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Kiss dávid

A SZoCIáLDEMoKRATA PáRT RENDEZŐ GáRDáJA 
1945–19481

„Ha a Párt elnöksége és választmánya a Párt agya, ha a képviselői 
csoport a Párt szíve, akkor az r Gárdát bátran nevezhetjük a Párt 
öklének. … a Párt leányainakés férfijainak az elitje, színe-java: 
acélos izmok, jó idegek, bátor szívek és művelt agyak serege.” 2

ELŐZMÉNyEK

Egy adott párton belül működő, a párt tagjaiból álló, valamilyen katonai kiképzésben 
részesülő és valamilyen fegyverrel rendelkező alakulat felállítása nem magyar-
országi „találmány” volt. A párthadseregek száma már az első világháború utáni 
Németországban is jelentős volt, több politikai erő rendelkezett valamilyen alakulat-
tal . a kommunista pártét roter Frontkämpferbundnak (’Vörös Frontharcos szö -
vetség’), hívták, 1924–29 között Ernst Thälmann volt a vezetője. Agresszív propa-
gandát folytattak a pártjuk mellett, személyesen járták a lakásokat, plakátokat ragasz-
tottak, teherautóról röpcéduláztak, térzenével egybekötött felvonulásokat rendeztek . 
1927-től több katonai gyakorlatot tartottak, céljuk a Szovjetunió által létrehozott 
nemzetközi vöröshadseregbe való belépés volt . a nácik hasonló szervezetével (sa, 
azaz Sturmabteilung, Rohamosztag) gyakran utcai harcokat folytattak.3 

a két világháború közötti ausztriában is több párt szervezett fegyveres osztago-
kat, ezek erősebbek voltak, mint a korabeli osztrák hadsereg. Mindebben az ország 
rossz pénzügyi helyzete, és az egymást gyakran váltó kormányok erélytelensége is 
szerepet játszott. A jobboldaliak közül ismertebb volt a Heimwehr (’Honvédelem’). 
1923-ban Julius Deutsch, korábbi szocdem hadügyminiszter szervezte meg a re -
publikanischer Schutzbundot (RS) (Köztársasági Védszövetség), ebben Theodor 

1 egy rövidebb írásom megjelent már a témával kapcsolatban: kiss Dávid: a Szociáldemokrata Párt 
Rendező Gárdájának megszervezése . in: rendszerváltások kortársa és kutatója . tanulmánykötet 
Izsák Lajos 70. születésnapjára. Budapest, 2013. ELTE Eötvös Kiadó, 276–281. 

2 Interjú Gombosi Zoltán államtitkárral, az RG országos főparancsnok-helyettessel. A Gárda című 
lap, 1947 . október 15 .

3 rubicon, 2011/5 . 
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körner, stromfeld aurél egykori hadiakadémiai tanártársa is részt vett . Fegyverekkel 
is rendelkeztek, Ausztriában is jellemzőek voltak az összecsapások, 1927-ben Bécs -
ben voltak zavargások, itt az rs a Heimwehrrel csapott össze, végül a hadsereg tett 
rendet, összesen 90 fő halt meg. 1931-ben a Heimwehr puccskísérleténél is hasonló 
volt a helyzet . 1933-ban hivatalosan feloszlatták az rs-t, de 1934 . február 12-16 . 
között Bécsben és több nagyvárosban sztrájk robbant ki. Az ezt követő összecsapá-
sokban az rs ellen más paramilitáris alakulatokat, és a hadsereget is bevetették, 
amely tüzérségi fegyvereket is alkalmazott. Több szocdem ezt követően Cseh szlo-
vákiába menekült, az otthon maradottakat 1935-ben perbe fogták . a harcokban 200-
270 fő között volt a halottak száma. Az emigráns RS-tagok közül később többen  
a spanyol polgárháborúban is részvettek .4 

a két világháború közötti Magyarországon a Magyarországi szociáldemokrata 
Párt (MSZDP) is rendelkezett párthadsereggel, ők az RS-sel ápoltak jó kapcsolato-
kat. Az RG-t (Rendező Gárda) Stromfeld Aurél5 szervezte meg a börtönből való 
1921-es szabadulását követően 1924-ben, és azt 1929-ben bekövetkezett haláláig 
vezette. A MÉMoSZ (Magyar Építőmunkások országos Szakszervezete) székházá-
ban alakult meg . 1924-ben az MsZDP XiV . kongresszusa a már párttag stromfeldet 
ellenőrző bizottsági taggá is választotta. A gárda létszáma 1500 fő volt, a munkás-
eszperantistákból szervezték meg őket. A fővárost három területre osztották: budai, 
észak-és dél pesti, ezeken kívül a környező településeken is alakítottak egységeket. 
A gárda központi pártvezetőség fennhatósága alatt állt, a tagokat az önként jelentke-
zők közül vették fel, őket a helyi pártszervezetek végrehajtó bizottságai szelektálták, 
majd a helyi RG felvételiztette őket. Az RG-t a felsőbb szervei és nem helyi pártszer-
vek irányították. Riadóztatásuk kerékpáros hírvivővel vagy gyári szirénával történt. 
Érdekesség, hogy Marosán György is szolgált a gárdában. A kiképzést – Termé szet-
barátok Turista Egyesülete néven – a budai hegyekben végezték. Egyenruhájuk nem 
volt, egységes bőrsapkát, jelvényt és szíjat viseltek, feladatuk a párt rendezvényeinek 
a biztosítása volt .6

