrség definícióját, akkor érdemes elővenni a korabeli megfo-
galmazásokat, illetve az egykori munkásőrök visszaemlékezéseit. A pártállami szakzsargon így 
fogalmazott: „A munkásőrség elsősorban politikai intézmény, a munkásosztály osztályszerveze-
teinek része. Fegyveres testület, mert a munkásőrök rendszeres kiképzésben részesülnek és fegy-
verrel vesznek részt a munkáshatalom védelmében. Társadalmi és mozgalmi jellegű szervezet, 
1 Huszonöt esztendő acélszürkében. 1957–1962. Képek a munkásőrség életéből. Szerk.: Ács György–Bolgár Imre–F. 
Pintér Anna–Szabó Zsuzsa. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 7–32.p.; Munkával, tollal, fegyverrel. Bepillantás a munkásőrség 
életébe. Zrínyi Katonai kiadó, Bp. 1985. 9–13.p.

Sikeresen végrehajtott gyakorlat: a munkásőrök a rendőröknek 
adják át a külterületen bujkáló diverzánsokat.
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mert benne szolgálatot teljesíteni olyan ellenszolgáltatás nélküli, társadalmi tevékenység, amely 
munkahelyi és közéleti helytállásra neveli a munkásőröket. Ilyen értelemben a testület a szoci-
alista magyar társadalom demokratikus intézménye.”2 Egykori jászberényi munkásőrök utólag 
így definiálták saját magukat: „A munkásőrség önkéntes, társadalmi alapon szervezett fegyveres 
testület volt, amely megalakulása idején erődemonstrációul szolgált. Az első munkásőrök mun-
kahelyük védelmének garanciáját látták a szervezetben. A későbbi időkben átalakult a profilja, 
és a politikai helyett szélesebb körű hátországvédelmi jelleget öltött.” Egy esetleges mozgósítás 
idején a munkásőrök elsőrendű feladata lett volna a stratégiai fontosságú objektumok védelme. 
Ez a jászberényi egység esetében a jászágói rádióadónak, az Állami Tartalékgazdálkodási Intézet 
pusztamonostori objektumának, valamint a legfontosabb nagyüzemeknek a védelmét jelentette 
volna. Utóbbiak közé tartozott a Hűtőgépgyár is, amely békeidőben ugyan nem kérte a munkás-
őrségtől az állandó objektumvédelmet, de egy esetleges veszélyhelyzetben egy századnyi mun-
kásőr elhelyezésére lett volna lehetőség a kerékpármegőrző előtti emeletes épületben.3

A rendszerváltozást megelőző években – a korábbi összevonások következtében – 4 önálló 
munkásőregység tevékenykedett Szolnok megyében, valamennyi zászlóalj erősséggel. A koráb-
bi jászapáti Velemi Endre Munkásőr Század és a Jászberényi Kókai László Munkásőr Század 
ekkor már régen egy egységet alkotott Jászberény központtal, az egyesített alakulat névadója 
pedig Kókai László lett. Létszámát tekintve a jászberényi alakulat volt a legkisebb létszámú 
Szolnok megyében. A jászberényi és a szolnoki munkásőregység nem volt teljesen feltöltve, míg 
a törökszentmiklósi alakulat 100%-nál magasabb feltöltöttségi szintet mutatott.

Szolnok megye munkásőr egységei 1989-ben4

A 
munkásőregység 

neve

A munkásőregység 
székhelye

Létszám 
1989. március 

1-jén (fő)
Feltöltöttség

F. Bede László 
Munkásőregység Szolnok 537 95%

Kilián György 
Munkásőregység Törökszentmiklós 446 105%

Zalka Máté 
Munkásőregység Karcag 453 100%

Kókai László 
Munkásőregység Jászberény 405 96%

Szolnok megyében a munkásőrállomány összesen 2068 főből állt, ehhez jött még 235 fő készen-
léti tartalékállomány. Hivatásos munkásőr az egész megyében összesen 20 fő volt, míg a polgári 
alkalmazottak létszáma 17 főt tett ki. Elmondható tehát, hogy a munkásőrök elsöprő többsége 

2 Munkával, tollal, fegyverrel. 13.p.
3 Egykori jászberényi munkásőrök visszaemlékezései alapján.
4 MNL JNSZML 23.f – 198.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának iratai. 4-es és 5-ös tárgykör. 1989. 
Gyorsinformációs jelentés a MOP Propaganda és Sajtó Osztály vezetőjének. 1989. január 16.; Jelentés a Munkásőrség 
Országos Parancsnokság Állományszervezési Osztálya részére. 1989. június 19.
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civil foglalkozása mellett önkén-
tes plusz feladatot vállalt, tehát ún. 
társadalmi állományú munkásőr 
volt. Az állomány közel ¾-e fizikai 
munkakörben dolgozott (71,4%), és 
ennél is nagyobb arányban voltak 
jelen az MSZMP tagjai (79,3%). 
12,3%-uk fiatal KISZ-tag volt. Az 
iskolai végzettséget tekintve álta-
lános iskolát végzett 61%, közép-
iskolai végzettséggel rendelkezett 
29,3%, míg a felsőfokú végzettsé-
gűek aránya 9,7%-ot tett ki. Vala-
milyen fokú politikai végzettséggel 
rendelkezett 55,9%, a parancsnoki 
állomány 82,6%-a pedig különböző 
szintű parancsnoki iskolát végzett.5 
A jászberényi munkásőrök zöme 
egyértelműen baloldali gondol-
kodású volt, de akadtak közöttük 
semlegesek is, akiket inkább csak 
a szervezet katonai jellege vonzott. 
Ekkorra általában kikoptak már a 
szervezetből a régi keményvona-
lasok, akik a korábbi időkben néha 
azt hangoztatták egy-egy politikai 
konfliktus kapcsán, hogy „oda kel-
lene csapni nekik”.6  

A jászberényi Kókai László Munkásőregység kötelékében összesen 3 fő hivatásos állományú 
munkásőr dolgozott: a parancsnok, az egység kiképzési-szolgálati helyettese és az ellátó-gazdálko-
dási helyettes. Ezenkívül polgári alkalmazottként még 1 fő adminisztrátor és 2 fő részfoglalkozású 
dolgozó segítette a munkát. Az állomány többi része önkéntesekből állt. Az egység zászlóalj erős-
ségű volt, amelyet az egységtörzs irányított: ebben kapott helyet a parancsnok, a parancsnokhelyet-
tesek, illetve az egyes szakszolgálatok: így például a hadműveleti csoport, illetve a politikai-sze-
mélyzeti csoport is. A zászlóalj összesen 4 századból állt, amelyek szakaszokra, a szakaszok pedig 
rajokra oszlottak. Az 1. század alapvetően jászberényiekből állt: 1. és 2. szakaszát a Hűtőgépgyár 
dolgozói adták, 3. szakaszát az Aprítógépgyárból verbuválták, míg ide tartozott egy géppuskás 
szakasz is, amely a Kossuth Tsz dolgozóiból tevődött össze. A másik három századot „vidékiek” 
alkották. Utolsóként, az 1980-as években jött létre a 4. század, amelynek állományát döntően a 
jászfényszarui Orion dolgozói, illetve a Jászsági Állami Gazdaság munkásőrei tették ki.7  

5 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának iratai. Jelentés a megye munkásőr 
személyi állományának 1988. évi fegyelmi helyzetéről. 1989. március 10.
6 Egykori jászberényi munkásőrök visszaemlékezései alapján.
7 Egykori jászberényi munkásőrök visszaemlékezései alapján.

Munkásőrök fegyverkarbantartás közben
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A jászberényi Kókai László Munkásőregység állománytáblája 1989-ben8

Létszám 
(fő)

Feltöltöttség 
(%) Egyéb

Tényleges 
állomány

396+3 fő 
vezényelt 94,6%

Az 1989-es kiképzési évet a teljes 
feltöltöttséghez képest 6 fő hiánnyal 

kezdték

Könnyített 
szolgálati 
állomány

12 - 1919–1926 között születettek. 
Valamennyien 1957 óta munkásőrök.

Készenléti 
tartalékállomány 43 - -

Egységtörzs 33 91,6% Az egységtörzsből 3 fő hiányzott

Híradó szakasz 17 100% Teljes feltöltöttség

Ellátó raj 8 89% Az ellátó rajból 1 fő hiányzott

1. lövész század 70 77% Feltöltés: főként Jászberényből

2. lövész század 92 113,6% Feltöltés: főként Jászapáti, Jászjákóhalma, 
Jászdózsa, Jászárokszállás

3. lövész század 85 105% Feltöltés: főként Alattyán, Jászkisér, 
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, Jászladány

4. lövész század 70 86,4%

Feltöltés: Jászfényszaru és környéke, 
illetve Jászsági Állami Gazdaság. A’80-as 

években, utolsóként alakult század
 
A jászberényi munkásőrök két helyen teljesítettek állandó szolgálatot 1-3 fővel. Ezenkívül a 3 
fő hivatásos állomány tartózkodott még a bázison munkaidőben, míg a többiek civil munkahe-
lyeiken dolgoztak. Az egyik szolgálati helyük önálló objektumuk volt, ami Jászberényben, a 
Szabadság tér 18. szám alatti saját épületet jelentette. Az objektum az ország egyik legkorsze-
rűbb munkásőr bázisa volt, amelyet 1976. október elején avattak fel. Az épületet mintegy 5 ezer 
óra társadalmi munkával építették fel a munkásőrök, előtte elbontva azt a földszintes vályog 
8 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. 5-ös (propaganda) tárgykör. Az egységparancsnokság személyi állományának szer-
vezése. Jelentés a Kókai László Munkásőregység állapotáról, a munkásőrök hangulatáról, az állományépítésről és az 
állománymozgásról. 1989. július 27.; Egykori jászberényi munkásőrök visszaemlékezései.
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épületet, amely a megelőző években adott helyet az alakulatnak. A régi épület nem volt alkalmas 
a fegyverzet és a felszerelés tárolására sem, ezért azok közel 20 évig a pártbizottság épületének 
pincéjében voltak elhelyezve. Az 1976-ban átadott bázis földszintjén volt az ügyeleti szoba (a 
bejáratnál), a fegyverraktár, a lőszerraktár és a fegyvermester helyisége. Az 1. emeleten külön 
irodája volt minden századnak, és itt kapott helyet a ruharaktár is. A 2. emeleten helyezték el a 
parancsnoki irodát, a híradó szobát, a személyzeti-politikai szobát, a harcászati csoport helyisé-
gét és a térképszobát. Étkező, klubszoba és könyvtár nem volt az épületben.9 

