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„AKÁRMILyEN PARADOXON, EZ KERüLT NAPIRENDRE  
A RENDŐRSÉGEN KELL RENDET CSINÁLNI”. A MAGyAR 
kOMMUnista PÁrt sZerePe a MaGyar ÁLLaM-
RENDŐRSÉG KIALAKULÁSÁNAK FOLyAMATÁBAN

A közvetlenül Pest felszabadulását követően szervezni kezdett Budapesti Rendőr-
főkapitányság megalakulásával kapcsolatos történéseket1 a rendelkezésre álló for-
rások alapján viszonylagos pontossággal rekonstruálni lehet, ám az események 
menetének mérlegelésénél mindenképpen érdemes figyelembe venni a moszkovita és 
hazai kommunista pártvezetés sok esetben csak informálisan tetten érhető rivalizá-
lását, melynek hosszú távú következményeire Vas Zoltán 1980-as visszaemlékezésé-
ben is egyértelműen rámutatott.2 e megosztottság mellett a moszkovita csoport 
sem volt minden tekintetben egységes . Vas Zoltán szerint Farkas Mihálynak, aki 
sohasem élt Magyarországon és 1945 előtt a csehszlovák kommunista párt tagja volt, 
szovjet utasításra kellett jelentős szerepet kapnia a Központi Vezetőségben, majd  
a központi Bizottságban .3 Zöld Sándor leváltását követően, mint Erdei Ferenc bel-
ügyminiszter politikai államtitkára teljes mértékben ő dominálta a rendőrséggel kap-
csolatos ügyeket is .4 E tényt egyértelműen megelőlegezték Gerő Ernő 1945. január 
5-én Debrecenben elhangzott szavai, melyek szerint: „az elvtársaknak következete-
sen meg kell valósítaniuk a párt vonalát . ahol a miniszter kommunista, ott az állam-
titkárnak éreznie kell, hogy a kommunista vezet. Kovács elvtárs hagyta magát félre-
tolni Valentinytől. Ahol az államtitkár kommunista, ott a miniszternek éreznie kell, 
hogy a kommunista nélkül nem dolgozhat . Zöld például nem tudta megakadályozni, 

1 A Politikai Rendészeti Osztály (a továbbiakban: PRO) kialakulásáról az elsők között Palasik Mária 
(PAlAsik Mária: Forradalmi törvényesség . Jogszolgáltatás 1945 után Magyarországon . Beszélő, 
1999/11 . 57–73 . – Uő.: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 
1944–1949. Budapest, Napvilág, 2000.) és Gyarmati György (GyArmAti György: A politika rendőr-
sége ’45–56 . Beszélő, 2000/9–10. 85–94.) publikáltak.

2 vAs Zoltán: Viszontagságos életem. Budapest, Magvető, 1980. 710. (A továbbiakban: vAs, 1980.)
3 Uo . 708 .
4 Vas, aki a „partizánszervezkedésben” már a szovjetunióban is riválisa volt Farkasnak, visszaemlé-

kezéseiben nem említi meg azt a tényt, hogy hazatérése után az MKP-n belül maga is a rendőrségi 
és katonai ügyek vitelével kapcsolatos pozícióra pályázott . Magyar nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára (a továbbiakban: MNL OL), M-KS. 274. f., 7. 13. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak, 
Debrecen, 1945. [december 28.]
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hogy erdei a párt tudta nélkül alkalmazza andreánszkyt .”5 andreánszky istván 
szociáldemokrata hírlapírót erdei a Belügyminisztérium közrendészeti osztályának 
vezetőjévé nevezte ki, e pozíciót viszont Gerőék, ellensúlyozandó a szociáldemok-
rata igazságügyminiszter Valentinyt, mindenképpen a Magyar kommunista Párt  
(a továbbiakban: MKP) számára akarták biztosítani. Tovább bonyolította a helyzetet, 
hogy Erdei a január 27-én megjelent 5.613/1945. B. M. elnöki számú határozatával 
rendőrfőtanácsosi minőségben Tömpe Andrást bízta meg a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság Politikai rendészeti Osztályának vezetésével .6

tömpe, aki 1945 . január elején, mint a nógrádi sándor vezette partizánegység 
politikai biztosa érkezett meg Debrecenbe, 1930 óta aktív tagja volt a magyarországi, 
majd a csehszlovák kommunista mozgalomnak, s bár neki is voltak kapcsolatai  
a szovjet belügyi szervekkel, mégsem a moszkoviták, hanem a spanyolosok csoport-
jába tartozott .7 A debreceni Központi Vezetés január 10-i ülésén viszont Gerő, Révai, 
Farkas és Nagy Imre úgy döntöttek, hogy a „partizánfrakcióhoz” tartozó „Tömpe 
Bandit” a „Közlekedésügyi Minisztériumba ajánlja felelős munkára”.8 számításukat 
azonban keresztülhúzta erdei döntése,9 és tömpe közvetlenül a kinevezése hírének 
megjelenését követően, 28-án el is indulhatott Budapestre, ahová a 40 detektívből, 
20 rendőrtisztből és tisztviselőből, valamint 20 legénységi állományba tartozó sze-
mélyből álló felfegyverzett csapata egy nappal később, január 29-én követte őt.10 
Tömpe kinevezése után viszont Gerő és Farkas minden követ megmozgattak annak 
érdekében, hogy legalább andreánszkyt eltávolíthassák a pozíciójából . kapóra jött, 
hogy Erdei szegedi egyetemi társa, a kommunista Szebenyi Endre rendőrfogalmazó-
ként Pest felszabadulását követően azonnal bekapcsolódott a szerveződő politikai 
rendészeti osztály munkájába,11 és mint jogvégzett, a rendőri munkát ambicionáló 
ember,12 készséggel vállalkozott a Belügyminisztérium rendvédelmi osztálya veze-

5 MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 7. A Központi Vezetőség ülésének rövidített jegyzőkönyve, Debrecen, 
1945 . január 5 .

6 Magyar Közlöny, 1945 . január 27 . 1 .
7 MnL OL, M-KS. 274. f., 2. 8. A Magyar Kommunista Párt Központi Bizottságának. Nógrádi 

sándor és tömpe andrás jelentése, Putnok, 1945 . január 2 . 6–17 .
8 MnL OL, M-KS. 274. f., 2. 8. A Központi Vezetőség ülésének rövidített jegyzőkönyve, Debrecen, 

1945 . január 10 . 
9 „Erdei részéről tartózkodás figyelhető meg irányába. Fél tőle. Elfogadja a javaslatait, de nem 

azt csinálja meg” Zöld sándor erdei Ferenccel való hivatalos kapcsolatáról . MnL OL, M–ks . 274 . 
f., 2. 7. A Központi Vezetőség ülésének rövidített jegyzőkönyve, Debrecen, 1945. január 5. 2.

10 Népszava, 1945 . január 30 . 3 .
11 rácz Béla: A Belügyminisztérium újjászervezése. Levéltári Közlemények, 1970/1 . 94 . (a to  váb -

biakban: rácz, 1970.)
12 Péter Gábor rákosi Mátyásnak írt 1945 . április 21-i beszámolója szerint szebenyi a politikai 

rendészeti osztály detektívjeinek továbbképző tanfolyamán A magyar büntetőjog elemei címmel 



286

BüKy ORSOLyA

tésének átvételére is .13 Bibó István visszaemlékezése szerint Szebenyi feleségét 
megölték a nyilasok,14 és könnyen lehet, hogy ez a megrendítő élethelyzete is hozzá-
járult ahhoz a döntéséhez, hogy a politikai rendőrség kötelékeibe lépjen. Arra 
mindenesetre egyértelmű bizonyíték van, hogy Péter Gábor tudatosan keresett olyan 
munkatársakat, akik vagy saját személyükön, vagy hozzátartozóikon keresztül  
a holokauszt áldozatai voltak . 1945 nyarán például a deportálásból visszatért és még 
lábadozó Schiffer Pált, Szakasits Árpád vejét próbálta meg rávenni arra, hogy csat-
lakozzon a PrO-hoz .15

Az MKP-ban Budapest ostromának elhúzódása miatt kényszerből kialakult kettős 
vezetés közötti összeköttetést Gerő Ernő 1945. január 23-i Budapestre érkezéséig  
a nála tíz nappal korábban,16 a még ostrom alatt lévő fővárosba az orosz csapatok 
nyomában bejutó Vas Zoltán személye jelentette . a Vas Zoltán, kádár János, Horváth 
Márton és Péter Gábor részvételével január 17-én tartott, s csak Péter beszá  molójából 
ismert, első Központi Bizottsági értekezleten született Péter szerint az a döntés, 
mely alapján számára „lett feladatul kitűzve a politikai rendőrség meg  szervezése”. 
Péternek erről az ülésről írt beszámolótöredéke azonban egy, már a számára kedve-
zően alakult helyzetből a valóságos történéseket torzítva előadott narratívának kell 
tekintenünk. Ezt bizonyítja Péter ugyanebben a beszámolóban olvasható önleleplező 
közlése is, mely szerint a megbízatása után néhány nappal a „kV olyan határozatot 
hozott, hogy menjek kétheti betegszabadságra, és helyettesemül kádár elvtársat 
bízta meg erre az időre”.17

A budapesti Központi Bizottság ülésének első fennmaradt, január 19-i jegyző-
könyve nem hiteles gyorsírói szöveg, hanem az elhangzott hozzászólásokat jól-
rosszul rögzített szinopszis, ezért nem lehet megállapítani, hogy Vas Zoltán sokat 
emlegetett kijelentése mellett, mely szerint a „rendőrfőnökségre” Kádárt Péternél 
„alkalmasabbnak” találja, ekkor hangzott-e el Péter betegszabadságra küldése is .18 

tartott előadásokat. MNL OL M-KS. 274. f., 11. 10.
13 Erdei Ferenc 1944–1945 fordulójáról. Valóság, 1985/7 . – szebenyi kinevezése: Magyar Köz  löny, 

1945 . március 24 . 1 .
14 Bibó István (1911–1979) Életút dokumentumokban. szerk . litván György – s. vArGA kata  lin . 