4 stadler, karl r .: Opfer verlorener Zeiten − Geschichte der SchutzbundEmigration 1934. europa Ver-
 lag AG, Wien, 1974. 24−48., Erich Zöllner: Ausztria története. Budapest, 2000. osiris Kiadó, 378−386.

5 1878-ban született, a Ludovika Akadémián, majd a bécsi hadiiskolában tanult. 1907-től az előbbi-
ben, majd később az utóbbi intézményben tanított is. Az első világháborúban végig harcolt. 1919-
ben hadügyi államtitkár lett, belépett a szociáldemokrata pártba . a tanácsköztársaság idején jelen-
tős részeket foglalt vissza a korábban elvesztett területekből. A Horthy-korszakban elítélték, 
1921-ben szabadult, aktív szerepet játszott az MsZDP-ben, az illegális kommunistákkal is kapcso-
latban állt egyesek szerint . 1927-ben halt meg . (http://www .rubicon .hu/magyar/oldalak/1927_
oktober_10_stromfeld_aurel_halala/2014. november 14.) 

6 Ennek során több eseten más csoportokkal is összetűzésbe keveredtek, így például a 20-as évek 
közepén a turul szövetség támadásától tartava védték a párt lapjának, a népszavának a székházát . 
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A GáRDA HELyE ÉS SZEREPE A HáBoRúT KöVETŐEN

1945-ben, a második világháború lezárása után a nemzetközi világpolitikában új 
világrend kialakulása vette kezdetét, amely jelentős hatással volt a magyar politi-
kai eseményekre is . a szovjet megszállás az ország gazdasági kifosztása mellett egy 
– a magyar társadalom számára – idegen politikai-társadalmi rendszer bevezetésével 
is járt . a kialakuló nyugat-európai demokratikus berendezkedéshez hasonló magyar 
struktúra felszámolása a kezdetektől megindult, ennek egyik jele volt, hogy az MKP 
(Magyar Kommunista Párt) saját embereit ültette vezető pozíciókba, − de nem csu-
pán az állami, vagy a magánszférában, hanem más pártokon belül is, − akik aztán  
a párt érdekeit teljes mértékben kiszolgálták. Az SZDP-n (Szociáldemokrata Párt) 
belül az MKP-val együttműködni nem akarókat nevezték „jobboldali szociáldemok-
ratáknak” . az sZDP-hez hasonlóan a kommunisták és más pártok is megszervezték 
a maguk gárdáját. A gárdák közül azért érdemes először az SZDP szervezetével fog-
lalkozni, mivel az MkP-s gárda megszervezése során ez szolgált mintául, ugyanak-
kor a kommunista hatalomátvétel egyik lényeges elemét alkotta az sZDP-vel és 
annak gárdájával történő 1948-as egyesülés, illetve a gárdák együttműködése. 

a szétzilálódott fegyveres szervek újjáalakítása gyakorlatilag azonnal megkez-
dődött, de érdekes módon az MKP csak 1945. május 4-én döntött saját párthadse-
regének felállításáról. Bár rendező gárdistáik korábban is voltak, de ezeket alkal-
manként vették igénybe, és nem építettek fel országos hierarchiát .7 Velük szemben 