Egyrészről tehát az új épület biztosítását és védelmét kellett ellátniuk a munkásőröknek, ahol 
munkaidőben egy fő, munkaidőn kívül pedig két fő teljesített szolgálatot. A berényi munkásőrök 
másik szolgálai helye a szomszédos pártbizottsági épület volt (Szabadság tér 17.), ahol munka-
időben nem tartózkodott munkásőr, munkaidőn túl azonban 1 fő telefonos ügyeletet látott el. A 
szolgálatban lévő munkásőröknél AKM géppisztoly volt 150 db lőszerrel (öt tele tár), illetve 63M 
PA pisztoly 10 db lőszerrel (egy tele tár). Fontos megjegyezni, hogy míg a pártbizottságon fegy-
ver, lőszer, illetve robbanóanyag 1976 óta nem volt tárolva, addig a munkásőrök teljes fegyver-
zete és felszerelése a munkásőr bázis épületében kapott elhelyezést. Ez a ruházat, a vegyvédelmi 
felszerelés, a rádiótechnika és a fegyverek mellett az állomány részére fél javadalmazás lőszert 
és kézigránátot jelentett. A munkásőrök fegyverzete ekkoriban 376 db AKM géppisztolyból, 415 
db PA 63M pisztolyból állt, de volt a bázison 3 db PKMSZ géppuska és 36 db RPK golyószóró, 
valamint 600 db kézigránát is. Lőszerek tekintetében 1989 elején 5628 db pisztoly lőszer, 41480 
db AKM lőszer, valamint 5670 db géppuska lőszer volt tárolva a munkásőrök bázisán.10

A munkásőrök objektumának földszinti ablakai varáccsal voltak ellátva (ez ma is megvan), 
és minden ablakon biztosító berendezés volt, amely érzékelte a nyitást és a rezgést. Az épület aj-
tói is biztosítottak voltak. Az épületben lévő lőszerraktár csak falbontással lett volna elérhető, így 
a korabeli jelentés a fegyverek és lőszerek őrzését biztonságosnak ítélte meg. Az objektumom 
leírásakor kiemelték, hogy mindkét épület emeletes épületekkel határolt, viszont „a saját épület 
oldalfalához közvetlenül van lakóház építve, amelynek 2. emeletéről könnyen át lehet ugrani a 
parancsnokság épületének tető részére”. Mivel a politikai helyzetet ekkor már igen feszültnek 
ítélték meg, részletesen leírták az objektumok védelmére addig megtett intézkedéseket, amelyek 
a következők voltak:
  – a bejárati ajtók, kapuk, garázsajtók állandó zárva tartása
  – világítás esetén elsötétítés alkalmazása
  – a belépő személyek igazoltatása
  – a két szolgálati hely között jelzőcsengő működtetése
  – rendszeres rendőri járőrszolgálat a főtéren.11

Az előző több mint három évtized során bevett gyakorlattá vált, hogy a munkásőröket köz-
biztonsági feladatokra igénybe vették a rendőrség részéről. Egyenruhában munkásőrt – a ko-
szorúzások mellett – lényegében csak ekkor láthatott az átlagember közterületen, ekkor is a 
rendőr járőrök alárendeltségében, a rendőri erők megerősítésére vezényelték őket az utcákra. A 
munkásőrség utolsó évére, az 1989-es esztendőre is előre elkészítették a tervet a munkásőr erők 

9 Felavatták a munkásőrök új otthonát. Ünnepség Jászberényben. In: Szolnok Megyei Néplap. 1976. október. 3.; Egykori jászberényi 
munkásőrök visszaemlékezései.
10 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. A Kókai László Munkásőregység iratai, Jászberény. 1989. Adatok közlése a Munkásőrség megyei pa-
rancsnokhelyettesének. 1989. január 24.; A Kókai László Munkásőregység állománytáblája. 7-es (hadi) tárgykör. Érvényes 1989. június 
01-től.
11 Uo.
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közbiztonsági feladatokra tervezett alkalmazásáról. Ezek 6 ünnep köré csoportosultak, melyek 
során 4-8 fő jászsági munkásőrnek kellett a rendőrök mellett szolgálatot teljesítenie 8 órás vál-
tásokban. A terv a következő ünnepi időszakokról tesz említést: március 14–15., március 21., 
április 3–4., április 30.–május 1., augusztus 19–20. és november 6–7. Ezek mellett a Szolnok 
Megyei Rendőr Főkapitányság előre közölte a jászberényi rendőri- és munkásőregységekkel 
azokat az időpontokat, amikor a Jászság területén „helyi” közbiztonsági razziákra került sor. Itt 
minden esetben (12 alkalom, minden hónapban egyszer) szintén számoltak a Kókai László Mun-
kásőregység részvételével, alkalmanként 8-10 munkásőrt kérve a razziák biztosítására.12   

Minden év végén jelentés készült a munkásőr társadalmi állomány igénybevételéről. Vagyis 
arról, hogy az önkéntesen, fizetés nélkül vállalt fegyveres szolgálatot ellátók – a kiképzésen 
túl – milyen feladatokat láttak el általában szabadidejük rovására, de sokszor a munkahelyekről 
kikérve.13 Ezeket a feladatokat összesen hat csoportba lehet sorolni. Rotációs alapon minden 

12 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. Kókai László Munkásőregység iratai, Jászberény. 1989. Terv a munkásőr erők tervezett alkalmazására 
közbiztonsági feladatokra, 1989. 
13 A munkásőrök munkahelyeikről való kikérése néha nehézségekbe ütközött. Ha valakit túl sokszor vettek igénybe a 
szervezet részéről, azt a munkahelyen nem nézték jó szemmel. Ilyenkor a munkásőr parancsnoknak kellett kimenni az 
adott munkahelyre, hogy tárgyaljon a vezetőkkel. Az igénybevett munkásőr kieső munkaidejére eső bért a munkásőr-
ségnek kellett utalni az adott vállalat részére. Ettől néhány vállalat nagyvonalúan eltekintett (pl. a Hűtőgépgyár), míg 
a rosszabb gazdasági helyzetben lévő munkahelyek rendszeresen kérték a kieső bérrész utalását (pl. a Kossuth Tsz). 
Forrás: egykori jászberényi munkásőrök visszaemlékezései.  

A jászberényi munkásőr objektum egykori épülete napjainkban
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munkásőr részt vett a fent leírt egy-
ségügyeleti és biztosítási szolgálat-
ban, amelynek helyszíne a pártház 
és a vele szomszédos munkásőr-
bázis volt. A munkásőrállomány 
igénybevételét ebben az esetben 
3 fő tartósan vezényelt szolgálati 
ideje csökkentette. A jászberényi 
munkásőregység parancsnokának 
jelentése szerint 1988-ban dísz-
őrként és koszorúvivőként 73 fő 
munkásőrt vettek igénybe a jászsá-
gi településeken, összesen 249 órá-
ban. Közrendvédelmi szolgálatban 
143 fő vett részt (1168 óra), míg 
kegyeleti szolgálatban 90 fő (273 
óra). Ezenkívül vételezés, szállítás 
és karbantartás is növelte az igény-
be vett idő mennyiségét, amelyek 
közül a legnagyobb tétel talán a 
munkásőrbázis földszinti részé-
nek karbantartása, átépítése volt, 
de ide számított az ünnepek előtti 
megerősített szolgálat is. A jelentés 
kiemelte, hogy a tetemes időtarta-
mú közrendvédelmi szolgálat több 
mint 80%-át szabadidejükből elvéve 
teljesítették a jászsági munkásőrök, 
és ebből csak alig 20% esett mun-
kaidőre. Érdemes megjegyezni, hogy az utolsó években az állomány ilyen igénybevételének 
időtartama folyamatosan csökkent, ami például a beosztott állomány esetében az 1986-os 113 
óráról 1988-ra 92 órára változott. A kiképzési, felkészítési idő is kevesebb volt már a korábbiak-
nál, hiszen 1988-ra 31 órára csökkent az egy évvel korábbi 51 órás értékről. Emiatt önkritikusan 
megemlíti a jászberényi parancsnok, hogy „az első éves munkásőr a pisztolyt alig tudja betárazni 
az első év végén, ezt közrendvédelmi szolgálatban tapasztaltuk”.14

A munkásőröknek minden évben kiképzésen is részt kellett venniük. A szervezet utolsó évé-
ben, 1989-ben az arra az esztendőre meghatározott kiképzési feladatokat két csoportban, két-két 
századdal 1989. május 21–22-én és 1989. május 27–28-án hajtotta végre a jászsági munkás-
őregység. Ez tehát személyenként egy-egy hétvégét vett igénybe, a helyszín pedig a szokásos 
Kunhegyesi Munkásőr Kiképzőbázis volt. A foglalkozásokra a városi rendőrkapitányságtól fog-
lalkozásvezetőket és technikai eszközöket is igénybe vettek. 

14  MNL JNSZML 23.f. – 202.d. Kókai László Munkásőregység iratai, Jászberény. 1989. Jelentés a társadalmi állomány 
1988. évi igénybevételéről.

A Munkásőr című lap minden hónapban eljutott 
a jászberényi munkásőrökhöz is
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A zászlóalj akkor 400 fős állományából 321-en utaztak el Kunhegyesre, ami 80,25%-os rész-
vételi arányt jelentett. A távolmaradókat szeptember 9-én kívánták mozgósítani az elmaradás 
bepótlására, szintén Kunhegyesre. A hiányzók az alábbi okokkal indokolták távolmaradásukat:
    – betegség: 11 fő  
    – üdülés: 8 fő
    – munkahelyi elfoglaltság: 8 fő
    – ballagás: 9 fő
    – építkezés: 6 fő
    – lakodalom: 4 fő
Igazolatlanul hiányzott viszont 12 fő: ezek közül a jelentés szerint 4 munkásőrt nem engedett 
el a felesége, hogy „ne mutatkozzon egyenruhában”. Ez utóbbi jelenség jól mutatja az akkorra 
kialakult bizonytalan helyzetet: ilyen indoklás, kifogás korábban elképzelhetetlen volt.15

A kétnapos eseményen volt politikai foglalkozás, amelyre nagymértékben rányomta bélyegét a 
kialakult bizonytalan belpolitikai helyzet. A munkásőrök nem láttak kiutat a kialakult politikai 
helyzetből, és hangot adtak nemtetszésüknek, hogy „mindent a munkásoknak kell megfizetni”. 
Ekkor már egyre többen küzdöttek napi meg-
élhetési gondokkal, sokuknak az a pénz is hi-
ányzott, amit a Kunhegyesen eltöltött két nap 
alatt mellékesen tudtak volna megkeresni. A 
kiképzés részét képezte még az elsősegély-
nyújtás, amit orvosok tartottak 1 órában, majd 
közelharc gyakorlat következett 1,5 órában. A 
karhatalmi szolgálatról rendőrtisztek tartottak 
előadást összesen 5 és fél órában. A lövészet 
keretében a pisztollyal végrehajtott gyakorlat 
a vártnál jobb eredményt hozott. Ezt követte 
a géppisztollyal végrehajtott harcszerű lőgya-
korlat, ahol előremozgással kellett leküzdeni 
változatos nagyságú és távolságú célokat. 
Érdekes tapasztalat volt, hogy a golyószórók 
jelenléte jobb eredményre sarkallta a résztve-
vőket. Az utolsó a dobógyakorlat volt, ahol az 
idősebb munkásőrök gyengébb eredményeket 
értek el. A 2. nap a résztvevők egyöntetű kérésére korábban, 06 órakor kezdődött, így 14 órára 
vége volt a kiképzésnek és 16-17 órára minden résztvevő hazatérhetett a családjához. A kikép-
zőbázis ellátását mindenki dicsérte, az étel minőségével és mennyiségével meg voltak elégedve. 
Kritika csak a hidegcsomagokat és az alumínium evőeszközöket érte. Gondot jelentett, hogy a 
kiképzőbázis melletti „Strand” büfé már 05 órakor kinyitott, így „a bázison lévő büfé hiába volt 
zárva”. Az egész hétvége egyik jellemzője volt, hogy a kialakult politikai helyzet miatt szabad-
időben is folyamatosan politizáltak a munkásőrök. Az előző évekhez képest viszont kevesebb 
volt az élcelődés, évődés, viccelődés. A parancsnok jelentősnek tartotta a befelé fordulást. 