Budapest, Osiris–századvég, 1995 . 219 . (a továbbiakban: litván–s. vArGhA, 1995.)
15 schiFFerné szAkAsits klára: Fent és lent 1945–1950. Budapest, Magvető, 1985. 83–84. (A továb -

biakban: schiFFerné szAkAsits, 1985.)
16 Vas Hazatérés 1944 című, 1970-ben megjelent visszaemlékezésében Budapestre érkezésének 

dátumaként január 5-ét adja meg, egy Gerőnek írt leveléből viszont megállapítható, hogy csak 
január 12-én indulhatott Szegedről Budapestre. MNL OL M-KS. 274. f., 7. 14. 6.

17 MnL OL, M-KS. 274. f., 11. 10. Péter Gábor jelentése Gerő Ernőnek, é. n., 2.
18 MnL OL, M-KS. 274. f., 2. 11. Jegyzőkönyv a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottság 

üléséről, 1945. január 19. (A továbbiakban: MNL OL, M.KS. 274. f., 2. 11.)
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Mivel ugyanebben a jegyzőkönyvben Vas egyik jelentős beszámolójáról a „debre-
ceni határozatokról, a katonai parancsnokságokról való együttműködésről, városvé-
delemről, rendőrség felállításáról stb.”19 csak egy minden további tartalmat nélkü-
löző utalást olvashatunk, könnyen lehet, hogy az egyébként teljesen eredménytelen 
betegszabadságra küldés tényét is egyszerűen kihagyták a jegyzőkönyvből. A ren-
delkezésre álló szöveg alapján az viszont egyértelműen kikövetkeztethető, hogy  
a 17-i ülésen Péternek kádárral közösen kellett ideiglenes jelleggel megbízást kapnia 
arra, hogy Pest felszabadult területein elkezdjék a politikai rendvédelmi munka meg-
szervezését. Egyrészt a 19-i ülésen a rendvédelem mindössze két nap óta folyó szer-
vezőmunkájáról Kádár adott részletes beszámolót, másrészt világosan megmondta 
azt is, hogy ő maga elsősorban a politikai rendőrség megszervezésével foglalko-
zik .20 Péter hozzászólása pedig arról, hogy az „egész rendőrség csak addig tartozik 
rájuk, míg az új főkapitánynak kinevezett meg nem érkezik”, illetve, hogy „a politi-
kai osztály kommunista tagjai már értekezletet tartottak együtt”, azt jelzi, hogy  
a politikai rendészeti osztály a párt irányításával különálló egységként szerveződik 
az alakuló rendőrségen belül, melynek munkájához a jövendő főkapitánynak, legyen 
az majd bárki, úgysem lesz semmi köze.21 akkor tehát, amikor az ülésen Vas a „rend-
őrfőnöki” pozíció lehetséges jelöltjeit, Pálffy Györgyöt, Kádárt, Pétert, illetve Temes-
vári Lászlót megemlítette, nem a rendőr-főkapitányság, hanem a politikai rendészeti 
osztály jövendő vezetőjéről beszélt. Nem véletlen, hogy a formailag a Budapesti 
nemzeti Bizottság által január 21-én kinevezett „kisgazda” sólyom László akkredi-
tálása mellett22 hiába is keresné bárki Kádár János nevét, ő ugyanis (Vas utólagos 
visszaemlékezésével ellentétben) a főkapitány-helyettesi pozíciót nem akarta el -
vállalni, s csak a központi Bizottság 22-i ülésén adta be a derekát .23 Thassy Jenő 

visszaemlékezésében24 egyértelműen utal arra is, hogy 1945. január 19-én a Tisza 
Kálmán téri pártházban Sólyóm László – aki már akkor főkapitánynak mondta 

19 Uo . 10 .
20 MnL OL, M-KS. 274. f., 2. 11. 5–6.
21 Uo . 6 .
22 sólyom László hivatalos kinevezése: „1/3 .-1945 . BnB . a Budapesti nemzeti Bizottság a magyar 

államrendőrség budapesti főkapitányává Sólyom László, ny. százados, budapesti lakost kinevezi.” 
a Budapesti nemzeti Bizottság teljes ülésének határozatai 1945 . január 21-én . A Budapesti Nemzeti 
Bizottság jegyzőkönyvei 1945–1946. Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai 7 . Budapest, 
1975 . 19 .

23 MnL OL M-KS. 274. f., 2. 13. Jegyzőkönyv a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottság 
üléséről, 1945. január 22.

24 Noha Thassy 1945. január 19-e és 1946. december 6-a között a Budapesti Főkapitányság, majd 
pedig a Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága állományába tartozott, visszaemlékezéseit 
a témával foglalkozó tanulmányok nem használták fel.
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magát – által bemutatott Kádár János nem rendőrfőkapitány-helyettesként, hanem 
az MKP Központi Bizottság (KB) titkáraként mutatkozott be és Thassyéknak az 
ellenállásba való részvételük elismeréseképpen a kommunista pártba való belépést 
ajánlotta fel.25

A Központi Bizottság 23-án tartott ülésén már a Debrecenből Budapestre érkezett 
Gerő Ernő elnökölt, aki Vas Zoltán bevezetése szerint beszámolót várt „a korábbi 
munkáról, majd a legális pártmunka megindításáról” . a „korábbi munka” természe-
tesen az 1945 előtti illegális pártmunkát jelentette, mellyel kapcsolatban a lebukások 
alkalmával történt esetleges áruláson, besúgóvá váláson, korrupciós ügyeken, illetve 
az illegális Kommunista Párt feloszlatásán és a Békepárt megalakításán keresztül 
bármilyen vád felmerülhetett. Gerőék már debreceni tartózkodásuk idején meg -
kezdték az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos vizsgálatokat, melyek célja elsősorban 
nem a valóságos történések kiderítése, hanem a moszkoviták vezető szerepének biz-
tosítása érdekében a magyarországi „elvtársak” diszkreditálása, megfélemlítése és 
presszionálása volt .26 A 23-i jegyzőkönyvből az is egyértelműen kiderül, hogy Vas 
javaslatára a „visszamenőleges pártmunka értékelését” egy nappal későbbre halasz-
tották, tehát kádár sokat emlegetett „1945 . január végi” pártmegrovása27 a január 
24-én délután 5 órakkor tartott ülésen zajlott le. Nagyon valószínű, hogy Vas Zoltán 
a Békepárt ügyével összefüggésben várható felelősségre vonással, (melynek mértéke 
nyilván attól függött, hogy Kádár adott ügyekben mennyire hajlandó parírozni), 
vehette rá őt végül is a rendőrfőkapitány-helyettesi pozíció elvállalására. Miután 
azonban Kádárnak rendőrfőkapitány-helyettesként elsődleges feladata Péter Gábor 
politikai rendészeti osztályának Sólyom László főkapitányságán való képviselete 
volt,28 mely feladat egyáltalán nem felelt meg hosszú távú ambícióinak, már kineve-
zését követően két hónappal a „pártvonalra való áthozatalát” kérte a Központi Veze-
tőségtől.29 Főkapitány-helyettesként mindenesetre nemcsak a PRO Rotyis–Szívós-

25 thAssy Jenő: Hátraarc . Budapest, Balassi, 1999 . 457–460 .
26 MnL OL, M-KS. 274. f., 2. 9. Apró Antal beszámolója az illegális munkáról és a Békepárt 

megalakításáról, működéséről. Jegyzőkönyv a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetősége 
üléséről, Debrecen, 1945. január 12. – MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 10. Apró Antal beszámolója 
Szabados és Dobó elvtársak esetleges árulásáról. Jegyzőkönyv a Magyar Kommunista Párt Köz -
ponti Vezetősége üléséről, Debrecen, 1945. január 12.

27 Kádár János bírái előtt. Egyszer fent, egyszer lent, 1949–1956. szerk . vArGA László – vArGA 
szonja . Budapest, Osiris–BFL, 2001 . 684 .

28 „nem sólyom volt a rendőrkapitány, maga volt a párt megbízottja a rendőrségen.” Uo . 222 .
29 „Kádár elvtárs helyettesítése a rendőrségen és pártvonalra való áthozatala.” MNL OL, M-ks . 274 . 

f., 2. 19. 1. Jegyzőkönyv a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének üléséről, 1945. 
március 22. 8. napirendi pont.; „Határozatot hoztunk a Központi Vezetőség ülésén, hogy Kádár 
elvtárs átjön pártvonalra dolgozni, helyette Ratulovszky lesz a helyettes-főkapitány. Ennek 
megvalósítására két hetet adtunk azért, mert a munka természete olyan, hogy nem lehet máról 
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pert előkészítő nyomozásában vett részt, de a nyomozati anyagot is az ő aláírásával 
kapta meg a Budapesti Népbíróság elnöke, a formailag a Budapesti Nemzeti Bizott-
ság által január 30-án kinevezett Major Ákos .30

AZ IDEIGLENES NEMZETI KORMÁNy ÉS A RENDŐRSÉG

Miután Miklós Béla miniszterelnök – aki egyébként a kormány Budapesttől való 
kényszerű távolléte miatt, csak a Debrecen környéki településeken működő rend -
őrségek túlkapásairól értesült – a február 5-i minisztertanácson bejelentette, hogy  
„a rendőrség keretében mutatkozó visszaélések megszüntetése végett a belügymi-
nisztert és rendőrfőkapitányt magához fogja rendelni”,31 születhetett meg sólyom 
László budapesti főkapitány, (Kádár helyettes-főkapitány által aláírt)32 február 9-i, 
erdei Ferenc belügyminiszternek írt beszámolója . sólyom levelében hosszan részle-
tezte a Budapesti Főkapitányságnak az orosz hatóságok hivatalos elismerésének 
hiányából adódó nehézségeit. A levél szerint az „NKVD szervei” időről-időre „meg-
rohanták” a Főkapitányságot és a kerületi rendőrőrsöket és a „látogatásaik után” 
elhurcolták a helyszínen talált rendőrtiszteket. „Növelte a zavart az is, hogy több 
helyen nem egy, de több rendőrség alakult. Sőt, volt rá eset, hogy ugyanazon kapi-
tányságon ketten is működtek, mint rendőrkapitányok. Ennek oka néhol a politikai 
pártok túlkapása, másutt a tájékozatlan orosz parancsnokságok a helyzettel nem szá-
moló intézkedése volt.” Tetézte a problémákat, hogy amíg a Budapesti Főkapitányság 
rendőreinek nem voltak fegyvereik, a Tömpe András vezette „belügyi rendőrség,  
a debreceni nyomozó csoport” felfegyverezve érkezett Budapestre, s sorozatos túl-
kapásaik miatt tevékenységük a lakosság körében „súlyos csalódást keltett”. Mivel 
sólyomot tömpe andrás osztályának szervezeti különállása hatáskörében is sér-

holnapra otthagyni.” Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak 1945. március 24. MNL OL, M-ks . 274 . 
f., 7. 24. 41.