Mérő Ignác, a Gárda későbbi vezetője (Stromfeldet Blaskó Arthur követte, őt Mérő) így emlékezett 
vissza: „szabályos ütközeteket vívtak . ötszáz gárdista rohama után félszáz fasiszta maradt a poron-
don .” Halas Lajos A Gárda című lap 1948. májusi számának adott interjúja szerint 1938−39-ben 
több esetben támadtak meg munkásotthonokat . a rákospalotai munkásotthon szétrombolása után 
az újpesti, pesti munkásotthonok, szakszervezeti székházak védelmét 24 óra alatt megszervezték . 
1939. május 1-én 10 ezer fős tömeg rendezett néma tüntetést a hűvösvölgyi nagyréten, ezt az RG 
biztosította. Szálasi Ferenc hatalomra kerülését követően a MSZDP-vel együtt a gárdáját is üldöz-
ték, tagjait internálták. „Részt vettek a földalatti mozgalom irányításában, vezetői voltak az ellen-
állás megszervezőinek, és állandó életveszedelem között bonyolították le a hírszolgálatot” – emlé-
kezett vissza szakasits antal . a háborúban tehát rádiós hírszolgálatot szervezetek, tartották az 
összeköttetést . (Halas Lajos: Az R Gárdától a Munkásőrségig. Budapest, 1986 . Zrínyi katonai 
Kiadó, 81−91., Hetés Tibor: Stromfeld Aurél. Budapest, 1978 . Zrínyi katonai kiadó . A huszon
hároméves szocialista R. Gárda éposza – Beszélgetés Mérő Ignác elvtárssal. A Gárda, 1947. szep-
tember, a Gárda 1947 . október 15 ., Justus Pál: Régi gárda – új feladatok. a Gárda, 1948 . január 1 ., 
a Gárda, 1948 . június 5 ., a Gárda, 1948 . május 15 ., Halas Lajos: Feladataink. a Gárda, 1948 . már-
cius 1 ., szakasits antal: Rendezőgárdánk a múltban és a demokráciában, A Gárda, 1948. március 1.) 

7 1946. június 20-án a Politikai Rendőrség őrszemélyzeti osztályán állandó karhatalmi készültségi 
osztagot állították fel, csupán 15 fővel. Ez elég kevés volt, saját gárdára nyilván ezért volt szüksége 
az MkP-nak is . (Politikatörténeti intézet Levéltára /továbbiakban: PiL/ 274 . f . 2/25 ., Dokumen
tumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. A politikai rendészeti osztályok 1945−1946 
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a szociáldemokraták Pest szovjet megszállását követően (1945. január 18.) azonnal 
elkezdték a szervezést; igaz, kezdetben spontán módon és nem szervezetten .8 
az sZDP a két világháború közötti „gárdahagyományokra” támaszkodva kezdte 
meg a párthadserege felállítását. Mindennek köszönhetően nekik könnyebben is 
ment mindez, mint az MkP-nak .9 Meg kell jegyezni, hogy az SZDP hivatalos első 
gárdaavatására is csak 1945 augusztusában került sor .10

a késlekedésnek több oka is lehetett . a szervezés során nehézséget okozott az is, 
hogy rossz volt a közlekedés, kevés gépjármű állt rendelkezésre, nem csak a gárdák-
nak, hanem még a PRo-nak (Politikai Rendészeti osztály, az áVo elődszerve)11 is . 
Ugyanakkor magukat a pártokat is meg, illetve újjá kellett szervezni, ami szintén 
nem ment könnyen . az sZDP nyárra alakította meg ismét a helyi pártszerveit .  
A 3200 településből 3000-ben működött ekkor alapszervezete. A nagyobb városok-
ban ház- és háztömbbizalmi hálózatot is kiépítettek .12 a szocdemekkel szemben óri-
ási előnyre tett szert a háború előtt alacsony taglétszámmal rendelkező MKP: már  
a frontvonal mögött elkezdhette a szervezést13, de 1947-re az MkP és az sZDP gár-
dája csaknem 20- 20 ezerre nőtt.14 

ennyi ember nyilván túl sok lett volna ahhoz, hogy csupán rendezvények biztosí-
tására használják őket! A gyors szervezés és a magas létszám a választási „munká-
hoz” és más hasonló feladatok elvégzéséhez is kellett, de arra is mindenképpen rá 
kell világítani, hogy az MkP és az sZDP úgy érezhette, hogy nem rendelkezik meg-
felelő számú saját fegyveres erővel, illetve a fegyveres szerveken belül nem tarthat-

PRO. Szerk.: Krahucsán Zsolt, Müller Rolf, főszerk.: Gyarmati György. Budapest, 2009. áBTL −L’ 
Harmattan, 26−38.

8 Ugyanakkor az mindenképpen meg kell említeni, hogy a debreceni időszakról nem maradt fenn 
olyan irat, amely az esetleges ottani gárda szerevést tanúsítaná. (PIL, 274. f. 11/33.)

9 PIL, 274. f. 2/25. Az MKP Központi Vezetőség 1945. május 4-i ülése. 
10 PiL, 283 . f . 26/6 .
11 1948-ban is a vidéki osztályoknak csak 10 dzsipjük volt . (Gyarmati György: Kádár János és a Bel

 ügyminisztérium Államvédelmi Hatósága. In: Trezor I. − A Történeti Hivatal évkönyve. Budapest, 
1999. Történeti Hivatal, 115−147.) 