15  Uo. 8-as (kiképzési) tárgykör. A Kókai László Munkásőregység jelentése az 1989. évi kiképzési feladatok végrehajtásáról. 1989. 
május 31. 

Szolgálatban a vörös színű karszalag is az 
egyenruha részét képezte
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Az emberek türelmetlenebbek, idege-
sebbek voltak a korábbiaknál.16   

A munkásőröknél szokássá vált, 
hogy mindig január közepén tartották 
meg az egységparancsnokságok az ala-
kulatok összevont évzáró-évnyitó ün-
nepségét. Az 1989-es évzáró-évnyitó 
ünnepség volt az utolsó a jászberényi 
egység életében, persze ezt ekkor még 
nem lehetett tudni. Ráadásul a január 
14-én megtartott jászberényi rendez-
vényre megyeszerte az átlagosnál na-
gyobb figyelem vetült, mert ekkor ez 
az alakulat érdemelte ki az „Élenjáró 
Munkásőregység” címet, illetve az ah-
hoz járó vándorserleget és oklevelet.17 
Az eseményen részt vett Gerhard Heim 
ezredes, a Német Demokratikus Köz-
társaság budapesti nagykövetségének 
katonai és légügyi attaséja, valamint 
a megyei pártbizottság első titkára, a 
munkásőrség megyei parancsnoka és a 
térség egyik országgyűlési képviselője 
is. Az egységgyűlésen összesen 570-en 
vettek részt, és az állomány szinte hi-
ánytalanul megjelent (a megye minden 
alakulatánál 90-95%-os volt a részvé-
tel). Az esemény 25 perces parancs-
noki beszámolóval kezdődött, ahol 
értékelték az előző évet és beszéltek az 
aktuális év várható feladatairól. Volt miről beszélni ebben a tekintetben, hiszen a megerősödő 
ellenzék ekkorra már folyamatosan össztűz alatt tartotta „az MSZMP párthadseregét”. Szolnok 
megyében valamennyi felszólaló visszautasította ezeket a támadásokat, és megállapította, hogy 
ezeket nem a hangoztatott gazdasági megfontolások motiválják, hanem „a politikai hatalom ki-
kezdése, megszerzése”. Örömmel üdvözölték, hogy az MSZMP első embere, Grósz Károly kiállt 
a munkásőrség mellett, nem volt viszont ugyanez elmondható a kormány viselkedéséről. Újszerű 
jelenség volt a munkásőr előképzősök eskütételénél, hogy személy szerint lettek bemutatva a 
kollektívának (név, munkahely, családi állapot, gyermekek száma, pártállás). Szintén újdonság 
volt ezekben a változó időkben, hogy az eskütétel alatt a Szózat dallama hangzott fel – kiemelve 
a szervezet változó, immár hazafias jellegét, az esküt pedig az egységparancsnokok fogadták, 
16 Uo. Megjegyzés: a megkérdezett egykori munkásőrök egyöntetűen arról számoltak be, hogy szolgálati éveik alatt a hangulat mindvégig 
jó volt és közvetlen, összetartó, egyfajta bajtársi/elvtársi közösség jött létre. Mindenki tegeződött a másikkal. Teljes volt az egyenlőség: 
nem számított, hogy valakinek 8 általános iskolája vagy diplomája volt. A rendfokozat a hivatásos tiszteknél sem számított, mindegyikü-
ket „parancsnok elvtársnak” lehetett szólítani. A köszönőviszony azóta is megvan az egykori munkásőrök között.
17 A jászberényiek ekkor nyerték el 4. alkalommal ezt a címet. In: Munkásőr. XXXII. évfolyam, 1. szám 1989. január. 17.p.

Objektumvédelemre felsorakozott munkásőrök. 
A hátországvédelem keretében kiemelt feladatuk volt 

a fontosabb ipari objektumok védelme
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nem pedig a helyi pártbizottság vezetője, mint korábban. Megtörtént a jelképes fegyverátadás 
és a csapatzászló megcsókolása. Az úttörők nevében ezúttal sehol sem köszöntötték az egység-
gyűlést, így Jászberényben sem.18 A jászberényi egységgyűlés után néhány nappal, 1989. január 
18-án az egységparancsnok aláírásával a munkásőrök levelet írtak Grósz Károlynak, az MSZMP 
első titkárának.19 Az óvatos hangvételű levelet egyértelműen a szervezet jövőjéért való aggódás, és 
az átalakulóban lévő társadalmi-politikai berendezkedés miatti bizonytalanság motiválta. A négy-
oldalas levélben az egységparancsnok kifejtette az egység érdemeit, erényeit és általános helyze-
tét. Írt az egységgyűlés és a kiképzések magas részvételi arányáról, a közel 2 ezer óra önkéntes 
közrendvédelmi szolgálatról, de megemlítette a munkásőrbázis „kényszerű felújítását” is (mint 
áldozatvállalást), amelynek során a munkásőrök 120 ezer Ft értékű társadalmi munkát végeztek, 
zömében munkaidejükön túl. A sorok között olvasható, hogy a felszerelés és a fegyverzet az el-
múlt időszakban korszerűsödött, de az állomány 6-8%-a évente cserélődött. A lényegre a 3. és 
18 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának iratai. 1989. 4-5-ös tárgykör. Gyorsinformációs 
jelentés a MOP Propaganda és Sajtó Osztályának vezetőjéhez. 1989. január 16.
19 Az 1989. január 1. és 28. között országszerte megtartott 160 ilyen egységgyűlésből 50 – vélhetően nem teljesen spontán módon – 
kollektívan fogalmazott levelet küldött az MSZMP főtitkárának. In: Germuska Pál [2009]: Odacsap a munkásököl? A Munkásőrség 
1989-ben. In: Évkönyv XVI. 456.p.

Beléptetés munkásőrök által őrzött objektumba



História172

a 4. oldalon tért rá, immár aktuálpolitikai és közéleti 
témákat feszegetve. Írt a közélet tisztaságának szüksé-
gességéről, és arról, hogy országos szinten csökkenteni 
kellene a korrupciót és a személyi összefonódásokat. 
Kérte, hogy „politikai ellenfeleinkkel ne legyünk 
deffenzióban”. A jászsági munkásőrök nevében el-
utasította a demagógiát és az anarchiát, de egyben 
támogatásáról biztosította a párt munkáját, ha látják, 
hogy annak eredménye lesz.20 A fent már említett fo-
kozódó belpolitikai helyzetben a munkásőrség megyei 
parancsnoka újabb szigorú biztonsági intézkedéseket 
foganatosított. 1989. február 8-án 16 órától a fegy-
vert, lőszert és robbanóanyagot tároló objektumok 
biztosításának megerősítésére munkaszüneti időben 
és napon megerősített őrséget vezényeltek, amelynek 
erejét helyben kellett eldönteni. Elrendelték továbbá, 
hogy a meglévő készenléti szakaszon túl „gyorsan ak-

tivizálható készenléti alegységet” kellett szervezni az objektum közelében lakó munkásőrökből, 
amely azonnal riasztható volt. A parancsnoki állományból is folyamatosan vezényelt ügyeleti 
szolgálatot kellett kiállítani. Fontos, hogy a hivatásos állomány részére elrendelték a szolgálati 
pisztolyok kiadását 10 db lőszerrel. (Ez a rendelkezés 1989. március 23-án visszavonásra került, 
de másfél hónapig érvényben volt).21 A rendelkezés értelmében Jászberényben az addigi 3 főről 5 
főre emelték a Munkásőr Egységparancsnokság és az MSZMP Városi Bizottsága épületének őrség 
állományát. Ez egy fő őrségparancsnokból, egy fő őrségparancsnok helyettesből, egy fő telefonke-
zelőből és két fő 12 órás őrből állt. Az őrség fegyverzete és lőszer-ellátmánya a korábbiakhoz ké-
pest nem változott, kiegészült viszont a felszerelés 5 db elemlámpával. Az őrség „szükség esetén” 
megerősíthető volt a „Vihar 1” borítékban felsorolt erők azonnali berendelésével. A megerősített 
őrség feladata volt, hogy „minden körülmények között akadályozza meg az objektumok felderíté-
sét, az objektumba való behatolást, a fegyver- és lőszerraktárba való behatolást, ezen helyiségek 
megrongálását”. Sokatmondó továbbá, hogy az utasítás így folytatódik: „az őrség fogja el, ellen-
állás esetén semmisítse meg az objektumokba behatolni szándékozókat”.  Az őrség feladatai földi 
támadás esetén az alábbiak voltak:
 – a felállított őrök vegyék fel a harcot a behatolni szándékozókkal,
 – az eseményt észlelő, a megtámadott tegyen azonnal jelentést az őrsparancsnoknak,
 – a helyzet tisztázása után az őrsparancsnok tegyen intézkedést az őrség megerősítésére,
 – tegyenek jelentést az egységparancsnoknak telefonon vagy rádión, utóbbi esetben  
   „Zagyva 5” hívásával, 
 – az esemény kapcsán fel kell bontani a „Vihar 1” borítékot, és az abban foglaltakat 
    végrehajtani,
 – mielőbb értesíteni kell a városi rendőrkapitányt,
 – az „R” esetről jelentést kell tenni a megyei munkásőr ügyeletnek, 
20 MNL JNSZML 23.f. – 201.d. Kókai László Munkásőregység iratai, Jászberény. A jászberényi Kókai László Munkás-
őregység levele Grósz Károlyhoz. 1989. január 18.
21 Uo. Belső rend és biztonság fokozása. 1-es (parancsnoki) tárgykör. 1989. február 7.