30 mAjOr Ákos: Népbíráskodás. Forradalmi törvényesség. Egy népbíró visszaemlékezései. Budapest, 
Minerva, 1988 . 121 . (a továbbiakban: mAjOr, 1988.)

31 SzűCS László: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) Miniszter tanácsi 
jegyzőkönyvei 1944. december 23.–1945. november 15. A kötet . a Magyar Országos Levéltár 
kiadványai, ii . Forráskiadványok 28 . Budapest, Magyar Országos Levéltár, 1997 . 183 . (a to  váb -
biakban: SzűCS, 1997.)

32 A levél tartalmát Palasik és az ő nyomán más tanulmányok is, mint Kádár János levelét ismertetik, 

noha az iratot először közlő Kozári Andrea is jelzi, hogy a levél szerzője nem Kádár, hanem Sólyom 
László főkapitány, mely tény a szöveg alaposabb elemzéséből is egyértelműen kiderül.
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tette, levelében a debreceni csoportnak a Budapesti Főkapitányság alá rendelésére 
tett javaslatot .33

Zilahi László miniszteri titkár34 február 14-i Budapest közigazgatási, illetve köz-
rendészeti helyzetéről ugyancsak Erdeinek írt tudósítása egyértelművé tette azt is, 
hogy a Budapesti Főkapitányság és az Andrássy út 60.-ban tartózkodó debreceni 
„politikai osztály” között ellentétek vannak, melyek oda konkludáltak, hogy sólyom 
főkapitány nem tájékoztatta Csorba János polgármestert Tömpe András és csapata 
Budapestre érkezéséről sem. „Budapest polgármestere csak most szerzett tudomást 
arról, hogy a Magyar Államrendőrség politikai osztálya Budapesten hivatalos tény-
kedést fejt ki. Módját találtam annak, hogy a politikai osztály vezetője Budapest 
polgármesterével érintkezésbe lépjen .”35

Február folyamán Péter Gábor maga is több, a politikai rendészeti osztály műkö-
dését ismertető beszámolót készített, ám ezek az írások nem a belügyminiszternek, 
hanem valóságos felettesének, Gerő Ernőnek szóltak, aki a Debrecenben tartózkodó 
Rákosi Mátyás távollétében a budapesti MKP KB első számú vezetőjének számított. 
E beszámolókban azonban nyomát sem találjuk azoknak a problémáknak, melyekről 
Sólyom főkapitány levelében olvashatunk. A fegyverhiányban, az orosz hatóságok 
zaklatásában, a rendőrlegénység letartóztatásában, munkára hajtásában, (egy ízben 
magát Sólyom főkapitányt is lefogták az utcán),36 vagy a rendőrigazolványaik össze-
 tépésében a politikai nyomozó osztály munkatársainak nem volt része .37 Sőt Major 
Ákos már január 24-én és február 24-én is olyan igazoló iratokat kapott Vas Zoltán 
és Gerő Ernő aláírásával az MKP-tól, illetve Budapest orosz városparancsnokától, 
Csernisov tábornoktól, melyek segítségével szabadon mozoghatott a városban és 
minden zaklatás nélkül láthatta el a feladatait.38

Erdei a kapott beszámolók adatait kivizsgálandó február 20-a körül felutazott 
Budapestre, ahol elsősorban a két párhuzamos jogkörrel működő politikai rendé -
szeti osztály vitáját próbálta meg rendezni .39 ekkor születhetett meg a döntés átme-
neti megoldásként a Magyar Államrendőrség tényleges megszervezéséig a Péter- és  

33 Sólyom László jelentése Erdei Ferenc belügyminiszternek 1945. február 9. Az iratot közli: 
kOzári Andrea: Dokumentumok a szerveződő rendőrségről és Budapest közállapotáról. 1945. ja -
nuár–február. Társadalmi Szemle 1997/1 . 83 . (a továbbiakban: kOzári, 1997.)

34 rácz, 1970 . 94 .
35 Zilahi László jelentése Erdei Ferenc belügyminiszternek, 1945. február 14. Az iratot közli: 

kOzári, 1997 . 89 .
36 thAssy, 1999 . 9 .
37 MnL OL, M-KS. 274. f., 11. 10. Péter Gábor jelentései Gerő Ernőnek, d. n. – Uo. 1945. feb  ruár 20.
38 mAjOr, 1988 . 117–118 . 133 .
39 Népszava, 1945. február 22.
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a tömpe-csoport összevonásáról .40 E döntést követően Tömpe, aki hivatalosan a Bel-
ügyminisztérium VI. Közrendészeti Osztályának VI/2-es Rendőrségi Alosztályához 
tartozott,41 a továbbiakban rendőrfőtanácsosként a május 10-ig jogilag nem is létező 
Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályát 
vezette . Ám a két osztály hatásköreinek szétválasztása, illetve a külön épületbe köl-
tözésük ellenére Péter az MKP vezetésének utasításaira időről időre eljárt a politika-
ilag kényesebb, viszont szervezetileg tömpéhez tartozó ügyekben is .42

Ami a források alapján Péter kiemelt pozíciójával kapcsolatban biztosan megálla-
pítható, hogy szirmai istván, valódi nevét nem ismerve, 1945 . január elején „kicsi-
ként” referált róla Gerő Ernőnek, aki Rákosinak írt levelében úgy vélte, „Kicsi, a ke -
resztneve Adolf a tényleges nevét nem tudják, de valószínű, hogy arról a szabóról 
van szó, aki a te kiérkezésed után ment haza schönhertzel és skolnikkal együtt .”43 
Az a tény, hogy Péter Gáborról sem Gerő, sem Rákosi nem tudta, hogy tulajdonkép-
pen kicsoda, kétségessé teszi azt az állítást, mely szerint Pétert „Moszkvában is 
jegyezték”44 volna. Mindenesetre Demény feltűnés nélküli letartóztatása45 ugyan-
csak az ő ázsióját emelte, de leglényegesebb „előnye” Tömpével szemben az volt, 
hogy a PRO – melynek létrehozásához a politikailag teljesen súlytalan és ezért  
a moszkovita vezetőkre veszélytelen, azokat szervilisen kiszolgáló, későbbi befolyá-
sát és hatalmát épp a betöltött pozíciójából nyerő Péter nagy ambícióval látott hozzá46 
– már az első perctől sem Erdei belügyminiszter, hanem az MKP hatáskörébe tarto-
zott. Mindenesetre Gerő Ernő egy Rákosi Mátyásnak írt leveléből egyértelműen 
megállapítható, hogy nemcsak tömpe és Péter, hanem sólyom és tömpe, kádár és 
Tömpe, illetve Sólyom és Péter között is adódtak feszültségek. „Egyrészt Tömpe, 
másrészt Kádár és Péter + Sólyom között megint kiéleződtek az ellentétek. Hogy mi 
a dolog lényege nehéz megmondani, annyi azonban bizonyos, hogy mindhárom 
bizalmatlan T-vel szemben és ezt nekem mindhárman igen kategórikus formában 
meg is mondták .”47

40 MnL OL, M-KS. 274. f., 11. 10. Péter Gábor jelentése Rákosi Mátyásnak, 1945. április 21. 17.
41 rácz, 1970 . 97 .
42 MnL OL, M-KS. 274. f., 11. 11. Tömpe András levele Farkas Mihálynak, 1946. február 4.
43 MnL OL M-KS. 274. f., 7. 13. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak, Debrecenből Moszkvába, 

1945 . január 7 .
44 GyArmAti György: Péter Gábor fiatalsága. In: Trezor 2. A Történeti Hivatal Évkönyve . szerk . 

Uő . Budapest, történeti Hivatal, 2002 . 68 .
45 „Deményt egyébként végül sikerült lefogni. Ez Péter barátunk érdeme”. MNL OL, M-ks . 

274. f., 7. 24. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak Budapestről Debrecenbe, 1945. február 15.
46 Vas Zoltán és Schiffer Pál tanúsága szerint Péter Gábor már az illegalitásban eldöntötte, hogy rendőr 

lesz . vAs, 1980 . 479 . – schiFFerné szAkAsits, 1985 . 84 .
47 MnL OL M-KS. 274.f. 7. 24. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak. 1945. március 5.
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A Péter Gábor és Tömpe András között zajló hatásköri konfliktus, melyet az ala-
kuló Magyar Államrendőrség politikai rendészeti osztályainak történetével fog -
lalkozó publikációkban meglehetősen túldimenzionálnak,48 egyáltalán nem ment 
ritkaságszámba az államigazgatás szerveinek kényszerű kétközpontósága idején. 
Ugyanilyen hatásköri konfliktus alakult ki a kormány és a minisztériumok fővárosba 
költözésekor a Belügyminisztérium debreceni, illetve budapesti részlege,49 vala-
mint a Honvédelmi Minisztérium Pálffy György vezette debreceni Katona Politikai 
Osztálya és a Budapesten működő Katonapolitikai Osztály között is.50 A rendőr-
ség esetében tovább bonyolította a helyzetet, hogy az egységes Államrendőrség jogi 
kereteinek, szervezeti felépítésének és az egyes szervezeti egységek hatásköreinek 
pontos meghatározását hosszú hónapokig lehetetlenné tették a háborús körülmé-
nyek, az utazási nehézségek, illetve a közvetlen kapcsolattartás hiánya. A felszabadí-
tott országrész települései, ahogy Vas Zoltán fogalmazott a még Moszkvában tartóz-
kodó Rákosinak, Gerőnek és Révainak címzett levelében: „egy-egy árvíztől körülvett 
köztársaság, az összeköttetés minden lehetősége nélkül”,51 és ez a helyzet érdemben 
a következő hónapokban sem változott. Vas a moszkovita csoport tagjaként 1945 
januárjában Szegedre, majd onnan a fővárosba utazásához egy olyan ócska járművet 
kapott a debreceni orosz városparancsnoktól, mely a Debrecen–szeged távot 30 óra 
alatt megtéve tizenegy alkalommal kapott defektet,52 de a benzin-, illetve autóhiány 
egészen a kormány fővárosba költözéséig számos, szinte megoldhatatlan problémát 
okozott a közigazgatási és a közrendészeti ügyek vitelében . Miklós miniszterelnök 
például 1945. február végén hivatalos ügyben néhány napra a fővárosba utazott, de 
Debrecenbe már csak úgy tudott visszatérni, hogy az MKP-tól, illetve Gerő Ernőtől 
50 liter benzint volt kénytelen kölcsönkérni, azzal az ígérettel, hogy azt Debrecenben 
Rákosinak fogja visszaadni.53