12 A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. főszerk.: Varga Lajos. Budapest, 1999. Napvilág Kiadó, 
81−89. 

13 Hubai László − Szabó Éva: A Magyar Kommunista Párt gazdálkodása 1944−1948. in .: a koalíciós 
korszak pártjainak gazdálkodása 1944−1949. Szerk.: Vida István. Budapest, 2008. Gondolat Kiadó, 
47−101. 

14 PIL, 274. f. 16/38. Halas Lajos jelentése az RG szervezéséről 1947. január 23., A Rendező Gárda 
szervezetére és munkájára vonatkozó iratok 1945. szept. 18 −1948. ápr. 22., A Gárda, 1947. decem-
ber 1. Az MKP-s gárda szervezéséről jóval több adat maradt fenn. A SZDP gárdájának létszámáról 
az említett A Gárda című lap 1947. december 1. számából ismerjük csak ezt a nyilván hozzávetőle-
ges, 20 ezer fős adatot. A 3000 ezer SZDP-alapszervnek átlagban így 6-6 főt kellett kiállítania. 
Ennyi ember toborzása a kisebb településeken is reálisnak tekinthető. 
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ták megfelelőnek a befolyásukat,15 így gárdistákkal próbálták a hiányt pótolni . több 
esetben a hivatalos szervek munkáját is segítették a későbbiekben.16

A fenti állítást igazolják a következő adatok is. A rendőrség létszámát kezdetben 
30, majd 35 ezer főben szabták meg,17 a tisztikarának 1946 tavaszán 28,6%-a volt 
az sZDP tagja,18 a megyei rendőrkapitányok közül hat SZDP-s volt.19 A fővárosban 
a II., VIII., XIV., kerületi rendőrfőkapitányok voltak a párt tagjai, hat helyen a rend-
őrfőkapitányok helyettesei is ők voltak, Pest környékén pedig öt fő. 1947-re Nagy-
Budapest20 területén 30%-os veszteséget szenvedtek a szocdemek, mivel sokan 
az MkP-ba léptek át, ez nyilván a fegyveres szervekben való befolyásukat is érin-
tette .21

A Magyar Honvédség létszáma 1945 és 1948 között a következőképpen alakult. 
1945 . március 15-én: 26 414, 1945 . április 11-én: 30 000, 1945 . május 15-én: 43 488 
fő. A későbbiekben folyamatos csökkenés következett: 1945. május 21-én: 36 963, 
1945 . november 20-án 35 072, majd 1947 . február 10-én 12 890, 1947 . április 15-én 
14 219 fő. októberig elkészítették a Pilis I. hadrendet, amely növekedést irányzott 
elő, 1948 áprilisában már 20 196 fő volt a létszám. A Magyar Honvédség kezdeti 
leépítése és későbbi állománynövelése a B listázások és az igazoló bizottságok „mun-
kája” mellett az kommunistáknak nem tetsző elemek kiszűrését, később a kommu-
nisták beépítését szolgálta .22 Az SZDP a hadseregben 1947-ig megőrizte 30% körüli 

15 az MkP esetén a fegyveres szervek feletti birtoklási vágy a kommunista „tanításokból” is követ-
kezett . szerintük a kapitalista társadalomban a burzsoázia, a hivatalnokréteg és a hadsereg biztosí-
totta a rendszer fenntartását. Ebből következően a hatalom megszerzéséhez a fegyveres szervekben 
való részvételük növelése lényeges volt . (ötvös istván: A Vörös János elleni vizsgálatok 1945−1950 . 
In.: Katonai perek 1945−1958. Budapest, 2001. Történeti Hivatal, 37−71.) 

16 1946-ban az SZDP-s gárda vezetője, Mérő Ignác arra kérte a párt vezetőségét, hogy a bűncselek-
mények kiderítésénél a rendőrségnek a gárda elitalakulata, a Stromfeld-gárda segíthessen. (PIL 
283. f. 10/95. Mérő Ignác levele az országos pártvezetőségnek 1946. május 31.) 

17 1946 márciusában ebből 7-8 ezer fő volt felfegyverezve. (A magyar rendvédelem története . szerk .: 
Parádi József. Budapest, 1996. osiris Kiadó, 138−139., A Magyar Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
jegyzőkönyvei 1945–1947. Szerk.: Feitl István. Budapest, 2003. 150-151. o. /Továbbiakban: SZEB/).