Az egykori Kókai László 
Munkásőregység pecsétje
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    és segítségkérést kell eljuttatni a honvédség ügyeletes tisztjének („R” = Riadó)
 – akadályozzák meg az objektum felderítését. Ha erre utaló tevékenységet tapasztalnak,  
 – kérjenek segítséget a rendőrségtől 
 – ha nincs más mód az idegenek eltávolítására, a kerítés mentén kell felvenni a harcot. 
 – a behatolókat el kell fogni, ellenállás esetén meg kell semmisíteni
 – amennyiben az objektum környékén rendkívüli eseményt észlelnek 
    (tűz, csoportosulás stb.), ne hagyják elterelni a figyelmüket, 
    hanem fokozzák a figyelést
 – rendkívüli eseményt észlelve a pihenőidőben lévők is kapcsolódjanak be 
   az elhárításba.22

A fentiekhez kapcsolódó őrhelytáblázatból megtudható, mire számíthatott volna az, aki eset-
leg meg akarta volna támadni a két őrzött épületet, vagy illetéktelenül be akart volna jutni oda. 
Ennek alapján az 1. számú 12 órás őr felállítási helye a munkásőr objektum előterének őrszobája 
volt. Az őr figyelési szektora az OTP épületének keleti oldalától a Skála Coop áruház nyugati ol-
daláig terjedt. Támadás esetén az őrnek az objektum bejáratánál kellett volna tüzelőállást felven-
ni. Tüzelési szektora balra az MN bank északi oldala, jobbra pedig a Skála Coop áruhá nyugati 
oldala volt. Támadás esetén a megerősítő tüzelőállása az objektum nagykapujánál lett volna. A 
2. számú 12 órás őr a pártbizottság épületének földszinti nagytermében, a parancsnokság felőli 
oldalon helyezkedett el. Figyelési és tüzelési szektora az objektum udvarára irányult, de a figye-
lést esetenként a nagyterem Szövetkezet út felőli ablaksorán az utca és a szemközti lakóházak 
irányába is ki lehetett terjeszteni. Támadás esetén a teremben kellett tüzelőállást foglalnia, és 
„tűzzel lefognia a támadást”. A telefonkezelőnek támadás esetén a szükséges irányba kellett 
volna tűztámogatást biztosítania.23

1989. január 18-án a Kókai László Munkásőregység parancsnoka megküldte a megyei pa-
rancsnokságnak szokásos éves beszámolóját az alakulat fegyelmi helyzetéről. Ebben az egység 
erkölcsi-fegyelmi állapotát alapvetően szilárdnak látta, bár hozzátette, hogy bizonyos esetekben 
az alegységeknél elnézőbbek szoktak lenni a parancsnokok, pl. a közlekedési vétségek, italozás 
vagy családi viták esetében. A kialakult bizonytalan helyzet azt okozta, hogy „többen leegy-
szerűsítve kezelik kötelezettségeiket”. Ekkorra jól megfigyelhetővé vált az a tendencia, hogy a 
munkásőrök munkahelyeinek vezetésével már csak alkalomszerűvé vált a parancsnokok kapcso-
lata. Figyelmeztető jel lehetett, amikor az egyik tanácsi beszámolón egy hozzászóló kifejtette, 
hogy szerinte a munkásőrbázis épülete kihasználatlan, így azt inkább a romániai menekülteknek 
kellene átadni. Ezzel kapcsolatban a parancsnok elégedetlenségét fejezte ki, hogy a munkásőr-
ség jelenlévő képviselője nem reagált semmit a hozzászólásra. A kiképzéseken való megjelenés 
aránya romlott az előző esztendőkhöz képest. A koncentrált kiképzésen 91,5%-os volt a részvétel 
(jó vagy kiváló lőgyakorlatokkal), az egységgyűlésen 94% jelent meg, míg a szakaszgyűlése-
ken 90% feletti volt a megjelenési ráta. Szintén a küszöbön álló társadalmi-politikai változások 
előszeleként értelmezhető, hogy ekkorra már felerősödőben voltak az olyan megnyilvánulások 
a hiányzásokkal kapcsolatban, hogy „ha a testületi tagság önkéntes, akkor a távolmaradást sem 
kell indokolni”. A jelentés kiemeli, hogy a munkásőrök jól megállták a helyüket a munkahelye-
iken is, hiszen az 1988-as év során 37-en kaptak valamilyen munkahelyi kitüntetést, elismerést. 
Rendkívüli esemény kettő volt az év során: figyelmetlenségből elkövetett közlekedési vétség 
22 Uo. Őrségutasítás a saját objektum őrsége részére. 1-es (parancsnoki) tárgykör. 1989. február 9.
23 Uo. Őrhelytáblázat saját objektum őrsége részére. 1-es (parancsnoki) tárgykör 1989. február 8. 
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mellett egy főt halált okozó súlyos testi sértéssel gyanúsítottak, amely gyanú később alaptalan-
nak bizonyult. 1989 elején 3 fő leszerelésére került sor az egységnél, mert nem indokolták meg, 
miért nem járnak el a foglalkozásokra, illetve miért nem jelennek meg a szolgálatokon. Két mun-
kásőrt részesítettek dicséretben és pénzjutalomban, amiért lakástűznél segítettek. Ekkorra az is 
általánossá vált, hogy a munkásőrök a civil életben velük történteket nem közölték elöljáróikkal, 
így az egyes események későn jutottak a parancsnok tudomására.24 

A beérkezett anyagokból nem sokkal később a megyei parancsnokságon is elkészítették a fe-
gyelmi helyzetről szóló jelentést, immár egész Szolnok megyére vonatkoztatva. Ebben megállapí-
tották, hogy az 1988-as célkitűzéseket összességében eredményesen teljesítették. A politikai-erköl-
csi állapotot, illetve a fegyelmi helyzetet jónak ítélték meg. A megyei törzs 1988-ban kiérdemelte a 
„Kiváló Törzs” címet a MOP-tól.25 A jászberényi egységről megtudható, hogy az előző évi intézke-
désnek köszönhetően immár nagyobb figyelmet fordítottak az állomány munkájának elismerésére 
(az előző években kirívóan kevés elismerést kaptak a megye más munkásőr alakulataihoz képest). 
A megyében 4 fő kiemelkedő helytállását jegyzeték fel: 2 fő tűzből való élet- és vagyonmentéssel, 
tűzoltással tűnt ki, 1 fő vagonfosztogatót ért tetten, míg 1 fő betörő elfogásában működött közre. 
Összesen 149 fenyítésre került sor, valamennyi a társadalmi állománynál. Rendkívüli esemény 9 
adódott a megyében: ebből 4 ittas járművezetés, 2 járművel közúti baleset okozása, míg 1-1 tettle-
ges bántalmazás, halált okozó súlyos testi sértés és öngyilkosság fordult elő.26 

Szinte napra pontosan a jászberényi fegyelmi helyzetről szóló anyaggal egy időben készült el 
az egység érdekvédelmi tevékenységéről szóló jelentés. Ebből megtudható, hogy a jászberényi 
parancsnokságra mindenekelőtt olyan kérésekkel, kérdésekkel fordultak az emberek (legtöbbször 
más egységek munkásőrei), amelyek meghaladták a munkásőrség hatáskörét, illetve helyben nem 
voltak megoldhatóak. Jellemző, hogy a segítségkérések nagy része a Hűtőgépgyár termékeinek 
megszerzésére irányult. Egy év leforgása alatt 57 darab hűtőládát küldtek szét az országba munkás-
őrök kérésére, de 42 további, ekkor még teljesítetlen kérés is akadt. A jászberényi munkásőrök vi-
szont tetőcserép beszerzésében vártak segítséget a Munkásőrség Békés Megyei Parancsnokságától. 
A Jászberénybe befutó kérések másik jellegzetes csoportja az egyes jászberényi oktatási intézmé-
nyekbe való felvételhez történő segítségnyújtás kérése volt. Sokan kértek segítséget a főiskolára, 
a főiskola kollégiumába, illetve az orosz két tanítási nyelvű gimnáziumi képzésre való sikeres 
felvétel ügyében. Az ilyen jellegű kéréseket a munkásőrség parancsnokság továbbította az adott 
intézmények vezetőihez. A korabeli irat szerint általában nem volt szükség „protekció” szerzésére, 
mert a jelentkezők egyébként is megszerezték a szükséges pontszámot. Voltak, akik csak albérleti 
címek közlésében kértek segítséget. Sokan családi gondjaikkal ostromolták a parancsnokságot, 
közvetítést kérve, hogy munkásőr férjük ne legyen durva, ne italozzon, illetve változtasson baráti 
körén. Mások orvosi beutaló reményében kérték a munkásőrség közbenjárását.27

A szocialista rendszerben kötelező volt hangulatjelentéseket készíteni a párt és az állam 
minden területén, amely tájékoztatóul szolgált a vezetésnek arra vonatkozóan, hogy mi foglal-
koztatja az embereket. Az egyes munkásőr parancsnokok információs vagy gyorsinformációs 

24 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. Kókai László Munkásőregység iratai, Jászberény. 1989. Jelentés az egység személyi állományának 1988. 
évi fegyelmi helyzetéről. 6-os (jogi) tárgykör. 1989. január 19.
25 Munkásőrség Országos Parancsnoksága.
26 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának iratai. 1989. Jelentés a megye munkásőr személyi 
állományának 1988. évi fegyelmi helyzetéről. 1989. március 10. 
27 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. Kókai László Munkásőregység iratai, Jászberény. 1989.  Jelentés a parancsnokság érdekvédelmi 
tevékenységéről. 1989. január 18.
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jelentéseket küldtek a megyei parancsnokságokra, ahol összegezték ezeket, és továbbküldték 
az országos parancsnokság részére. Különös jelentősége volt ezeknek a jelentéseknek a feszült-
ségekkel teli rendszerváltás körüli években. Egy 1989. március 9-én Jászberényben készült in-
formációs jelentés szerint a munkásőröket leginkább az aktuális gazdasági és gazdaságpolitikai 
témák, az életszínvonal és a megélhetés foglalkoztatta. Háborogtak, hogy hiába teljesítenek az 
emberek a munkahelyeken, a gazdasági helyzet egyre romlik, tehát az elindított ún. kibonta-
kozási program egyáltalán nem érezteti hatását a gazdaságban. Úgy érezték, a szemléletváltást 
személyi cseréknek is követni kellene a pártállam élén, a személyi kapcsolatok helyett pedig a 
piaci kapcsolatokra kellene építeni. A legtöbb jászsági munkásőr csak részben tudott azonosulni 
a többpártrendszerrel, a pluralizmussal, a demokráciával és a sajtószabadsággal. Nehezményez-
ték, hogy az újonnan alakuló ellenzéki szervezetek nagyobb nyilvánosságot kaptak az MSZMP-
nél, akik nézeteik szerint csak hangosak voltak, és nem volt több a taglétszámuk néhány tucatnál. 
Több kérdés befogadására nem voltak felkészülve: ide tartozott 1956 kérdése és az 1945–1989 
között megtett út értékelése. „Az elvtársak véleménye egy-egy kérdés kapcsán sokkal eltérőbb, 
színesebb, mint az elmúlt években.” Érezhetően erősödött körükben a bizonytalanság, az elbi-
zonytalanodás érzése, amelynek egyik oka az alternatív szervezetek programja volt. Úgy vélték, 
a pártnak és a kormánynak határozottabban és gyorsabban kellene reagálnia „szélsőséges, jobb-
oldali cikkekre”. Nem értették, hogy mennyiben viszi előrébb a társadalmat a 30-40 éve történt 
dolgok ilyen hangos tálalása: „ha a koncepciós perek csendben zajlottak, akkor miért kell ilyen 
nagy zajt csapni a rehabilitálásnak?” – utaltak Nagy Imre és társai akkor felszínre hozott ügyére. 
Úgy gondolták, az adott felfokozott helyzetben nincs kellő érv- és vitaanyag a kezükben. Az 
MSZMP részéről hiányolták a közérthető, elfogadható program kialakítását is. Érezhető volt a 
munkásőrök körében a pártvezetés iránti bizalomvesztés: ennek fő okát Grósz Károly ellentmondó 
nyilatkozataiban látták. Többször hangot adtak annak, hogy hiba lenne a munkásőrség megszün-
tetése, hiszen véleményük szerint ez volt akkor az egyedüli, egységes, érdek nélküli fegyveres 
szolgálatot vállaló testület. Megemlítették, hogy több katonatiszt kilépett a pártból, „a rendőrök 
pedig pénzért fogtak fegyvert”. Teljes volt az egyetértés, hogy a korábbiaknál fokozottabban kell 
fegyvereiket őrizni.28