48 bAczOni Gábor: Pár(t)viadal. A Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányságának Politikai 
rendészeti osztálya 1946–1946 . in: Trezor 2. A Történeti Hivatal Évkönyve 2000–2001 . szerk . 
GyArmAti György . Budapest, 2002 . 79–110 . (a továbbiakban: bAczOni, 2002.) – krAhucsán Zsolt 
– müller Rolf: Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből I. A politikai rendészeti 
osztályok 1945–1946 . Budapest, L’Harmattan, 2009 . 9–62 . (a továbbiakban krAhucsán–müller, 
2009.)

49 rácz, 1970 . 96 .
50 kOrnis Pál: Tanúként jelentkezem . Budapest, Zrínyi, 1988 . 65 .
51 MnL OL, M-KS. 274. f., 7. 4. Vas Zoltán levele Rákosi Mátyásnak, Gerő Ernőnek és Révai 

Józsefnek Moszkvába, Szeged, d. n., 2.
52 Vas Zoltán levele Gerő Ernőnek Szegedről Debrecenbe, 1945. január 12. MNL OL, M-KS. 274. f., 

7 . 14 . 6 .
53 MnL OL, M-KS. 274. f., 7. 24. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak, 1945. március 5.
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az ideiglenes nemzeti kormánynak, illetve erdei belügyminiszternek a közrend 
fenntartásával és az új rendőrség létrehozásával összefüggő tevékenységét, illetve az 
ezzel kapcsolatos rendeleteket a legtöbb a témával foglalkozó tanulmány számba 
veszi. Palasik Mária szerint például a rendőrség szervezésének kérdése az 1944. 
december 28-án tartott kormányülésen került először szóba: „Erdei Ferenc belügy-
miniszter ekkor számolt be azokról a tárgyalásokról, amelyeket a szovjet vezérkar 
képviselőivel folytatott a közrendről és a közbiztonságról, hogy az orosz őrségek 
mindaddig rendelkezésre állnak, amíg nincs megfelelő számú egyenruhával felsze-
relt saját rendőr.”54 ezzel szemben azonban már a december 23-i kormányülésen,  
a honvédség felállításáról szóló vita során a közbiztonsággal összefüggésben a rend-
fenntartás problémájáról is tárgyaltak, mellyel kapcsolatban Erdei közölte, hogy  
a kérdést „elsősorban a szovjettel kell tisztázni”. Gyöngyösi külügyminiszter ugyan-
ekkor úgy ítélte meg, hogy „a szovjetben erre vonatkozó általános érvényű rendelet 
nincs. A városok és falvak leginkább a városparancsnok egyéni jó- vagy rosszindu-
latú intézkedéseire vannak utalva. Kellene tehát egy olyan közbiztonsági szerv léte-
sítése, amely fegyverrel ellátva szabadon mozoghasson.” Valentiny Ágoston igaz -
ságügyminiszter pedig azt is jelezte, hogy ő maga „már számtalan előterjesztést tett 
ezekben a kérdésekben Malinovszkij tábornagyhoz. [...] Amennyiben tehát a belügy-
miniszter e kérdésekben eljár, őrá hivatkozhat.”55 a december 28-i kormányülés 
jegyzőkönyve alapján pedig egyértelműen megállapítható, hogy az orosz felajánlás 
kizárólag a Debrecenben tartózkodó kormányszervek épületeinek őrzésére vonatko-
zott, s Kuznyecov helyettesét a „közönséges bűncselekmények és az azzal kapcsola-
tos eljárások” egyáltalán nem érdekelték, annál inkább foglalkoztatta a „politikai 
rendészet, mellyel kapcsolatban több általános tanácsot és javaslatot tett” . a közren-
dészeti hatóságok felfegyverzésével és hatáskörével kapcsolatban az orosz tárgyaló-
fél mindössze annyit közölt, hogy a „helyi hatóságoknak általános rendelkezéseket 
fognak kiadni, amihez viszont szükség, hogy mi készítsük el a tervet. A terv elkészí-
tésének jelenleg leküzdhetetlen akadálya, hogy szakember nem áll rendelkezésre .”56

A rendőrség megszervezésének következő lépését, Palasik állításával57 ellentét-
ben, nem az Erdei által az 1945. január 14-i kormányülésen bemutatott, formai illetve 
tartalmi szempontból is meglehetősen amorf és az adott helyzetben egyébként is vég-
rehajthatatlan tervezet,58 hanem a már a január 4-i kormányülésen erdei által ismer-
tetett, és még aznap ratifikált A közbiztonság fokozottabb biztosításáról szóló 13 . Me 

54 PAlAsik, 1999 . 58 . – Palasik nyomán: bAczOni, 2002. 81 . – krAhucsán–müller, 2009 . 9 .
55 SzűCS, 1997 . 86 .
56 Uo . 94–95 .
57 PAlAsik, 1999 . 58 .
58 a tervezet teljes szövegét ld . SzűCS, 1997 . 118–120 .
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számú rendelete jelentette.59 erdei további három, január 17-én kelt, a közbiztonsági 
szervekre vonatkozó adatok bejelentéséről, az újonnan létesült közbiztonsági szer-
vek tevékenységének kiterjesztéséről, illetve a közbiztonsági szervek megkülönböz-
tető jelzés viselési kötelezettségéről szóló rendelete pedig a január 4-i rendeletet 
kiegészítve világosan kijelölik azt a szűk mozgásteret, mellyel a „felszabadult” 
országrészben abban az időszakban a belügyminiszter, illetve az INK rendelkezhe-
tett .60 A Magyar Államrendőrség megszervezésével kapcsolatos, január 14-én tár-
gyalt rendelettervezet kiadása abban az időben tehát teljesen értelmetlen lett volna,  
s nem véletlen, hogy erre csak a kormány fővárosba költözését követően kerülhe-
tett sor .61

erdei Debrecenbe való visszatérésekor, sok egyéb más mellett, a Péter- és a tömpe- 
csoport összevonásáról sem számolt be a február 22-i minisztertanácson,62 a követ-
kező hetekben viszont Teleki Géza közoktatási miniszter,63 illetve Miklós Béla mi -
niszterelnök64 helyette is referáltak a belügyminisztérium hatáskörébe tartozó kényes 
ügyekről. E beszámolókból többek között egyértelműen kiderült az is, hogy míg az 
orosz hatóságok mindenkitől elvették a fegyvereket, olyannyira, hogy a Budapesti 
Főkapitányság rendőrei is fegyvertelenül voltak kénytelenek járőrözni, a feltételezé-
seik szerint az MKP-hoz tartozó, géppisztolyokkal felfegyverzett személyek az orosz 
hatóságokkal versenyre kelve raboltak és fosztogattak.65 Vásáry pénzügyminiszter 
pedig a március 10-i ülésen felszólította Erdeit, hogy „a legközelebbi minisztertaná-
cson tájékoztassa őket, hogy az egyes pártok a rendőrség, legénység és tisztviselői 
karában hogyan vannak képviselve” .66 Debrecenben tartózkodása idején azonban  
a kormány elsősorban csak egyes vidéki rendőrkapitányságokon folyó visszaélések-

59 Uo . 103 .
60 Magyar Közlöny, 1945 . január 27 . 2–3 .
61 A vidéki rendőrkapitányságokról ld. krAhucsán Zsolt: a Bokor-ügy . a szegedi külterületi 

rendőrség vezetőjének letartóztatása 1945 áprilisában. Betekintő, 2007/3 . – OrGOványi istván:  
A politikai rendőrség létrehozása és működése a Duna-Tisza közén 1945–1946-ban. Betekintő, 2014/4 .

62 SzűCS, 1997 . 226 .
63 „A lakosságnak az is a panasza, hogy az emberektől, akik élelmiszerekért a vidékre fáradnak és 

hátukon hozzák a nehezen beszerzett élelmianyagokat, a város határán géppisztollyal felszerelt 
egyének elveszik az anyagokat. Miután a rendőrség géppisztollyal felszerelve nincs és más fegyve-
res alakulat a kommunistákon kívül Budapesten nincs, így nyilván feltehető, hogy a géppisztollyal 
felszerelt egyének a Kommunista Párt tagjai.” Uo. 228.

64 „Szerinte az a politikai szempont, hogy régi kipróbált rendőröket nem vesznek fel, nekik azt 
mondják, hogy menjenek a frontra harcolni, ugyanakkor a kommunisták közül egész fiatalokat 
alkalmaznak a rendőrségen, amely eljárásnak aztán az a következménye, hogy egy csomó bör -
tönviselt és tolvaj fiatalembert kell közülük letartóztatni. Ezt számos példa támasztja alá.” Uo. 274 .

65 Vö . „Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon 1944–1947. szerk . l. bAlOG Béni . 
Budapest, Magyar nemzeti Levéltár, 2015 . 413–471 .