18 Gyarmati György: Kádár János és a Belügyminisztérium… i . m . 117 . 
19 Palasik Mária: A politikai rendőrség háború utáni megszervezése. in .: Államvédelem a rákosi-

korszakban. Szerk.: Gyarmati György. Budapest, 2000. Történeti Hivatal, 33−55. o. 
20 1950 előtt Budapest 14 kerületből állt, de a környező települések szorosan kapcsolódtak hozzá, így 

ezt nevezték Nagy-Budapestnek. Az országgyűlés az 1949. XXIX. törvénycikkellyel rendelkezett 
a főváros területének kiterjesztéséről, így 7 várost és 16 községet csatoltak hozzá, a kerületek 
száma 22-re nőtt. A lakosság 60%-kal lett több. 1950. június 15-től a városi önkormányzat helyett 
városi tanács működött. (Varga László: Várostörténet 1945−1956. in .: Budapest negyed, 1998 . 
nyár, 20−21.)

21 A magyar szociáldemokrácia kézikönyve, 149−163.
22 Tombor Jenő honvédelmi miniszter jelentése a SZEB-nek. 1946. május 16., A honvédség szervezeti 

változásainak ütemezése1946 . július 4 . http://mek .oszk .hu/04900/04971/html/#d1e2481 2014 . 
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befolyását .23 A Magyar Honvédséggel és a rendőrséggel szemben az öt majd tízezer 
fős határőrség és a politika rendészeti osztály − később áVo − már kezdetektől, tel-
jes mértékben az MkP megbízható erejévé vált .24 a fenti adatokkal kapcsolatban 
meg kell említeni, hogy több szocdem vagy akár más pártnak a tagja valójában az 
MkP beépített embere volt . Látható, hogy a fegyveres szervek helyzete miatt a gár-
dáknak igen nagy súlya volt, illetve adott esetben lehetett volna akkor is, ha a szov-
jet csapatok jelenlétét figyelmen kívül hagyjuk.

AZ SZDP RENDEZŐ GáRDáJáNAK  
AZ úJJáSZERVEZÉSE ÉS MűKöDÉSE 1945–1948

Spontán szerveződés
Lényeges, hogy a háborút követően polgári őrségek szervezését írták elő, aminek 
végrehajtását erdei Ferenc belügyminiszterre bízták .25 A fővárosban már a szovjet 
megszállást követően megkezdődött a szerveződés, de a szocdemek spontán módon 
újjászerveződő gárdája mellett mások is alakítottak fegyveres egységeket. Ezek 
közül a következőkről tudósítanak a korabeli iratok: Magyar GPU, a Miklós Gárda, 
a Magyar Partizánosztag − amely Egyetemi Nyomdában készített igazolványokat 
magának −, a Budapesten élő csehszlovákok rendőrsége. A közbiztonsági helyzet 

november 11 ., Jakus János: Haderőépítés és/vagy átalakítás 1945től 1956ig http://www .kfh .hu/
hu/letoltes/szsz/2006_3_szam .pdf 2014 . november 11 ., sZeB, 288-296 .

23 A szociáldemokrácia kézikönyve, 149−163.
24 Az 1947. március 20-i SZEB jegyzőkönyv szerint a politikai rendőrség 70 vezetőjének 92,8%-a az 

MKP vagy az SZDP tagja volt, a 6779 fős összlétszám 10%-nál kevesebb volt a kisgazda párttag. 
(SZEB 306–316., A demokratikus honvédség… 54−78.)

25 1945. január 4-től tették kötelezővé polgári őrségek szervezését. 1945. január 17-én nevezte ki Erdei 
Ferenc belügyminiszter az államrendőrségbe azokat a személyeket, akik később a PRo, majd 
áVo, BM áVH és áVH meghatározó figurái lettek, például: Dékány István, Villányi András, Piros 
László. Tömpe András hivatalosan csak később kapott megbízást a Vidéki Rendőr-kapitányságon 
belül működő PRo vezetésére, 21-én és 23-án nevezték ki a PRo-ban szolgáló személyeket Deb -
recenben . tömpéék január 26-án vagy 29-én érkezhettek Budapestre, és vették birtokukba az 
Andrássy út 60-at, innentől indult a vita közte és Péter Gábor között, aki már januárban elkezdte  
a budapesti PRo szervezését, ami a Magyar Rendőrség Budapesti Főkapitányságán belül működött 
a későbbiekben. Tömpe csak márciusban kezdte el a PRo-t országosan (vidéken) szervezni. A rend-
őrséget és az ezen belül működő PRo-t csak májusban szabályozták törvényileg. 1946 szeptembe-
rében a két osztályt áVo néven összevonták, vezetője Péter Gábor lett. (Baczoni Gábor: Pár(t)via-
dal A Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányságának politikai rendészei osztálya, 1945−1946 . 
In: Trezor 2. A Történeti Hivatal évkönyve 2000−2001. Budapest, 2001. Történeti Hivatal 79−111., 
Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. 9−26., Kiszely Gábor: ÁVH Egy ter-
rorszervezet története. Budapest, 2000. Korona Kiadó, 15−22.) 
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katasztrofális volt,26 ezek a szervek a rend fenntartásával, nyilasok stb . elfogásával, 
de sok esetben zabrálással foglalkoztak. A hivatalos szervek a későbbiekben fel is 
számolták őket, akárcsak az SZDP Belbiztonsági Szervezetét, amely a párt politikai 
rendőrségeként próbált működni.27 Ezt nem, de a kommunisták által szervezett fővá-
rosi Pro-t legalizálták! ne felejtsük el, hogy amíg tömpe andrás kapott megbízást 
a belügyminisztertől, addig Péter Gábornak semmilyen hivatalos megbízása nem 
volt, hiszen őt az MKP Politikai Bizottsága (PB), és nem állami szerv nevezte ki.28 
ennek ellenére nem oszlatták fel a szervezetét, még az említetteket a szovjetek igen .