A fentihez hasonló információs jelentések a megye másik három alakulatától is befutottak a 
szolnoki megyei parancsnokságra. A megyei összegzés szerint a drasztikus áremelések hatására 
egyre több volt az elkeseredett hang. Főként az idősebb munkásőrök azt nehezményezték, hogy 
a nyugdíjak minimális emelése egyáltalán nem fedezi az élelmiszerek és a gyógyszerek árának 
emelkedését. Azt mondták, hogy további áremelést már nem tudnának elviselni, és hogy nem ezért 
hoztak eddig annyi áldozatot. A fiatal munkásőröket a lakáshoz jutás nehézségei foglalkoztatták: 
örökösödés, illetve szülői támogatás nélkül egy 1,5-2 szobás lakás árának induló összegét a bé-
rekből ekkor már nem lehetett kigazdálkodni. Egyre többen éltek a létminimum szintjén, tartalé-
kaik kimerültek. A jelentés azért hozzáfűzi, hogy az állomány tűrőképessége ezen a téren messze 
meghaladta az átlagos állampolgárokét. Ekkoriban hangzott el Pozsgai Imre elhíresült kijelentése, 
miszerint 1956-ban népfelkelés volt Magyarországon, ami elemi erejű felháborodást váltott ki a 
munkásőrökből. Úgy vélték, fegyelmezetlen magatartása miatt Pozsgait ki kellett volna zárni a 
pártból. A megyei összegzés szerint „az alakuló helyzet hasonló, mint az ellenforradalom előtt 
volt”. A megye egyes településein telefonos fenyegetések érték a munkásőröket: 

28 Uo. Információs jelentés a munkásőrség megyei parancsnokhelyettesének. 5-ös (propaganda) tárgykör. 1989. március 9.
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„Felrobbantunk benneteket, piszkos 
kommunisták.”29 

Ezekkel kapcsolatban tették fel a kér-
dést a munkásőrök: „Meddig tűrjük még 
a fenyegetéseket?”30 Egy másik informá-
ciós jelentés a hónap végén kiemeli, hogy 
a külpolitikával, illetve Magyarország 
nemzetközi kapcsolataival ekkoriban fel-
tűnően keveset foglalkoztak a munkás-
őrök. Ha fel is merült ez a témakör, akkor 
a Szovjetunió demokratizálódási folya-
mata, a romániai magyarellenes megnyil-
vánulások, illetve a Varsói Szerződés által 
egyoldalúan bejelentett csapatcsökkentés 
került szóba (Karcagon, Szolnokon, vala-
mint Törökszentmiklóson).31

A munkásőröknél komoly bizony-
talansággal telt a készülődés a tavaszi 
ünnepségekre (Március 15.; Március 
21.; Április 4.). Ezek közül a március ti-
zenötödikével kapcsolatban volt talán a 
legnagyobb a feszültség, hiszen ennek az 
ünnepnek – a másik kettővel ellentétben 
– nem volt köze a kommunizmushoz, rá-
adásul időrendben ez következett először. 
Jellemző, hogy a munkásőrség Szolnok 
megyei parancsnokának 02-es számú intézkedése szerint a megyei parancsnokságon hadműve-
leti ügyeleti szolgálatot vezényeltek 1989. március 14-én 12 óra és március 16-án 08 óra között. 
Ekkor a telexkezelőnek és a rejtjelezőnek is bent kellett tartózkodnia a parancsnokságon. Az il-
letékes rendőri szervek igénye alapján tartalékképzést rendeltek el, amely 1 órán belül bevethető 
volt az adott körzetben. Újdonság volt és egyben demoralizáló is lehetett a munkásőrök számára, 
hogy a rendőrökkel közös járőrszolgálatot polgári ruhában kellett ellátniuk. Egyben kérték a 
munkásőröket, hogy egyrészt közterületen tartózkodjanak az egyenruhában történő mozgástól, 
másrészt viszont a szolgálatba be nem osztott állomány polgári ruhában minél nagyobb számban 
vegyen részt a rendezvényeken. Utóbbiaknak minden rendbontással kapcsolatos észrevételüket 
továbbítaniuk kellett a parancsnokságuknak. A munkásőr erők rendkívüli kirendelését, a rendkí-
vüli eseményeket, valamint a „kiemelkedő helytállásokat” soron kívül jelenteni kellett a megyei 
29 A Szolnok Megyei Rendőrkapitányság ezt megelőzően már 1989. január 17-én utasítást adott a rendőrkapitányságoknak, hogy jár-
őrszolgálattal fokozottan ellenőrizni kell a megye valamennyi párt- és munkásőr objektumát. Már ekkor megszaporodtak ugyanis a 
fenyegető telefonhívások, amelyek a munkásőr objektumok megtámadását „ígérték”, illetve az azokban szolgálatot teljesítők testi épségét 
fenyegették. Forrás: MNL JNSZML 23.f. – 202.d. 7-es (hadi) tárgykör. A Szolnok Megyei Rendőrkapitány parancsa valamennyi rendőr-
kapitányság vezetőjének. 1989. január 17.
30 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának iratai. 5-ös (propaganda) tárgykör. Információs 
jelentés a MOP Propaganda és Sajtó Osztály vezetőjének. 1989. március 2.
31 Uo. Információs jelentés a MOP Propaganda és Sajtó Osztály vezetőjének, illetve az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága Társadalom-
politikai Osztálya részére. 1989. március 24.

A jelképes fegyverátadás az ünnepélyes 
évzáró-évnyitó egységgyűlés részét képezte: 

leszerelő idős munkásőr adja át 
a stafétát egy újoncnak
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parancsnokságra. A parancs tartalmazta, hogy munkásőr erőt csak az országos parancsnok vagy 
annak első számú helyettese utasítására lehetett volna alkalmazni.32 

Májusra a jászberényi munkásőrök között általánossá kezdett válni az a nézet, hogy a fo-
lyamatok az országban a szocialista berendezkedés ellen irányulnak, és ennek a politikai küz-
delemnek a vége előbb vagy utóbb rendszerváltozás, illetve egy nyugat-európai típusú polgári 
társadalom megteremtése lesz. A munkásőrök úgy látták, hogy az MSZMP csak veszíthet ebben 
a helyzetben, hiszen sorra adja fel a pozícióit, ráadásul szinte önkéntesen. Véleményük szerint 
a demokrácia egyáltalán nem szélesedett ebben az időszakban, ugyanis ez nem demokrácia, 
hanem anarchia, ahol valakik tudatosan keltenek bizonytalanságot az országban. Tapasztalatuk 
szerint, akik legtöbbet hangoztatják a demokráciát, éppen azok a legnagyobb diktátorok, hiszen 
egy abszolút kisebbség véleményét akarják a többségre kényszeríteni (pl. az alkotmány, az új 
címer, a párttörvény vagy éppen a Bős-Nagymarosi Vízlépcső esetében). Az alakuló új szerveze-
tek és pártok közül szerintük egyik sem rendelkezett igazi programmal, viszont mind a hatalmat 
akarta. Tisztában voltak vele, hogy a lényegi dolgokat úgyis „odafent”, vagyis országos szinten 
döntik el. A munkásőröket leginkább az ideológiai zűrzavar, a bizalomvesztés és az MSZMP 
defenzívája zavarta. Már voltak közöttük, akik a kommunisták ellenzéki szerepére készültek, sőt 
volt, aki úgy gondolta, hogy hamarosan illegalitásban kell dolgozni.33    

1989. június 16-án került sor Budapesten Nagy Imre újratemetésére, amit – a negyed évvel ko-
rábbi március 15-éhez hasonlóan – ismét túlreagáltak kissé a munkásőrség berkeiben. A munkás-
őrség megyei parancsnokának 062-es számú parancsa alapján ugyanis ismét hadműveleti ügyeleti 
szolgálatot rendeltek el a szolnoki parancsnokságon. Ez természetesen összhangban állt a MOP 
első helyettesének 030-as számú intézkedésével. A parancs tartalmazza, hogy az egykori minisz-
terelnök újratemetése ugyan a nemzeti megbékélési szándékot kifejező nap lesz, azonban „nem 
kizárt annak lehetősége, hogy felelőtlen, lumpen elemek provokációkat hajtsanak végre”. A cél a 
fegyverek és a felszerelési eszközök illetéktelen kezekbe való jutásának megelőzése volt. Ismét sor 
került a telexkezelői és a rejtjelezői szolgálat 24 órás bevezetésére. Napi négyszer kellett jelenteni 
minden egységnek a megyei központba. Rendkívüli eseményről, munkásőr erő igénybevételének 
kérelméről pedig azonnal értesíteni kellett a szolnoki központot.34 Egy jászberényi információs 
jelentés szerint ekkorra sokaknak már elege volt az 1956-os események sajtóban való megjelené-
séből, az állandó riportokból. A munkásőrök nem voltak kíváncsiak ezekre a műsorokra. Úgy érez-
ték, már nincs olyan testület, amely támogatta volna a munkájukat, ráadásul egyre többen kaptak 
olyan kritikai véleményeket, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna.35  

A következő hónap végén készült jászberényi jelentés 2 fő soron kívül leszerelt munkásőrről 
számolt be. Egyikük, egy 29 éves, párttagsággal rendelkező fizikai dolgozó így kívánt tiltakozni 
„a munkásőrséget ért rágalmak és a kialakult politikai gyakorlat” miatt. A másikukat viszont 
parancsmegtagadás miatt kellett leszerelni, mert nem volt hajlandó sem foglalkozásra, sem szol-
gálatba menni. Egy harmadik jászberényi munkásőrt viszont lopás miatt szereltek le: ő szol-
gálat közben a pártbizottság épületéből lopott el egy öngyújtót. A jelentés szerint az állomány 
hangulatát befolyásoló tényezőket 3 fő téma köré lehetett csoportosítani: ezek a megélhetés és 