66 SzűCS, 1997 . 274 .
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ről kapott információiókat, és Erdeinek a rendőrséggel kapcsolatos tájékoztatásai is 
ezekkel az ügyekkel álltak összefüggésben.67 A Budapestre költözést követő harma-
dik, 1945. április 23-án tartott minisztertanácsi ülésen a csendőrség megszüntetésé-
vel és az államrendőrség megalakításával kapcsolatos rendelettervezet vitája során 
viszont kiderül, hogy a felkérés ellenére a belügyminiszter egyrészt nem referált  
a pártok rendőrségen belüli erőviszonyáról,68 másrészt a már a fővárosban tartóz-
kodó kormánytagok elől nem takargathatta tovább azt a tényt, hogy a jogtalan letar-
tóztatások, a korrupció, a lopás, az őrizetbe vettek brutális bántalmazása nemcsak 
vidéki rendőrkapitányságokon fordulnak elő, de a Budapesti Főkapitányság politikai 
rendészeti osztályán is bevett gyakorlatnak számítanak .69

Erdei mellett egyébként Sólyom László budapesti főkapitány is aktívan közremű-
ködött a PRO túlkapásainak leplezésében. Miklós Béla például, miután Rákosi 1945. 
február 24-i beszédében azzal támadta meg Faragho közellátásügyi minisztert, hogy 
szándékosan szabotálja a főváros élelmiszerrel való ellátásának feladatát,70 az ügy 
tisztázása érdekében felutazott Budapestre,71 ahol egyúttal az Andrássy út 60.-ba is 
ellátogatott. Érkezéséről természetesen jó előre értesítették Pétert, aki Sólyom főka-
pitánnyal együtt felkészülve várta a miniszterelnököt. „Amikor Miklós miniszter-
elnök »meglepetésként« 5 órakor megérkezett, minden a legnagyobb rendben volt. 
Miklós miniszterelnök igen erélyes hangon a következőket mondta: »vidéken több 
helyen azt tapasztaltam, hogy a rendőrség pártrendőrség. Ezt nem fogom tűrni. 
Rákosi és Szuszmanovics is kijelentették, hogy nem lehet a rendőrség pártrendőrség. 
A pesti rendőrség egyelőre még nem az, vigyázzanak, hogy ne is legyen.« Láthatóan 
meglepődött, hogy a falon nem Lenin, vagy Sztálin, hanem Petőfi képét látta.”72

A még a gyömrői brutális, rendőrök által elkövetett gyilkosságok73 nyilvá  nos -
ságra kerülése előtt, május 15-én Miklós miniszterelnök által összehívott kormány-
közi értekezleten Rákosi a rendőrségi atrocitások fő okaiként a fizetések rendezet-

67 A legismertebb ügy ezek között a Dévaványai főkapitány esete, melyről többek között a szemtanú 
Bibó is megemlékezett . litván–s. vArGhA, 1995 . 220–221 .

68 SzűCS, 1997 . 359 .
69 „teleki Géza több esetet tud, amikor egyeseket összevertek s aztán bocsánatkérés közt elengedték . 

A rendőrség nincs kézben.” Uo. 423. – „Miklós leszögezi, hogy a politikai rendőrség sok helyütt 
kihallgatás nélkül testi fenyítéseket alkalmaz, hogy ugyan ezek a hősök a hadseregbe nem je -
lentkeznek, hogy a pártvezetők egyformán leszögezték, hogy a helyzeten javítani kell, miért is kéri 
a belügyminisztert, hogy ellenőrző munkáját a legnagyobb szigorral folytassa.” Uo.

70 Rákosi Mátyás 1945. február 24-i beszéde a budapesti Sportcsarnokban. Szabadság, 1945. február 
27 . 2 .

71 MNL OL, M-KS. 274. f., 7. 24. Gerő Ernő levele Rákosi Mátyásnak. 1945. március 5.
72 MNL OL, M-KS. 274. f., 11. 10. Péter Gábor levele Gerő Ernőhöz. 1945. március 30. 11.
73 PAlAsik Mária: Félelembe zárt múlt. Gyilkosságok Gyömrőn és környékén 1945-ben. Budapest, 

napvilág, 2010 .



296

BüKy ORSOLyA

lenségét, a nagyfokú fegyelmezetlenséget, illetve a rendőrség centralizáltságának 
hiányát jelölte meg, egyúttal tagadta azt az állítást, miszerint „mindenütt a kommu-
nistákból áll a rendőrség”.74 néhány héttel korábban, az MkP kB április 13-i ülésén 
azonban jóval részletesebb és őszintébb elemzését adta a rendőrségen belül felme-
rülő problémáknak, melyek között az „1919-esek”75 és a „munkaszolgálatos zsidók”76 
negatív szerepének bemutatása is helyet kapott .

A proletárdiktatúra megvalósításában bízó „1919-esek” szerepe és fellépése kez-
dettől fogva nehezen megoldható problémát jelentett az 1944 novemberében Sztálin 
intenciói alapján elkészített programjukkal Magyarországra érkező moszkovitáknak.77 
Egyrészt nagy előnyükre szolgált, hogy a már felszabadult országrészek településein 
az illegalitásból előmerészkedett kommunista lakosok léptek először kapcsolatba  
a sokak által joggal rettegett orosz katonai vezetéssel és alakítottak polgárőrséget 
vagy rendőrséget, másrészt viszont diktatórikus fellépésük, illetve öncélú bosszútól 
vezérelt brutalitásuk a későbbiekben nem kis fejfájást okozott magának az MKP-nak 
is .78 Emellett a rendőrségen szerepet vállaló zsidók ambivalens magatartása is joggal 
aggasztotta Rákosit, mivel a működésükkel kapcsolatos visszatetszések olyan forrá-
sokban is visszatükröződnek, melyek szerzőit megszólalásuk okán aligha lehetne 
az antiszemitizmus vádjával illetni. „A Széher útról lejövet az elöljáróságra mentem 
Iván egy levelével a politikai osztály egy figurájához, aki már egy párszor járt itt 
feleségestől. Agresszív, nyüzsgő kis zsidó, de ezekkel van tele az egész épület. Hon-
nan kerültek ezek elő ilyen tömegesen. [...] Tele az épület ismerősökkel, a Lukács 
Katót látom izzó feketén és soványan. A »kémelhárítóban« dolgozik. Ez neki való, az 
ő túlfűtött nyüzsgésének és fontoskodásának, és kiélheti a bosszúvágyakat. Undorító 

74 Pártközi értekezletek. Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944–1948. szerk . hOrváth 
Julianna – szAbó éva – szücs László – zAlAi katalin . Budapest, napvilág, 2003 . 72 . (a továb -
biakban: hOrváth–szAbó –szücs–zAlAi, 2003.)

75 „Új veszély, ami Budapesten is jelentkezett, az 1919-esek . számuk nagy . ezek jelentékeny része, 
még régi mértékkel mérve sem volt igazi kommunista. Túlnyomó többségük, azóta sem csinált 
semmit, még azt is elfelejtette, amit 1919-ben tudott. Lefojtják a fiatal új erőket, és közülük kerülnek 
ki az apró diktátorok.” MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 23. A Központi Vezetőség rövid jegyzőkönyve 
1945 . április 13 . 4 .

76 „ide tartozik vidéken egy egészen szokatlan jelenség, a munkaszolgálatos zsidók beszivárgása  
a pártba. Ez komolyan fenyegeti a pártot. Nagyrészük karrierista, a pártot állásszerzésre, vagy 
hatalmi pozíció megszerzésére használják fel. A rendőrség is nagyon tele van vidéken ilyen 
elemekkel .” Uo . 4 .

77 MNL OL, M-KS. 274. f., 8. 2. A szegedi pártszervezet taggyűlésének jegyzőkönyve. 1944. no -
vember 19 .

78 MNL OL, M-KS. 274. f., 7. 35. Rákosi Mátyás: Az országos pártértekezlet után 1945. június. 2. – MnL 
OL, M-KS. 274. f., 2. 28. Rákosi Mátyás beszéde. Az 1945. július 7-i Központi Vezetőségi ülés gyorsírói 
jegyzőkönyve. 8–9. (A továbbiakban: MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 28. Rákosi Mátyás beszéde.)
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mesterség, undorító csinálni, erre vállalkozni .”79 amennyiben pedig egy, a holo-
kauszt idején a legközelebbi hozzátartozóját elvesztő, zsidósága miatt maga is üldö-
zötté váló személy így ítélhetett a rendőrségen dolgozó zsidók szerepvállalásáról, 
kevéssé csodálkozhatunk azon, hogy a PrO által sok esetben teljesen ártatlanul le -
tartóztatott keresztények személyes tapasztalataik okán még végletesebb véleményt 
alkothattak . „Felkerestem május hó 7-én Erdei Ferenc belügyminisztert és előadtam, 
hogy egyre több panasz érkezik hozzám arról a bánásmódról, amellyel a politikai 
rendőrség letartóztatott híveimet illeti. Elmondtam, hogy éppen olyan türelmetlen 
hangú névtelen leveleket kapok, mint kaptam a jobboldali terror idején a zsidók kín-
zása tárgyában. Ezek azt hangsúlyozzák, hogy az egyház bátran kiállott a zsidók 
védelmére, csak most hallgat, amikor saját véreinket kínozzák bosszúszomjas beteg 
zsidók .”80 Rákosi egyébként a rendőri brutalitást természetesnek vette, véleménye 
szerint ugyanis a „különböző vallatási metódusok és a verés” a világ minden rendőr-
ségén bevett módszernek számítottak .81

Mindenesetre a kormányközi értekezletet követő május 18-i kormányülésen a rend -
őrségi visszaélések feltárására ismét felmerült egy, az igazságügyminisztériummal 
közösen felállított vizsgálóbizottság kiküldése, sőt a vita közben az is kiderült, hogy 
erdei addig arról sem tájékoztatta Valentinyéket, hogy tulajdonképpen „ki irányítja 
a politikai rendőrséget”.82 Mint ismeretes, a június 27-i kormányülésen Valentiny 
Ágoston igazságügyminiszter, hivatkozva arra, hogy az „egyes ügyekben hiába 
kísérli meg azt, hogy a belügyminiszter útján a nyomozati szervektől tájékoztatást 
kapjon, [...] így nem tud érvényt szerezni a törvényes előírásoknak”, bemutatott egy 
rendelettervezetet, mely a népbíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomo-
zásának hatályosabbá tétele és gyorsítása érdekében egy, az igazságügyminiszter 
felügyelete alatt működő igazságügyi nyomozótestület alakításáról gondoskodott 
volna .83 Gerő Ernő, aki már a június 8-i kormányülésen is elutasította a rendőrségi 
visszaélések kivizsgálására tervbe vett közös bizottság felállítását,84 ezek után rá -
kosival együtt elérkezettnek látta az időt Valentiny likvidálására,85 aki a népbírósá-