Amíg a rendőrség, illetve az ezen belül működő budapesti és vidéki PRo az emlí-
tett csoportokat megszüntette, addig az SZDP Rendező Gárdája a későbbiekben is 
működött, tagjai − hagyományaikhoz híven − bőrsapkát és vörös karszalagot visel-
tek .29 Egyébként velük is már az „első perctől” kezdve foglalkozott30 a Pro vidéki, 
tömpe andrás vezette formációja . Felállításuknak két oka lehetett . egyrészt a hata-
lomért való harc, másrészt egyfajta önvédelem biztosítása a párt és tagjai részére .31 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy már ekkor is csak a szovjeteknek, illetve az MkP-
nak megfelelő csoportokat hagyták tovább működni!

A VII. kerületben már 1945 februárjában működött gárda, amelynek a vezetője 
Verebes Jenő volt. Ő egyben az SZDP káderosztályát is irányította. Tevékenységükről 
annyit tudunk, hogy Verebesnek a vidéki Pro-hoz továbbították egy feljelentéshez 
csatolt levelét. Mindez a következőket tartalmazta. A Weisz Mór korábbi tulajdonát 
képező Budapest, VII. kerület, Dob u. 22. szám alatt lévő pékségbe egy nyilas, Kitsch 
Henrik költözött be a háború alatt, így az ingatlan és az ingóságok visszaadását kér-
ték, mivel „…égetően fontos párt- és közérdek”, hogy bekapcsolják a boltot a terme-
lésbe . a párt- és közérdek megfogalmazásból nyilván arra lehet következtetni, hogy 

26 Ezt a következő eset is szemlélteti: A soltvadkerti vasúti állomásfőnök szerint szerb partizánok 200 
db mozdonyt vittek el, és Budapestre is feljártak fosztogatni . (MnL oL /a továbbiakban: Magyar 
Nemzeti Levéltár országos Levéltára/ XIX-A-1-e 3. d. Helyzetkép Tolna vármegyéről 1945.)

27 A hasonló vidéki csoportosulások vezetőit kiskirályoknak nevezték el. (Dokumentumok a magyar 
politikai rendőrség történetéből 1. 9−26., 83., 93, Kiszely i. m. 15−21.)

28 kiszely: i . m . 17 . 
29 Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. 93. o.
30 PIL, 274. f. 11/33. Tömpe András (PRo) jelentései az SZDP nyomozó csoportjáról („Miklós Gárda” 

Verebes csoport.) 1945. február 3−9. 
31 A zűrzavaros állapotokat, és az SZDP ezzel kapcsolatos véleményét tükrözi az 1945. március 1-jei 

népszavában megjelent cikk, mi szerint a nyilasok szabadon járkáltak . „sok nyilas elfoglalta régi 
hivatali beosztását és közérdekű ügyekben hoz határozatokat. […] Az utcákon nyíltan árusítják a 
nyilasok a fosztogatásból származó árut. A közönség pedig nem a rendőrséget, hanem a pártokat és 
az egész demokratikus rendszert vádolja tehetetlenséggel vagy nemtörődömséggel.” A PRo nem 
adott nekik tájékoztatást, hogy mit csinálnak . Április 22-én arról tudósítottak, hogy megkezdik  
a rendőrségi igazolásokat. A lap ezt már korábban is többször sürgette. 
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a pékség eredeti tulajdonosának volt valamilyen kapcsolata a Vii . kerületi sZDP-
szervvel. A dokumentumokból egyértelműen kitűnik: a politikai rendőrséget érde-
kelte a gárda működése.32