32 MNL JNSZML 23.f. – 201.d. 1-es tárgykör: parancsnoki iratok. A március 15-i rendezvényekkel kapcsolatos feladatok. 1989. március 9.
33 MNL JNSZML 23. f. – 197.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának iratai. 1-es (parancsnoki) tárgykör. Javaslat a 
megyei pártértekezleten való hozzászólás anyagához. 1989. május 19.  
34 Uo. A munkásőrség megyei parancsnokának 062. sz. parancsa. 1989. június 13. 
35 MNL JNSZML 23.f – 202.d. A Kókai László Munkásőregység információs jelentése a Munkásőrség megyei parancsnokhelyettesének. 
1989. június 12.
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az életkörülmények, a politikai kérdések, illetve a testülettel kapcsolatos események voltak. Az 
életkörülmények változásával kapcsolatban az egység tagjai nem értették, mi az oka a magas 
inflációnak, a nagymérvű áremelkedéseknek, illetve az államkölcsönök folytonos felvételének 
okát sem értették, illetve nem tudták elképzelni, hogy mire fordították ezeket a pénzeket? Szin-
tén nem értették, hogyan lesz egy üzem azonnal rentábilis, ha magánkézbe kerül? A korábbi élet-
színvonalukat csak jelentős többletmunkával tudták tartani, ezért kevesebb idejük jutott a család-
ra. Emiatt fáradtabbak, idegesebbek voltak, és jelentősen romlott az egészségügyi helyzetük is. 
Szintén nem értették, hogyan alakulhatnak ki ilyen nagy vagyoni különbségek, és ez a jelenség 
miért Budapestre korlátozódik? Politikai téren nem hitték, hogy „40 év alatt csak rossz történt eb-
ben az országban” – hangoztatták. Nagy Imréből túl sok volt nekik az utóbbi időszakban: „ekkora 
cirkusz 200 éve nem volt a világban”. Kádár János temetését ugyan jó erődemonstrációnak tartot-
ták, de szomorúan tapasztalták, hogy akkoriban „10-15 ember követelése elég és máris teljesítik,” 
utalván akár az államcímer, akár az utcanevek kérdésére. A munkásőrök úgy látták Jászberényből, 
hogy „a jólét miatt unatkozó pestiek a hatalom részesei akarnak lenni, és unalmukban találnak ki 
dolgokat”. A munkásőrség jövőjével kapcsolatban a többség még mindig várakozó állásponton 
volt: ugyan nyugtalanok, elégedetlenek, de mégis bizakodóak voltak. Viszont már Jászberényben 
is megjelentek a munkásőröket sértő megjegyzések, elsősorban a két nagyüzemben, a Hűtőgép-
gyárban és az Aprítógépgyárban. Többször a munkásőrök fejéhez vágták, hogy „ne járassák le 
magukat és szereljenek le”. A mezőgazdaságban dolgozó munkásőröktől azt kérdezték, hogy ennyi 
„szekatúra” ellenére miért nem szerelnek már le? Az állomány nagy része aggódott, hogy mi lesz a 
közrenddel, a közbiztonsággal, ha 30%-kal csökken a hadsereg állománya, nem növelik a rendőr-
ség létszámát, és közben a munkásőrséget is meg akarják szüntetni.36  

A változó időkben a testület anyagi helyzete sem volt már stabil. Jól mutatja ezt, hogy az 
állami források csökkenését a munkásőrség bevételei növelésével próbálta ellensúlyozni. Bérbe 
adták objektumaikat, üdülőiket és szolgáltatásokat is vállaltak – főként más fegyveres testületek-
nek.37 1989 áprilisában országos szinten engedélyezték, hogy természetjárók, szervezett turista-
csoportok térítés ellenében igénybe vehessék a szervezet kiképzőtáborait.38 Minden lehetséges 
pénzszerzési forrást meg kellett fontolni ekkoriban: 1989 tavaszán például a Magyar Hitelbank 
Rt. Jászberényi Igazgatóság igazgatója, illetve a Jászsági ÁFÉSZ elnökhelyettese megkereste 
a jászberényi parancsnokságot, és kérték, hogy a munkásőrség működjön közre a Jászság te-
rületéről a kereskedelmi egységektől minden munkanapon összegyűjtendő pénz szállításában 
és őrzésében. Erre a parancsnok két lehetőséget látott: gépkocsit és fegyveres őrt, vagy csak 
fegyveres őrt biztosított volna a munkásőrség. A parancsnok szerint mindkét esetben plusz bevé-
telhez juthatott volna a szervezet.39 Szintén a változó idők pénzügyi hozadéka volt, hogy megyei 
szinten megkezdték a munkásőrség környezetében önállóan működő pénzintézet és biztosító-
társaság szervezését. A tervezett neve a „Hangya” takarék- és önsegélyező pénztár lett volna, 
amely elnevezés több mint beszédes, hiszen ezen a néven a „megelőző” rendszerben már mű-
ködött kiskereskedelmi hálózat. Ennek keretében magánszemélyek számára részjegyeket 1000 
Ft-os névértéken, míg intézmények és parancsnokságok (jogi személyek) részére 10 ezer Ft-os 

36 Uo. Jelentés a Kókai László Munkásőregység állapotáról, a munkásőrök hangulatáról, az állományépítésről és az állománymozgásról. 
1989. július 27.
37 Germuska [2009] 453.p.
38 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. 
39 MNL JNSZML 23.f. – 201.d. 2-es tárgykör. A munkásőrség megyei parancsnokának. Javaslat pénzgyűjtésben való részvételre. 1989. 
május 18.



História 179

névértéken terveztek jegyezni.40  Hosszabb ideje érezni lehetett már, hogy az eredeti struktúrá-
jában nem fog megmaradni a munkásőrség. Viszont a MOP úgy gondolta, hogy kisebb-nagyobb 
változtatásokkal megmenthető a testület, és elkerülhető a felszámolás. Ezért 1989. június 17-én 
körlevelet küldtek ki az egységparancsnokságokhoz, amellyel véleményeket kértek, ki hogyan 
képzeli el a testület jövőjét. Hangsúlyozták, hogy nem egyéni véleményeket kérnek, hanem mi-
nél több munkásőr és parancsnok gondolataiból kialakított álláspontot. A begyűjtött javaslatokat 
a megyei parancsnokoknak közvetlenül az országos parancsnokhoz kellett felterjeszteni.41 

A MOP Propaganda és Sajtó Osztályától augusztusra beérkezett az egységparancsnokságok-
hoz az a 13 fő pontból álló terjedelmes összeállítás, amely a munkásőrség szimbólumrendsze-
rének korszerűsítésére készült ötleteket tartalmazta. Az összeállítást Jászberényben is tanulmá-
nyozni kellett, és megvitatni azt néhány társadalmi állományú munkásőrrel.  Az egység javas-
latainak végső megvitatására 1989. augusztus 14-én került sor Szolnokon, ahol kialakították a 
megye álláspontját, amely a MOP elé kerülhetett. Beszédes, hogy a MOP részéről megküldött 
anyagban csak a testület elnevezésének – a régivel együtt – 12 lehetséges verziója szerepelt: 
gondolkodtak például Nemzetőrségben, Népőrségben, Nemzeti Gárdában, Polgárőrségben, Ön-
kéntes Hátországvédelemben, Belső Védelmi Erőben és Népi Védelmi Erőben is. A jászberényi 
munkásőrök a Nemzeti Gárda elnevezést kipipálták, tehát úgy tűnik, ők ezt az új elnevezést 
látták volna szívesen.42 A javaslat tartalmazta az eskü szövegének megváltoztatását, amelyet leg-
utóbb 1988-ban módosítottak. A régi „elvtárs” hivatalos megszólítás mellett választani lehetett a 
következők közül: bajtárs (a jászberényiek ezt kipipálták), nemzetőrtárs, néptárs, polgártárs, mun-
kásőrtárs, gárdista, gárdatag, harcos vagy harcostárs. A testület régi búzakalászos/fogaskerekes/
géppisztolyos emblémája sem volt már kőbe vésve: ebben az esetben a jászberényiek jelölése a 
következő lehetőség mellett állt: legyen az új embléma a nemzeti címer keresztezett kardokkal, 
koszorúval, tölgyfalombbal. A régi vörös színű csapatzászló mellett még öt lehetőség közül vá-
laszthattak, amelyek közül a jászberényiek a nemzeti alapszínű zászlóra voksoltak, a város és az 
egység saját emblémájával, címerével. A régi sapkajelvény a vörös csillag volt, amely helyett az 
állami címer lett bejelölve Jászberényben. A Kókai László Munkásőregységnél úgy gondolták, 
inkább ne legyenek névadói az egységeknek. Az addigi acélszürke egyenruha helyett alkalmaz-
kodni szerettek volna a Magyar Néphadsereg és a rendőrség egyenruha használatához, így zöld 
vagy szürkéskék ruhában gondolkodtak. Látható tehát, hogy a jászberényi munkásőrök hajlandóak 
lettek volna alkalmazkodni a változó társadalmi-politikai berendezkedéshez.43  

 1989. augusztus 14-én a Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának I. emeleti tanács-
termében (Szolnok, Nád u. 1.) a négy munkásőregység közös megbeszélésén viszont egy elég kon-
zervatív, a hagyományokhoz ragaszkodó állásfoglalás született a tervezett változásokkal kapcso-
latban. Itt az egyes munkásőregységeket egy fő hivatásos és két fő társadalmi állományú munkásőr 
képviselte, akik nem akartak változtatni a testület eredeti elnevezésén. Ezt azzal indokolták, hogy 
az állomány 70%-a munkásokból áll, bár hozzátették, hogy ez a szó már nem ugyanazt jelenti, mint 
a 1957-ben, a megalakuláskor. Úgy vélték, amennyiben mégis bekövetkezik a névváltozás, akkor 
40 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. 11-es (pénzügyi) tárgykör. 1989. június 1.
41 MNL JNASZML 23.f. – 198.d. A MOP Propaganda és Sajtó Osztály vezetőjének levele a munkásőrség Szolnok megyei parancsno-
kának. 1989. június 17. 
42 Úgy gondoljuk, hogy az egyes ötletek mellett szereplő, ceruzával behúzott „pipák” a Kókai László Munkásőregység véleményét ké-
pezték. A véleményekről egyéb írott anyag nem maradt fenn.
43 MNL JNSZML 23.f. – 202.d. 5-ös (propaganda) tárgykör. Ötletek a testület szimbólumrendszerének korszerűsítésére. 1989. augusztus 
1.; A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának levele a Kókai László Munkásőregység parancsnokának. Tárgy: munkaértekez-
let. 1989. augusztus 8.
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az idősebb korosztályból, illetve a régebben szolgálók közül sokan le fognak szerelni. Az eskü szö-
vegének megváltoztatásával kapcsolatban az az álláspont alakult ki, hogy már így is sokan mond-
ják a korábban is változtatott eskü szövege miatt, hogy „én nem erre tettem esküt”. Szerették volna 
megtartani a munkásőrség eredeti emblémáját, és a sapkán is meghagyták volna a vörös csillagot, 
hiszen „az a munkásmozgalom világszerte elfogadott jelképe”. Esetleg a Magyar Néphadsereg 
nemzeti színű sapkarózsáját tudták volna még elfogadni. Az egységek névadóihoz is ragaszkod-
tak, hiszen „a négy megyei névadó mindegyike mártír, elismert személyiség”. Ha mindenképpen 
változtatni kellett volna, akkor a település szerinti megnevezést tartották elfogadhatónak, hadrendi 
számozás nélkül. Az egyenruhával kapcsolatban kérdezték, hogy mi van a terepszínű egyenruhák-
kal, amiről már korábban is szó volt? A sapka lecserélését elfogadhatónak tartották, amennyiben az 
kis helyen elfér, legyen az „Bocskai” vagy „golf” típusú. A rendfokozatokat továbbra sem akarták 
feltüntetni az egyenruhákon. Kérték viszont, hogy munkásőr emlékjelvényt a jövőben kívülállók-
nak ne adományozzon a parancsnok.44  

1989 augusztusának végére elkészült a Szolnok megyei munkásőrök javaslata a testület jö-
vőbeni feladatival kapcsolatban. Ebben a testület feladatait a következőképpen határozták meg: 
karhatalmi feladatok, objektum őrzés-védelmi feladatok, elemi csapások és katasztrófák elleni vé-
44 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. 5-ös (propaganda) tárgykör. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnoksága a MOP Propaganda és 
Sajtó Osztályának vezetőjéhez. A megküldött ötletek véleményezése. 1989. augusztus 16.