79 rAdnóti Miklósné GyArmAti Fanni: Napló 1935–1945. II. Budapest, Jaffa, 2014. 398.
80 rAvAsz László: Pro Memoria . Mta kk, Ms 2563/160 .
81 hOrváth–szAbó–szücs–zAlAi, 2003 . 70 .
82 SzűCS, 1997 . 423 .
83 Uo . 591 .
84 Uo . 511 .
85 „Egy szép napon egy kissé meglepetésszerűen, az igazságügyminiszter benyújtott egy törvényja-

vaslatot, mely a rendőrség mellé, annak tetejébe egy másik politikai rendőrséget akart szervezni, 
melynek vezetője Valentiny igazságügyminiszter lett volna. […] A mi reakciósaink egy kissé nai-
vak . nem az a politikai agytröszt, aminek szeretnék beállítani, és nem vették észre, hogy nem egy 
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gok felállításával kapcsolatos szakmai álláspontja miatt már 1944 novemberében az 
MkP célkeresztjébe került .86

Az MKP vezetősége szokásos taktikáját alkalmazva a rendelettervezet elfogadása 
után két nappal egy Vásárhelyi Miklós által írt és a Szabad Népben megjelent Péter 
Gáborral készíttetett interjúban támadta meg a „reakciós” Valentiny „gyökeréig 
reakciós rendelettervezetét”, illetve a rendőrség fizetésének és ellátmányának hiá-
nyosságai ürügyén leváltásuk előkészítése érdekében ismét megkezdte a „hangulat-
keltést” Vásáry pénzügyminiszter és Faragó közellátási miniszter ellen is .87 a „reak-
 ció elleni küzdelem” része volt a Vásáry pénzügyminiszter ellen informálisan az 
MKP által rendezett rendőrtüntetés is,88 mellyel azt kívánták bizonyítani, hogy  
a belügyminiszter által elrendelt fizetésemelések, illetve juttatások kifizetése a pénz-
ügyminiszter szándékos szabotálása miatt késlekedik, noha a minisztertanács ülésén 
világosan kiderült, hogy a kifizetések csúszását a belügyminisztérium adminiszt-
rációs gépezetének lassúsága okozta.89 Ráadásul, az Államrendőrség állományába 
tartozó tüntető rendőrök felvonulásuk közben az Internacionálét énekelték, melyet az 
értelmi szerző Rákosi a tüntetés „programján kívül álló” sajnálatos momentumának 
minősített, mert az „elvtársak mindig túllőnek a célon”.90

RÁKOSI MÁTyÁS ÉS A RENDŐRSÉG

Megnyilatkozásai alapján úgy tűnhetne, hogy Rákosi ugyan tisztában volt a rend-
őrséggel kapcsolatos panaszok jogosságával, mégsem tett az ügy érdekében sem-
mit, ez azonban egyáltalán nem így volt. Rákosi maga is úgy ítélte meg, hogy  
a rendőrség állománya túl magas, és az ott dolgozók jelentős része nemhogy rele-
váns szakképzettséggel, de a minimálisan megkövetelhető készségekkel (helyesírás, 
egyszerűbb számtani feladatok megoldása) sem rendelkezik. A Magyar Államrend-
őrség91 hivatalos megalakulását követő szervezeti átalakulások viszont egyrészt 

szavazás dönti el a kérdést.” Rákosi Mátyás beszámolója a KV 1945. július 8-i ülésén. MNL OL, 
M-KS. 274. f., 2. 28. 3.

86 büky Orsolya: Performansz vagy manipuláció. A népbírósági iratok forrásértékének problémái . 
Megjelenés alatt .

87 vásárhelyi Miklós: „Az új politikai rendőrség a nép fegyvere a reakciónak és a fasizmusnak  
a megsemmisítésére.” Péter Gábor nyilatkozik a politikai rendőrség működéséről, céljairól és 
bírálóiról. Szabad Nép, 1945. június 29. 1. – n. n.: Igazságügyi rendőrséget állítanak fel. Uo.

88 MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 28. Rákosi Mátyás beszéde a PV 1945. július 7-i ülésén. 6.
89 SzűCS, 1997 . 626 .
90 MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 28. Rákosi Mátyás beszéde a PV 1945. július 7-i ülésén. 6.
91 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1.690/1945. M. E. sz. rendelete a csendőrség feloszlatásáról és az 
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lehetőséget adtak az állomány szelektálására, másrészt a szakmai színvonal emelése 
érdekében az állományban maradt, illetve véglegesített munkatársak számára külön-
böző gyorstalpaló tanfolyamokat indíthattak el. A rendelet 1945. május 10-én jelent 
meg, március hónapra visszadatálva, s végleges változatáról még április folyamán is 
viták folytak a minisztertanácsban. A rendelet hatályba lépése nem egy, a már  
a rendőrség szervezetén belül kialakult helyzet utólagos jogi rendezését jelentette, 
ellenkezőleg, megjelenéséig minden szervezeti rendet és kinevezést ideiglenes hatá-
lyúnak tekintettek, s az átalakítások, illetve újjászervezések folyamata még 1945 
őszén is tartott.

Az MKP május 20–21-én megrendezett I. országos értekezletén Rákosi a rendőr-
ség problémáiról szólva a zsidó munkaszolgálatosok negatív szerepét már nem emlí-
tette, viszont ismét hosszan értekezett az „1919-esek”, a „kiskirályok” tevékenységé-
nek az MKP tekintélyét romboló súlyos következményeiről, Farkas Mihály pedig 
ugyanekkor a rendőrség kötelékében dolgozók munkájával kapcsolatos pártelváráso-
kat ismertette .92 Farkas, aki beszédét a Rákosi által felállított „a koalíció a szövetsé-
ges ellenféllel való összefogás” axiómájára építette fel, először is kijelentette, hogy az 
MkP nem akar „párt és politikai monopóliumot”, hanem a „demokratikus pártokkal 
együtt akarja a demokratikus Magyarországot felépíteni és vezetni”, s ugyanez az 
elképzelés vonatkozik a rendőrségre is. A rendőrök brutális fellépésével kapcsolat-
ban pedig kifejtette, hogy „mi persze nem akarunk lagymatag rendőrséget. Demok-
ratikus szellem kell, hogy áthassa a rendőrséget. Nem lenne jó rendőrségünk, ha az 
utóbbi időben oly divatossá vált álhumanista eszméktől hagynánk magunkat vezetni. 
reméljük, hogy a többi pártok egyetértenek velünk ebben a kérdésben is, és olyan 
embereket küldenek a rendőrségbe, akik becsületesen, erélyesen és vasszigorral 
viszik a harcot a reakció ellen .”93 A reakció elleni, álhumanista eszméktől nem 
befolyásolt harchoz viszont Farkas véleménye szerint is több fegyelmezettségre, 
illetve releváns szaktudásra lett volna szükség, éppen ezért a „kommunisták fel-
adata, hogy gyorsan és jeles eredménnyel elsajátítsák a rendőri, detektívi, rendőrfo-
galmazói mesterséget” .94

államrendőrség megszervezéséről. Magyar Közlöny, 1945 . május 10 . 26 . sz . 3–4 . – az ideiglenes 
Nemzeti Kormány 1.700/1945.M. E. sz. rendelete a Magyar Államrendőrség felállításáról. Uo. 4–5.

92 MNL OL, M-KS. 274. f., 3. 1. Rákosi Mátyás beszéde az MKP I. május 20–21-én megrendezett 
országos értekezletén, 1945 . május 20 . 14–17 .

93 MNL OL, M-KS. 274. f., 3. 1. Farkas Mihály beszéde az MKP I. május 20–21-én megrendezett 
országos értekezletén, 1945 . május 20 . 24 .

94 Uo . 25 .
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Rákosinak az MKP KV július 8-i ülésén elhangzott beszédéből az is kiderül, hogy 
a lecke teljesítésében Péter Gábor járt az élen,95 aki első lépésként az állománycsök-
kentésről szóló utasítást hajtotta végre, és elbocsátotta a Magyar Államrendőrség 
Budapesti Főkapitánysághoz tartozó kerületi kapitányságok politikai rendészeti osz-
tályain dolgozó munkatársai egy részét . Az elbocsátott személyekről készített jegy-
zék alapján, melyben a párttagság és a „osztályhelyzet” mellett a keresztény, illetve 
a zsidó származás is feltüntetésre került, többféle következtetést is levonhatnánk.  
a táblázat szerint az elbocsátott 113 személy közül 83-an a kommunista és 23-an  
a szociáldemokrata pártba tartoztak, 7-en nem tartoztak egyetlen pártba sem, kis-
gazdapárti egyáltalán nem volt közöttük, viszont az elbocsátott keresztények száma 
(85 személy) háromszor olyan magas volt, mint a zsidóké (28 személy). Mivel azon-
ban az állományban maradt 273 fő hasonló adatairól semmiféle kimutatás nem áll 
rendelkezésre, „a kvantitatív módszer alkalmazása a történeti kérdésfeltevésnél” ez 
esetben nem vezetne releváns eredményre. Annyit mindenesetre nagy valószínűség-
gel megkockáztathatunk, hogy a vallás feltüntetésének oka nem az antiszemitizmus, 
hanem a rendőrség állományában jelentkező zsidó túlsúly ellenőrzése lehetett. Miu-
tán az elbocsátott 83 keresztény közül 80-an voltak munkás származásúak, elbocsá-
tásuk oka alighanem inkább alulképzettségükben, mint a vallási hovatartozásukban 
keresendő.96

Az állományban maradtak véglegesítéséhez szükséges kinevezések előtt Péter 
1945. június 19-i, 11. számú körözvényében felszólította a munkatársait, hogy írás-
ban nyilatkozzanak arról, munkájukat élethivatásuknak kívánják-e tekinteni, ameny-
nyiben igen, akkor viszont vállalniuk kell, hogy feladatvégzésüket a „demokratikus 
eszményekhez való hűség, a feltétlen hozzáférhetetlenség, fegyelmezettség, és szak-
képzettség” jellemezi majd .97 a Péternek írásban leadott „pretoriánus eskü” után 
véglegesített munkatársak pedig az 1945. október 3-i körözvényéből azt is megtud-
hatták, hogy a következőkben elsősorban már nem a „múltban elkövetett, és több-
nyire feljelentések alapján tudomásunkra jutott politikai bűncselekmények kinyomo-
zásával” foglalkoznak majd. Legfőbb feladatuk a továbbiakban azoknak a politikai 
ügyeknek a felderítése lesz, „melyek az ország jelenlegi demokratikus rendjét és 
biztonságát veszélyeztetik” .98 A PRO szervezetének és feladatkörének specializáló-
dása tehát már 1945. őszén, évekkel azelőtt megindult, hogy az önálló hatósággá 
válás jogi keretei kialakultak volna, és ez a speciális állapot már akkor is egyértel-
műen különleges helyzetet jelentett számára az Államrendőrség keretein belül.