Az V. kerületi egység esetében is így volt, róluk a következő információkkal ren-
delkeztek . a csoportot az V . kerületi sZDP állította fel, helyisége a kerületi párt-
székházban, a Szent István krt. 18. szám alatt volt található, a létszáma 100 fős volt. 
Az összetételüket a következőképpen jellemezte egy PRo-jelentés: „Nagyrészt volt 
munkaszolgálatosok, részben kétes exisztenciájú (sic!) emberek a tagjai. Vala mennyi en 
a szoc.dem párt tagjai. Vezetőjük Falus /keresztnevét, lakcímét nem ismeri/. Fel -
jelentésre állítottak elő nyilas-gyanús egyéneket, vagy olyanokat, akik ellen idegen 
tulajdon eltulajdonításának vádját emelték magánosok” . a tagoknak szolgálati iga-
zolványuk, esetenként szolgálati jegyük volt. „Az előállítottakat kihallgatták, ingó-
ságokat, főleg élelmiszert és gyógyszert szállítottak be tőlük helyiségükbe”. Ebből  
a csoportot és a helyi pártszervet élelmezték. „Hogy az előállítottakkal mi történt, 
arra vonatkozólag felvilágosítást adni nem tud, állítólag átadták őket az Elöl járó-
ságnak” . a fegyverzetükkel kapcsolatban annyit tudunk csak, hogy egy részüknek 
gumibotja volt . „informátorom nézete, valamint az én véleményem szerint is több-
ször túlléptek hatáskörük határain, és ezek az esetek alkalmasak voltak arra, hogy  
a szoc.dem párt működését kompromittálják”.33 a csoport tagjainak nyilván nem lett 
volna jogköre senkit sem letartóztatni, ugyanakkor a jelentésből kiderül, hogy több 
esetben szabadrablást folytattak, amelyből magukat tartották fenn.34

32 Az eset előzménye az volt, hogy egy meg nem nevezett fontos nyomozati ügy miatt Andreánszky 
István BM osztálytanácsos arra utasította a vidéki PRo-t, hogy keressék fel dr. Endrődy Jánost,  
a Népszava rovatszerkesztőjét. Ennek során futott össze dr. Tímár István – ekkor rendőrfogalmazó 
volt, később az áVo-ban, majd az áVH-ban több magas pozíciót töltött be – Verebessel és váltot-
tak pár szót az említett üggyel kapcsolatban . a feljelentést Verebes levelével együtt a bolt tulajdo-
nosának az örököse továbbította a Pro-ra . a magyar szociáldemokrácia kézikönyve 81 ., kiszely: 
i. m. 38., PIL, 274. f. 11/33. Tömpe András–Tímár István: Magyar államrendőrség PRO Jelentés a 
Szociáldemokrata Pártban működő úgynevezett „rendező gárdáról”. Tömpe András (PRo) jelen-
tései az SZDP nyomozó csoportjáról („Miklós Gárda” Verebes csoport. 1945. február 3−9.)

33 PIL, 274. f. 11/33. Tömpe András rendőrfőtanácsos 1945. február 8-i jelentése Magyar állam-
rendőrség PRo bélyegzővel ellátva! (Szöllösi György detektív) Tömpe András (PRo) jelentései az 
SZDP nyomozó csoportjáról („Miklós Gárda” Verebes csoport.) 1945. február 3−9. 

34 Szőllősy György (1918-ban született, 1945. január 20-án lépett be a budapesti PRo-ba, 1946. július 
3-án felügyelő és főcsoportvezető volt, érettségivel rendelkezett.) kapott utasítást az V. kerületi 
gárda felmérésére . az információit kertész Gusztávtól, aki az sZDP, és egyben a párt V . kerületi 
karhatalmi csoportjának is a tagja volt, gyűjtötte össze, Kertész minden bizonnyal PRo-s informá-
tor lehetett. A gárda visszaélései nem annyira zavarhatták a politikai rendőrséget, hiszen a lényeg 
az volt, hogy az sZDP-t a cselekedeteik kompromittálják . Lényeges, hogy a háború mellett az 
sZDP helyzetét az is befolyásolta, hogy a pártvezetés február elején nyilván nem tudott a pesti ese-
ményekkel érdemben foglalkozni. Ugyanakkor a fegyverszüneti szerződés értelmében a közigaz-
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A VII. és az V. kerületi RG mellett a Szociáldemokrata Párthoz köthető volt az 
úgynevezett Miklós Gárda és Matheidesz-csoport35 is. Az említett két szerveződés-
sel kapcsolatban Tömpe András a következőket jegyezte fel. „Folyó hó 9-én felkeres-
tem az orosz városparancsnokságon Hátszegi ottó vezérkari ezredest és kérdést 
intéztem hozzá a „Miklós gárda” a szociáldemokrata párt (sic!) nyomozószerve és  
a Matheides [-] csoport tevékenységéről. – Miklós Lászlóról úgy nyilatkozott, hogy 
tudomása szerint szélhámos, akit az orosz [sic!] hatóságok már le is tartóztattak. 36 
– Nem tudott arról, hogy a Miklós gárda politikai nyomozást folytatott és letartózta-
tásokat foganatosított volna. – Megemlítette, hogy ebből a szervezetből egyik vezető 
ember többször felkereste őt és közbenjárását kérte a katonai parancsnokhoz .37 – 
velük való kapcsolatára csak annyi megjegyzést tett, hogy mivel ő kizárólag katonai 
kérdéseket visz a városparancsnok elé, nem állt módjában bármiféle támogatást nyúj-
tani ennek a szervezetnek. – A szociáldemokrata párt és a Matheidesz [-] csoport 
megbízottai ugyancsak több ízben felkeresték őt abból a célból, hogy befolyását meg-
nyerjék a városparancsnokhoz, de mivel kételkedett ezek legálitásában (sic!) hasonló 
elutasítással élt velük szemben. – Arról, hogy igéreteket, [sic!] vagy kisebb személyes 