Az évenként 3-4 hétvégén sorra kerülő gyakorlatokra a legtöbben szívesen jártak
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delem, közrend- és közbiztonsági feladatok, rendezvénybiztosítás, vagyonvédelmi szolgáltatások. 
A felsorolás egyben fontossági sorrendként is értelmezhető, ebben pedig az első helyen a karha-
talmi feladatok állnak. A Szolnok megyei munkásőrök fontosnak tartották, hogy a kormánynak 
rendelkeznie kell olyan szervezett, gyorsan mozgósítható erővel, amelyre minden körülmények 
között számíthat.45 Az objektumvédelem kérdésével kapcsolatban javasolták, hogy az utalt objek-
tumok körét csökkentsék le vagy szüntessék meg az eljárást. A szervezeti kérdések között java-
solták, hogy a kisebb létszámú megyék egységeit össze lehetne vonni, rugalmasabban kezelve a 
megyehatárokat. Az „egység” kifejezés helyett a „zászlóalj” kifejezést szerették volna használni 
az egyes csapattestek megnevezésére. Úgy látták, hogy a Szolnok megyei hivatásos létszám már 
a tűréshatáron van, ezért az már tovább nem csökkenthető. A feladatok egyenletes elosztásában, 
a leterheltség kiegyenlítésében viszont még láttak tennivalót. Hangsúlyozták, hogy a jövőben már 
számolni kell azzal, hogy különböző pártok, szervezetek tagjai is a soraikba kerülhetnek. A rom-
ló életkörülmények kapcsán a rászoruló munkásőrökre az addiginál nagyobb figyelmet kívántak 
fordítani. A nagycsaládos, átmenetileg munkanélküli munkásőröknek nagyobb gyakorisággal jut-
tattak volna segélyeket.46  

A fenti változtatásokra, reformokra azonban már nem kerülhetett sor a munkásőrség berkeiben, 
mert elkövetkezett az ősz, amely végleg megpecsételte a szervezet sorsát. A munkásőrök körében 
óriási várakozás előzte meg az akkori honvédelmi miniszter, Kárpáti Ferenc beszédét, amelyben 
előre beharangozottan ismertette a kormány álláspontját a munkásőrséggel kapcsolatban. A beszé-
det a TV-híradó élő egyenesben közvetítette. A MOP a beszéddel kapcsolatban már előre jelezte, 
hogy gyorsinformációs jelentést kér a munkásőr visszhangokról valamennyi megyéből. Kárpáti 
Ferenc beszéde annak fényében tűnik igazán fontosnak, hogy előzőleg, szeptember 11-én az ellen-
zéki pártok állásfoglalásukban kinyilvánították, miszerint a munkásőrséget jogutód nélkül meg kell 
szüntetni. Már azt is eldöntötték, hogy a hivatásos állományt – szolgálati idejük elismerésével – a 
néphadsereg állományába integrálják. Úgy gondolták, a területvédelmi erőknek a honvédség köte-
lékében, felszerelésüknek pedig a honvédségi laktanyákban a helyük. A Szolnok megyei munkás-
őrök többségének kedvező volt a véleménye a honvédelmi miniszter mondandójáról. Úgy érezték, 
nagyon kellett már egy ilyen megnyugtató nyilatkozat. Különösen örültek azoknak a mondatok-
nak, hogy a munkásőrség a jövőben is a kormányhoz fog tartozni, mint önálló fegyveres testület. 
De biztatóan hangzottak azok a gondolatok is, miszerint „roppant nagy hiba lenne a munkásőrség 
feloszlatása,” és szükség van erre a szervezetre, valamint hogy a testület jövőjével kapcsolatban a 
munkásőrség vezetőit is meg kellene kérdezni. Az információs jelentésből kiderül, hogy a riportert 
rosszindulatúnak tartották a munkásőrök, mert rendszeresen belebeszélt a nyilatkozatba. Hiányol-
ták viszont, hogy nem esett szó a jövőbeni feladatokról, és hogy sem a Magyar Rádió, sem a TV2 
nem vette át az anyagot. Kiderül, hogy a munkásőrök megkérdőjelezték a Nemzeti Kerekasztal és 
ezen belül az MSZMP tárgyalócsoport illetékességét szervezetükkel kapcsolatos kérdésekben.47

Szinte a fentiekkel egy időben küldte el a jászberényi egység parancsnoka az 1989. évi ál-
lományépítés addigi tapasztalatait a megyei munkásőr parancsnoknak, ahol összesítették a be-
érkező adatokat és továbbították a MOP-hoz. Ebből kiderül, hogy a Jászságban az egész évre 

45 A munkásőrség időközben kikerült az MSZMP felügyelete alól, és az utolsó hónapokban a minisztertanács, vagyis a kormány fennha-
tósága alá tartozott. A továbbiakban tehát okafogyottá vált „párthadseregről” beszélni, bár a változatlan személyi állomány nyilvánvaló 
politikai beállítottsága és világnézete további gyanakvásra adott okot. 
46  MNL JNSZML 23.f. – 198.d. Javaslat a munkásőrség jövőbeni feladatai kimunkálásához. 1989. augusztus 29.
47 Uo. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának információs jelentése a MOP Propaganda és Sajtó Osztály vezetőjéhez. 1989. 
szeptember 14.
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tervezett 40 fő helyett csak 19 fő küldte be a jelentkezését, míg végül mindössze 9 fő kezdte el 
ténylegesen az előképzést. A lemorzsolódók közül 1 fő honvédségi behívót kapott, 1 fő egész-
ségügyileg vált alkalmatlanná, míg 8 fő indoklás nélkül visszalépett. Az előképzősök 44%-a 
volt az MSZMP tagja (amely arány meghaladta az 1988-as értéket), 33%-a pedig a DEMISZ 
tagja. A korábbiaknál is alacsonyabb volt az iskolai végzettségük: legtöbben csak általános 
iskolai végzetséggel rendelkeztek, míg felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkező – az 
előző esztendőhöz hasonlóan – ezúttal sem akadt. Szinte mindannyian munkások voltak, ebből 
hárman szakmunkások. Sorkatonák 9-ből 7-en voltak, öten pedig még a 30. életévüket sem 
érték el. Nő nem volt a jelentkezők között. A parancsnokságnak le kellett vonnia a tanulsá-
gokat, és meg kellett állapítania, hogy a nagyobb ipari üzemekből és a Tsz-ekből a politikai 
bizonytalanság miatt egyetlen jelentkezőt sem sikerült agitálni.48

Nem volt sokkal jobb a helyzet megyei szinten sem, hiszen a tervezett 142 fő helyett csak 
74-en jelentkeztek elbeszélgetésre, ezek közül pedig mindössze 48 fő kezdte meg a tényleges 
előképzést. A bizonyítványt magyarázandó azért hozzátették, hogy arra nem gondoltak, hogy 
a pártszervek ilyen mértékben visszavonulnak, elzárkóznak a szervező munkától. A kevés je-
lentkező okát a bizonytalansággal magyarázták, mert ilyen környezetben a jelentkezők nem 
látták értelmét az önkéntes munkának. Többen halasztották a felvételt, amikorra majd biztos 
lesz a testület jövője. A sajtó támadásait ekkor már nem lehetett meggyőzéssel ellensúlyoz-
ni. Az előképzősök szervezése a megyében Törökszentmiklóson ment a legjobban, amelyet 
„tervszerűnek” minősítettek. Jászberény „időarányosan elfogadható”, Szolnok „visszafogott”, 
míg Karcag „stagnáló” minősítést kapott ebben a tekintetben. A megyében a jelentkezettek 
91,7%-a volt munkás. A 48-ból mindössze 7-en végeztek középiskolát, azonban egyetemi 
vagy főiskolai oklevele senkinek sem volt. Viszonylag magasnak tekinthető a jelentkező nők 
(16,6%) és a 30 évnél fiatalabbak (62,5%) aránya. Úgy kalkulálták, hogy megyei összesítésé-
ben 99-100%-os lesz az állomány feltöltöttsége: ebbe belefoglalták a 4 önálló zászlóaljat, a 
megyei törzset és közvetlen szakaszegységeit, valamint a kunhegyesi Kiképző- és Üdülőbázis 
létszámát is.49

Már 1989. október 1-jét írtak, amikor sor került a Kókai László Munkásőregység által szer-
vezett utolsó lőtéri gyakorlatra. Ezen az előképzésbe bevont 9 fő „leendő” munkásőr adhatott 
számot tudásáról. A pisztolylövészet és a kézigránátdobás „kiváló”, míg a géppisztollyal vég-
rehajtott lövészet „jó” minősítést kapott. Egy héttel korábban berendelték lövészetre azokat 
is, akik a korábbi összevonáson nem jelentek meg: végül a résztvevő 15 fő mindhárom gya-
korlatot kiválóan teljesítette. Ezzel a jászberényi állomány lövészeten történő megjelenésének 
aránya 86,4%-ra javult.50 A Kókai László Munkásőregység utolsó alegységgyűléseire 1989 
májusában, illetve júniusában került sor. A második félév záró alegységgyűléseire – amelyeket 
októberre és döntően novemberre terveztek – a szervezet felszámolása miatt a legtöbb helyen 
hivatalosan már nem kerülhetett sor.