95 MNL OL, M-KS. 274. f. 2. 28. Rákosi Mátyás beszéde a PV 1945. július 7-i ülésén. 9.
96 Uo . Péter Gábor listája az elbocsátott alkalmazottakról .
97 MnL OL, XiX-B-1-sz/1945. Péter Gábor 11. számú körözvénye, 1945. június 19.
98 MnL OL, XiX-B-1-sz/1945. Péter Gábor 32. számú körözvénye, 1945. október 3.
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A PRO tehát kitűnően teljesített, a vidéki rendőrkapitányságok tevékenységével 
azonban Rákosi továbbra is elégedetlen volt. „A rendőrségen országos mértekben 
olyan lassú a javulás, és olyan esetek vannak, hogy a kisgazdapártban az ellenke-
zőjéről beszélnek. Azt mondják új kilengési hullám van. Náluk ez állandó téma, és 
megtörténik, hogy vezetőségi ülést összehívnak más tárgysorozattal, és olyan a han-
gulat, hogy ennek kénytelenek szentelni. Mi a vádakat megfelelő arányokra szorítot-
tuk le, de nem szabad szemet húnyni, hogy sokkal lassabb a javulás, mint a párt és  
a demokrácia érdekei megkívánnák. Az ok nemcsak alul van. Nemcsak a falusi 
rendőr és a kisvárosi rendőrkapitány az oka. [...] Nem akarok részletekről beszélni, 
hogy vezető pártfunkcionáriusokkal is voltak konfliktusok, hogy a rendőrség kérdé-
sét kezeljék azzal a politikai érzékkel, melyet a kérdés megérdemel . tovább men-
tünk . Leváltottuk Zöld elvtárs belügyi államtitkárt .” Zöld sándor leváltásának ter-
mészetesen kevés köze volt a vidéki rendőrkapitányságokon uralkodó állapotokhoz, 
menesztése sokkal inkább a kisgazdapárti Farago és Vásáry miniszterek leváltása 
miatt ingerült kisgazdapárti vezetés „megnyugtatására” szolgált. Ám Rákosi a július 
8-i KV-ülésen nem hiába figurázta a „reakciós politikai agytröszt” naivságát, valójá-
ban ugyanis már kinevezése előtt sem Erdei, vagy Zöld, hanem Farkas Mihály disz-
ponált a Belügyminisztériumban. E tényt egyértelműen bizonyítja, hogy a Magyar 
Államrendőrség megalakulásáról szóló rendelet megjelenését követően nagy való-
színűséggel Szebenyi Endre által készített, a „rendőrség megszervezésével” kap -
csolatos tervezetet, mely a pártállást feltüntetve áttekintést és rövid jellemzést ad  
a 25 vármegye rendőrfőkapitányairól, illetve javaslatot tesz, ugyancsak pártállástól 
függően a személycserékre és kinevezésekre is, Rákosinak való elküldése előtt nem 
Zöld, vagy Erdei, hanem Farkas Mihály bírálta felül. E tervezetből többek között 
az is megállapítható, hogy Farkasnak olyan kommunista párti rendőri vezetők ellen 
sem volt kifogása, akik diktatórikus fellépésük és brutális módszereik miatt a Bel-
ügyminisztérium által kivizsgálandó rendőri túlkapások panaszlistáinak állandó 
szereplői voltak.99 Hivatalba lépésekor elmondott rövid beszédében viszont rákosi 
akkori politikai taktikájának megfelelően már elismerte, hogy a „rendőrségen, külö-
nösen vidéken, gyakran fél a nép, és egyes esetekben mondjuk meg nyíltan, a demok-
ratikus pártok is. Ennek a helyzetnek véget kell vetni. Olyan rendőrségre van szük-
ségünk, amelyet a nép nemcsak tisztel, hanem szeret is és amelyet a demokratikus 
pártok teljes eréllyel támogatnak .”100

99 MNL OL, M-KS. 274. f., 7. 186. A munkáspártok együttműködésére vonatkozó iratok. Javaslat  
a rendőrség megszervezésére. 1945. május 24. 72–81.

100 Magyar távirati iroda, Külföldi–Belföldi Hírek, 1945. július 17.
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ZSARNAy KÁLMÁN ÉS A MAGyAR ÁLLAMRENDŐRSÉG VIDÉKI 
FŐKAPITÁNySÁGA

Zöld lemondásának hírével egy időben jelent a meg a lapokban a független kisgazda-
párti Zsarnay Kálmán vidéki főkapitány-helyettesi kinevezésének híre is.101 Zsarnay 
személyének, illetve vidéki főkapitány-helyettesi tevékenységnek nem találni nyo-
mát a Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályá-
nak történetével foglalkozó tanulmányokban. Ennek minden bizonnyal az az oka, 
hogy ezek az írások elsősorban a szervezettörténetre, illetve azon belül is csak Tömpe 
András tevékenységére koncentrálnak. Téves állításuk az is, hogy az első Vidéki 
Főkapitány dr. Krisztinkovich Antal lett volna,102 ugyanis Erdei Ferenc július 21-én 
tartott sajtótájékoztatóján, ahol többek között a Vidéki Főkapitányság megszervezése 
is bejelentésre került, Farkas Mihály államtitkár, keszthelyi nándor és szebenyi 
endre miniszteri tanácsos mellett nem dr . krisztinkovich antal, hanem a paraszt-
párti Székely Béla vidéki főkapitány, valamint Pászkán-Kunodi Ferenc, és Zsarnay 
Kálmán vidéki főkapitány-helyettesek jelentek meg.103 krisztinkovichot szebenyi  
a Vidéki Főkapitányság elnöki osztályának vezetésére javasolta,104 de Farkas és 
Rákosi másképpen döntöttek, ezért Krisztinkovich a Vidéki Főkapitányság szer-
vezetébe sorolt Magyar Határrendőrség felállításával kapcsolatban kapott felada-
tokat .105 a tervezetben egyébként Zsarnay sem szerepelt, ám rákosi a választások 
közeledtével igyekezett a Kisgazdapárttal való feszült viszonyát is rendezni, ennek 
következtében merülhetett fel a főkapitány-helyettesi pozíció betöltésénél Zsarnay 
kálmán neve .106

thassy visszaemlékezése szerint Zsarnay 1945 kora nyarán megkereste sólyom 
Lászlót a Budapesti Főkapitányságon annak érdekében, hogy esetleges alkalmazásáról 
tárgyaljon vele, de nem járt sikerrel. „Nem vesztegettem hiába itt az időt – kommen-
tálta – tiszta képet kaptam arról, hogy mint a hadseregnél, nálatok is befészkelték 

101 A miniszterelnök a belügyminiszter előterjesztésére Zsarnay Kálmán szkv. alezredest rendőr-
főkapitányhelyettessé nevezte ki. (3.646/ 1945. M. E. szám.) Magyar Közlöny, 1945. július 6. 1.

102 MüLLer, 2009. 39. – OrGOványi, 2014. 3 .
103 Magyar távirati iroda, Külföldi-Belföldi Hírek, 1945. július 21.
104 MNL OL M.KS. 274.f. 7. 186. A Vidéki Főkapitányság megszervezésére. É. n. 77.
105 ernyesi Mihály: Krisztinkovich Antal életútja. In: Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja 

tiszteletére . szerk . PArádi József. Budapest, 2018. 42.
106 rákosi a kisgazdáknak tett „komoly engedményeket” azzal indokolta, hogy tartani lehetett attól, 

hogy a kisgazdák még a választás előtt kiugranak a koalícióból, ezzel is alátámasztva az MKP 
antidemokratikus módszereit. MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 32. A KV ülésének jegyzőkönyve. 1945. 
október 11 . 9 .
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már magukat [...] de a Vidéki Főkapitányság még szervezetlen.”107 thassy, aki már 
hónapok óta dolgozott a Budapesti Főkapitányságon, ahol maga Sólyom László is 
állandó megfigyelés alatt állt, kétkedve hallgatta a szavait és Szebenyi tervezete láttán 
valószínűleg Zsarnay is kevésbé lett volna bizakodó. A tervezet szerint ugyanis az 
át  szervezések során 14 vármegyében kommunista, 9 vármegyében szociáldemokrata, 
3 vármegyében pedig parasztpárti rendőrfőkapitányt neveztek volna ki, a Független 
Kisgazdapártnak viszont egyetlen rendőrfőkapitányi mandátumot sem kívántak jut-
tatni .108 A Kisgazdapárt hatalmas választási győzelme azonban keresztülhúzta Rá -
kosi számításait, aki az augusztusi kV ülésen elhangzott beszédében egy, a szociál-
demokratákkal való közös lista esetén még 70%-os munkáspárti győzelmet remélt.109

Az új kormány megalakításával kapcsolatos tárgyalások elhúzódása miatt, mely-
ben a belügyi tárca sorsa ismét csak Moszkvában dőlt el,110 az Államrendőrségen 
belüli pozíciók arányosításáról csak 1946 . január elején kezdhettek el tárgyalni .111  
A Kisgazdapárt a pozíciók felére tartott volna igényt, köztük a Vidéki Főkapitányság 
vezetésére is, melyet Zsarnay Kálmánnak szántak. Az MKP Zsarnay főkapitányi 
kinevezésébe nem egyezett bele,112 ezért a Főkapitány továbbra is az 1945 szeptem-
berében kinevezett szimon istván maradt, de Zsarnay bízott abban, hogy a „közepes 
tehetségű, bürökrata” helyett valójában ő irányíthat.113

A Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányság Bajza utcai központi hivata 
az 1946. január 7-én kiadott Vidéki Főkapitányi Parancs szerint a következő struk-
túrában működött: A Főkapitányságot dr. Szimon István vezette, két helyettese  
a szociáldemokrata Pászkán-Kunodi Ferenc és a kisgazda Zsarnay Kálmán rendőr 
vezérőrnagyok voltak. Az Elnöki Osztályt dr. Benkő Károly rendőr alezredes, a Poli-
tikai Rendészeti Osztályt Tömpe András rendőr ezredes, a Felügyeleti és Fegyelmi 
Osztályt dr. Bedő Géza rendőr alezredes, a Kihágási Osztályt dr. Jánossy Ödön 
rendőr alezredes, a Munkásszázadok és Internálótáborok Osztályát dr. Fehér Mihály 
rendőr alezredes, az Igazoló Bizottságok Titkárságát dr. Bugár János rendőr alezre-
des, a Gazdasági Osztályt pedig Bihari Ferenc rendőr alezredes vezette.114

107 thAssy, 1999 . 93–94 .
108 MNL OL, M-KS. 274. f., 7. 186. A Vidéki Főkapitányság megszervezésére. É.n. 81.
109 MNL OL, M-KS. 274. f., 2. 30. A KV ülésének jegyzőkönyve. 1945. augusztus 23.
110 hOrváth–szAbó–szücs–zAlAi, 2003 . 125–129 ., 150–169 .
111 A vezető rendőrségi pozíciók felét a Kisgazdapárt kapja. Igazság, 1946 . január 8 .
112 „Amikor újból felvetették a rendőrség kérdését, megmondtam, hogy ma a köztisztviselők 90 száza-

léka reakciós, fasiszta, horthysta. Ha ebből a Kisgazdapárt ki akar vágni 50 százalékot és helyettük 
demokratákat akar betenni, azt mondjuk, hogy mind a 90 százalékot vágják ki .” rákosi Mátyás az 
MKP parlamenti frakciójának 1946. február 7-i ülésén. hOrváth–szAbó–szücs–zAlAi, 2003 . 186 .

113 thAssy, 1999 . 201 .
114 MnL OL, XiX-B-1-1511/1946 . 21 .
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Az Őrszemélyzeti Osztály vezető pozíciója akkor még nem volt betöltve, ezt 
ugyanis Zsarnay, aki a legfontosabb feladatának olyan, elsősorban már 1945 elött is 
szolgáló szakképzett rendőrök toborzását tartotta, akik nem kompromittálták magu-
kat a kommunista vezetésű rendőrkapitányságokon, Thassy Jenőnek szánta. A Vidéki 
Főkapitányság rendőrfőparancsnoki tisztének kérdése már Szebenyi 1945 májusá-
ban készített tervezetében is előkerült, aki tekintettel az osztály jelentős stratégiai 
szerepére azt javasolta, hogy egy szemantikai trükkel, a rendőrfőparancsnokot őr -
személyzeti előadónak átkeresztelve tereljék el a többi pártok figyelmét a poszt-
ról .115 Zsarnaynak azonban sikerült ezt a tervet keresztülhúznia, és az Őrszemélyzeti 
Osztály vezetését 1945. január végén Thassy Jenő vehette át.116 néhány hónap után 
azonban egyértelműen kiderült, hogy Zsarnay erőfeszítései „az új rendőrség” megte-
remtésére teljesen hiábavalónak bizonyulnak .117 A vidéki kapitányságok újjászerve-
zésének folyamata ugyanis már 1945 nyarán kezdetét vette, melyek természetesen 
nem Zsarnay, vagy akár székely Béla, illetve utóda szimon istván, hanem a Belügy-
minisztérium Közrendészeti Főosztályának kommunistapárti tisztviselői, a pozíció-
ikban már megerősített kommunistapárti rendőrkapitányok és Tömpe András rész-
vételével zajlottak le .118 E bizottság munkája nyomán fokozatosan kiépülő egységes 
Magyar Államrendőrség irányítása is teljes egészében az MKP vezetésének kezében 
összpontosult, a gyömrői, a szentesi, a kecskeméti kapitányságokon zajló brutalitá-
sok pedig megtorlatlanok maradtak .119

Emellett a Vidéki Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya a Magyar Állam-
rendőrség keretein belül továbbra is kiemelt pozíciót élvezett és Tömpe András maga 
minden lehetőséget megragadott arra, hogy ezt a kiemelt pozíciót tovább erősít-
se .120 e törekvésében szebenyi endre, aki Zöld, majd erdei távozása után is a Bel-
ügyminisztérium Közrendészeti Főosztályának vezetője maradt, ugyancsak aktí-

115 MNL OL, M-KS. 274. f., 7. 186. A Vidéki Főkapitányság megszervezésére, é. n. 77.
116 thAssy, 1999 . 201–202 .
117 „Kezdettől fogva hiányoltam feladatunk pontos meghatározását. Nem árulták el, hogy mit várnak 

tőlünk. Egy ellenrendőrség felépítését egy és egynegyed éves lemaradással a meglévő kommunista 
szerveződéssel szemben, melyet ráadásul a megszálló Vörös Hadsereg is támogat burkoltan és 
kevésbé burkoltan. Ez a célkitűzés, megjósolhatom nem fog sikerülni. Én egy esztendőt töltöttem 
a »túloldal« szervezeti keretében, láttam, hogy épül sejtről-sejtre és azt is, hogy a hatalmat nem 
fogják kiadni a kezükből.” Uo. 233 .

118 MNL OL, M-KS. 274. f., 7. 186. A Vidéki Főkapitányság megszervezésére, é. n. 79.
119 Révai József az MKP parlamenti frakciójának ülésén a politikai rendőrségek kegyetlenkedéseivel 

és gyilkosságaival kapcsolatos kisgazda interpellációkat „provokációnak” nyilvánította . MnL OL 
M-KS. 274. f., 9. 24. 1946. február 23. 43.

120 MnL OL, XiX–B–r . 695-270 .585–1945 . tömpe andrás erdei Ferenc belügyminiszternek, 1945 . 
szeptember 25 .
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van segítette őt.121 rákosi 1945 novemberében a választási vereség után elhangzott 
iránymutatásának megfelelően pedig a tisztogató kampány nem az MKP pártkatoná-
iként működő, brutális módszerekkel dolgozó, korrupt „demokratikus rendőrök”, 
hanem a „reakciós, horthysta, fasiszta” régi rendőrök ellen indult meg,122 akik-
nek szinonimájaként a kommunistapárti képviselők a rendőrségről folyó parlamenti 
viták során időről időre Zsarnay Kálmán nevét kiabálták be.123 a kisgazdapárt jobb-
szárnyára nehezedő erőteljes politikai nyomás végül a hivatalában egyre jobban 
elszigetelt Zsarnay helyzetét is lehetetlenné tette, akit a Nagy Imrét felváltó új bel-
ügyminiszter, Rajk László a főkapitány-helyettesi pozícióból 1946 nyarán Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegye főispáni székébe „buktatott”.124 Zsarnay eltávolítását köve-
tően az 1946. augusztus 30-i minisztertanácson Rajk előterjesztést tett a „Magyar 
Államrendőrség szervezeti változásai és az államrendőrséget érintő egyes kérdések 
újabb szabályozása tárgyában”, mely létszámcsökkentésre, racionalizálásra és az 
ügyintézés hatékonyabbá tételére hivatkozva egy olyan struktúra létrehozásának 
lehetőségét teremtette meg, melyről Zsarnay utóda, a kisgazdapárti Komáromi 
László rendőr altábornagy rendkívül vészjóslóan nyilatkozott. „Nyugodtan meg 
lehet állapítani, hogy az átszervezésnek ezzel a módjával napokon belül a 100%-os 
kommunista rendőrséggel találjuk magunkat szemben és meg kell állapítani, hogy 
ezek a jelenségek esetleg a közeljövőben bekövetkezhető súlyos eseményeknek az 
előkészületei is lehetnek.”125

121 Mivel a politikai rendőrséggel kapcsolatos panaszok jó része már a Közrendészeti Főosztályon 
elakadt, Szebenyit a belügyminiszterként meglehetősen passzív Nagy Imre Leojának nevezték .

122 Rajk László beszéde a nemzetgyűlés 3. ülésén. 1945. december 1. Nemzetgyűlési napló, 1945. I. 
köt ., 1945 . november 29 . – Uo . 1946 . május 9 .

123 „Ha konkrét példát kívánnak, szívesen szolgálok vele, bár el akartam kerülni a konkrét példa követ-
keztében feltornyosuló vihart. Mint régi parlamenti ember azonban állok elébe, megnevezem konk-
rét példaként a magyar rendőrséget. (Úgy van! Úgy van! Nagy taps a kisgazdapárt soraiban Farkas 
Mihály (kp): Az a magyar demokrácia rendőrsége! Ratkó Anna (kp): Ha nem tudná, az a magyar 
demokrácia rendőrsége! Nagy zaj és ellentmondások a kisgazdapárt soraiban Kossa István (kp): Az 
összes reakciósok ott vannak a kisgazdapártban! Nézzük meg, hol vannak a rendőrtisztek! A rend-
őrtisztekről beszéljünk! Farkas Mihály (kp): A Zsarnayak! A Zsarnayakról beszéljen!)” Drózdy 
Győző beszéde a nemzetgyűlés 12. ülésén. 1945. január 31. Nemzetgyűlési napló, 1945. I. köt., 
1945 . november 29 . – Uo . 1946 . május 9 . 334 .

124 thAssy, 1999 . 308 .
125 MNL OL, XIX-A-l-e-XVTII-8. 5. dosszié. Vegyes ügyek. Komáromi László rendőraltábornagy 

levele nagy Ferencnek, 1946 . szeptember 27 .