48 MNL JNSZML 23.f. – 201.d. A Kókai László Munkásőregység jelentése a munkásőrjelölt állomány összetételéről és az állományépítés 
1989. évi tapasztalatairól. 1989. szeptember 12.
49 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. A Munkásőrség Szolnok Megyei Parancsnokságának jelentése az előképzős állomány összetételéről és 
az állományépítés 1989. évi tapasztalatairól. 1989. szeptember 21.
50 MNL JNSZML 23.f. – 199.d. 8-as (kiképzési) tárgykör. A Kókai László Munkásőregység jelentése az előképzés és az 
előkészítő lőgyakorlat végrehajtásáról. 1989. október 2.; Jelentés a pótlövészet végrehajtásáról. 1989. október 2.
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A Kókai László Munkásőregység utolsó alegységgyűléseinek helyszíne és időpontja51

Alegység Az alegységgyűlés helye Az alegységgyűlés időpontja

1/1. Jászberény. Hűtőgépgyár, Munkásőr terem 1989.06.26. 14h30

1/2. Jászberény. Hűtőgépgyár, Munkásőr terem 1989. 06.27. 14h20

1/3. Jászberény. Aprítógépgyár, Hétvégi ház 1989.06.23. 14h30

1/Gpu. Jászberény, Kossuth Mg Tsz 1989.06.09. 17h

2/1. Jászapáti, Velemi Endre Mg Tsz 1989.05.26. 19h

2/2. Jászapáti, Velemi Endre Mg Tsz 1989.05.26. 19h

2/3. Jászárokszállás, Községi Pártbizottság 1989.06.02. 17h

3/1. Jászalsószentgyörgy, Községi Pártbizottság 1989.06.12. 18h

3/2. Jászkisér, Községi Párbizottság 1989.06.19. 18h

3/3. Jászladány, Egyetértés Mg Tsz 1989.06.05. 18h

4/1. Jászberény, Jászsági Állami Gazdaság 1989.06.09. 17h

4/2. Jászfényszaru, ORION 1989.06.16. 18h

4/3. Jászfényszaru, Pártbizottság 1989.06.19. 19h

Híradó Jászberény, Munkásőr 
Egységparancsnokság 1989.06.05. 17h

 
Az egyre élesedő belpolitikai helyzetben került sor Szolnokon a munkásőrség megyei parancs-
nokának találkozójára az ellenzéki szervezetekkel. Jelen volt a megyei tanács elnöke és helyette-
se, az MSZMP megyei végrehajtó bizottságának titkára, és a szolnoki városi tanács elnöke is. 
Az ellenzéki pártok részéről az MDF, az MSZDP és az FKGP képviseltette magát. A találko-
zóra 1989. szeptember 25-én 17 órakor került sor. Ennek során a megyei parancsnok 25 perces 
felvilágosítást adott a munkásőrök hétköznapi életéről, a fegyverhasználati szabályokról és az 
általános működésről. A parancsnok a kényesebb, szóbeszédek tárgyát képező témákra is kitért, 
úgymint a párthadsereg kérdése, a fegyverek szükségességének kérdése, vagy „az öregek gyü-
lekezete”. Ezután az ellenzéki pártok kérdései következtek, amelyek közül több az akkoriban 
terjedő mendemondákon, illetve az általános tájékozatlanságon alapult. 

A legjellemzőbb kérdések közül néhány:
– Van-e titkos feladata a munkásőrségnek? 
– A munkásőr parancsnokok egyben MSZMP vezetők-e? 
– Előfordulhat-e parancsnoki szándék ellenére „öngerjesztő tevékenység”? 
– A párt utasítására belelövethetnek-e a tömegbe? 
– Mi a garancia arra, hogy politikai célból nem használják fel a munkásőrség erejét?
– Az ellenzéki pártok, szervezetek részt vehetnek-e munkásőr gyűlésen, alegységgyűlésen?  

51  MNL JNSZML 23.f – 202.d. 8-as (kiképzési) tárgykör. A Kókai László Munkásőregység jelentései az első és második félévi alegy-
séggyűlések helyéről, idejéről. 1989. május 15.; 1989. szeptember 16.
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Az egykori munkásőrjelentés szerint a résztvevők tartózkodtak a szélsőségektől, illetve a kiroha-
násoktól. Meglepte viszont őket az őszinteség, a nyílt hangnem, hogy nem látszott nyoma titkoló-
zásnak. Kételkedtek viszont az MSZMP vezető szerepének megszűnésében. Az esemény végén a 
résztvevők egyetértettek, hogy kár volna egy esetleges feloszlatással a felhalmozott ismereteket, 
tapasztalatokat veszni hagyni. Az sem volt kétséges, hogy a közbiztonság védelmében, a bűnözés 
ellen viszont jó volna a munkásőrség. A jelentés szerint az ellenzékieknek összességében nagyon 
felszínesek voltak az ismereteik, és nagyon kevés tájékozottsággal rendelkeztek a honvédelem 
rendszeréről, illetve a Honvédelmi Bizottság működéséről. Kiderült, hogy a találkozó előtt jártak a 
megyei rendőrkapitányságon, ahol kérték, hogy a munkásőrség felszerelésének egy részét majd a 
rendőrség kapja (nyilván a feloszlatás után).52    

Aztán 1989. szeptember 29-én, a Fegyveres Erők Napján országszerte tüntetésre, illetve ellen-
tüntetésre is sor került a munkásőrséggel kapcsolatban. Az ellenzéki pártok közül néhány a munkás-
őrség elleni országos demonstrációt szervezett. Végül az országos jelleg nem valósult meg, hiszen 
tüntetők csak a főváros 9 kerületében és 23 vidéki városban gyűltek össze jelentősebb számban, 
illetve még 8 helyen 3-5 tagú csoportok tiltakozó petíciókat adtak át. Az egykori munkásőrjelentés 
szerint a parancsnokok és az ügyeleti szolgálatok mindenütt higgadtan fogadták a demonstrációkat 
és átvették a petíciókat. Semmiféle munkásőrség elleni tüntetés nem volt Békés, Fejér és Veszprém 
megyékben. Az országosan összesen 3500 főt megmozgató eseménysort a munkásőrség egyér-
telműen a szervező ellenzéki pártok kudarcának minősítette. A legtöbben egyébként a MOP előtt 
tüntettek Budapesten (5-600 fő), míg például Szegeden csak 40-en verődtek össze. Baján a szónok 
a munkásőröket a pufajkások utódainak minősítette, akik gyilkosok voltak. Több helyen röplapok 
jelentek meg a házak falain, amelyek tartalmával nehéz lett volna mit kezdeni. Az egyiken ez állt: 
„Árvíz ellen nem kell géppisztoly”. Közben a Fegyveres Erők Napján több helyen köszöntötték 
a munkásőröket virággal, dísztávirattal. Így történt ez Szolnokon is. A munkásőrség melletti szo-
lidaritási demonstráció másnap, 30-án is folytatódott a városligeti honvédelmi napon, ahol közös 
járőrbajnokságra is sor került más fegyveres szervekkel. Volt, ahol a munkásőrök tábort adtak át a 
gyerekeknek. Esztergomban egy eltűnt kislány keresésére indult azonnal 30 munkásőr, amint befu-
tott a rendőrségi értesítés. Mindeközben több munkásőr már féltette a családját, mert postaládáikba 
fenyegetéseket, uszító plakátokat dobáltak be ismeretlenek. Ekkor már megkezdődött az SZDSZ 
kampánya a négy kérdésről, amelyről népszavazást terveztek kiírni.53   

A „4 igenes” népszavazáson aztán elsöprő többséggel nyilvánították ki, hogy a munkásőrséget 
meg kell szüntetni: a népszavazáson résztvevők 94,9%-a voksolt úgy, hogy nincs szükség többé 
erre a fegyveres testületre. A munkásőrség megszüntetését végül az 1989. évi XXX. törvény mond-
ta ki. A törvény azzal a mondattal kezdődik, hogy „a munkásőrség tagjai több mint három évtize-
den át becsülettel látták el önként vállalt feladatukat”. Majd azzal a gondolattal folytatódik, hogy a 
társadalomban bekövetkezett változások akkor már nem indokolták ennek a fegyveres testületnek a 
fenntartását. A szöveg megállapítja azt is, hogy a törvény a többpártrendszerű demokratikus jogál-
lamba történő békés átmenet ügyétől vezérelve született. Törvénybe foglalták, hogy az állam 1989. 
december 31-ig intézkedik a munkásőrség hivatalos és polgári állománya helyzetének rendezé-
séről, haditechnikai eszközeinek a Magyar Néphadsereg részére történő átadásáról, illetve egyéb 

52 MNL JNSZML 23.f. – 198.d. A Munkásőrség Szolnok megyei parancsnokának jelentése az ellenzéki szervezetekkel 
történt találkozóról. 1989. szeptember 27. 
53 Uo. A MOP Propaganda és Sajtó Osztályának tájékoztatása a munkásőrség elleni tüntetésekről és a munkásőrség 
melletti szimpátia-akciókról. 1989. október. 5. 
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vagyona hasznosításáról. A munkásőrségnek a hátországvédelem keretében addig betöltött terület-
védelmi feladatait a Magyar Néphadseregnek kellett átvenni.54 A törvény elfogadásával megkezdő-
dött a munkásőrség leszerelése. Nincs nyoma annak, hogy bárhol bármilyen módon akadályozták 
volna a szervezet felszámolását. A munkásőrség teljes vagyona az 1988. december 31-i állapot 
szerinti vagyonmérlegében 10,28 milliárd Ft értékű ingatlan, állóeszköz, vagyoni érték és készpénz 
volt. A testület haditechnikai eszközeit a HM, a polgári célokra hasznosítható felszereléseket a Vö-
röskereszt és más szociális intézmények vették át, a járműveket bizományi úton értékesítették. Az 
ingatlanvagyon kezelésére és hasznosítására 1990-ben megalakult a Zárolt Állami Vagyont Kezelő 
Szervezet, amely cserékkel, ingyenes ingatlanjuttatással, valamint árverések útján igyekezett gaz-
dát találni a munkásőrség által addig használt javaknak.55        

A munkásőrök Jászberényben is tudomásul vették a megszűnést, így véget ért a jó egy évig tar-
tó bizonytalan időszak. Az itt szolgáló egykori munkásőrök nem adnak alapot a „munkásőr felke-
lésről” szóló legendáknak. Ha lettek is volna a fejekben ilyen elgondolások, a kivitelezés lehetetlen 
lett volna, hiszen a munkásőrség egy hierarchikusan felépített szervezet volt, ahol a felső vezetés 
irányából érkeztek a végrehajtandó parancsok. Ellenállásra felszólító parancs viszont nem érkezett, 
hiába várta volna esetleg valaki. A Szabadság téri objektumban ezután egy ideig együtt adtak szol-
gálatot munkásőrök és katonák, hiszen ekkor már folyt az átadás-átvétel. Később a munkásőröket 
végleg leváltották a katonák. A fegyverek, a felszerelés és egyéb leltári tárgyak elszállítása lénye-
gében egy nap alatt lezajlott: honvédségi teherautók érkeztek Tápiószecsőről, és az ottani raktárba 
került minden felszerelés, ami egykor a munkásőr alakulat tulajdonát képezte.56 Noha az 1957-es 
megalakulás óta a munkásőrség fegyvereit gyakorlatilag soha nem kellett használni éles helyzet-
ben, hamarosan mégis fontos szerepet kaptak ezek a fegyverek. Az azóta sem tisztázott fegyver-
szállítás kapcsán jó részük Horvátországba került, hogy horvát oldalon részt vegyenek a krajinai 
szerbek és a Jugoszláv Néphadsereg ellen vívott háborúban. A munkásőrök jászberényi objektuma 
egy idő múlva tetőteret kapott, és először a Lehel Vezér Gimnázium kollégiumaként funkcionált, 
míg napjainkban a járási kormányhivatal működik a falai között. A tetőteret leszámítva az épület 
külleme és színe lényegében ugyanaz, mint az 1976-os átadása idején volt, a földszinti ablakokon 
még mindig megvannak azok a vasrácsok, amelyek egy eseteges behatolástól védték volna a föld-
szinten tárolt fegyvereket és lőszereket. Gyakorlatilag egyedül ez az épület tanúskodik arról, hogy 
létezett egykor Jászberényben egy acélszürke egyenruhás zászlóalj.     

54 Az 1989. évi XXX. tv. a Munkásőrség megszüntetéséről. 
55Germuska [2009] 478.p.
56 Egykori jászberényi munkásőrök visszaemlékezései alapján.