gatást hadműveleti területen nem lehetett még újjászervezni, márpedig 1945. február első napjai-
ban Pest is ilyen területnek számított, hiszen a harcok 13-áig tartottak a budai oldalon . ezzel kap-
csolatban ne felejtsük el, hogy tömpe már január végén Pestre érkezett hivatalos miniszteri megbí-
zással! (PiL, 274 . f . 11/33 ., Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. 354.) 

35 Dr. Matheidesz Géza alakított a nyilas bűncselekmények felderítésére egy csoportot, amely a Nyi -
las keresztes Párt dokumentumai gyűjtötte össze. A csoport tagja volt báró Kruchina Viktor is, aki 
a HM 40. osztályának a vezetője lett, ami a katonai ügyekkel foglalkozott, később ezt a KATPoL-ba 
(Katona politikai osztály) olvasztották be. (Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történe-
téből 1. 9−26.)

36 „Sikerült a Miniszterelnök úr nevével visszaélő Miklós László személyét és szervezetét leleplezni 
és ennek folyamán az orosz hatóságokkal karöltve részben már fel is számoltuk ezt a bűnszövet-
kezetet. Maga Miklós László őrizetben van. b) Ugyancsak ártalmatlanná tettük a dr. Matheidesz 
(Géza) álszázados vezetése alatt működő szervezetet, amely visszaélve a Vörös Hadseregnek belé-
helyezett bizalmával magát politikai rendőrségnek játszotta ki és a legkülönbözőbb szélhámos-
ságokat követte el” – jelentette Tömpe András Erdei Ferenc belügyminiszternek 1945. február 
7-én, majd 12-én Gerő Ernőnek. (Dokumentumok a ma  gyar politikai rendőrség történetéből 
1. 77−78., 88.)

37 Managarov, Ivan Mefodevics altábornagy 1898-ban született, részt vett az 1918−20 közötti polgár-
háborúban, 1931–41 között több egységnek és hadosztálynak volt a parancsnoka. A 2. világhábo-
rúban a németek elleni harcban különböző egységek parancsnoka. Január végén vette át a „Budapest 
csoport” irányítását, ő volt a felelős a város elfoglalásáért. Ezt az egységet január 18-án állították 
fel . 1953-ban tartalékos katona lett . (A magyarországi felszabadító hadműveletek 1944−1945. 
szerk.: M. Szabó Miklós. Budapest, 1985. Kossuth Könyvkiadó, 131−135., http://encyclopedia2.
thefreedictionary.com/Ivan+Managarov 2014. 09. 25. Az adatok egy 1979-ben kiadott szovjet en -
ciklopédiából származnak.)
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szívességet tett volna a fent említetteknek, nem esett szó” .38 az idézetnek az utolsó 
sora szerint tehát tömpe azt feltételezhette, hogy szociáldemokraták csoportjait 
valamilyen módon segítheti Hátszegi ottó vezérkari ezredes . a másik fontos tény, 
amit ki kell emelni, hogy Hátszegi pont ezen a napon jelölték ki a HM-ben a tiszte-
ket igazoló bizottság tagjává .39 a kommunistáknak nyilván nem volt mindegy, hogy 
ki birtokol egy ilyen fontos pozíciót, így Hátszegiről adatokat gyűjthettek.40

38 PiL, 274 . f . 11/33 . tömpe andrás levele révai Miklósnak, az MDP kV tagjának . Bp . 1945 . február 
9 . tömpe andrás Pro-jelentései az sZDP nyomozó csoportjáról („Miklós Gárda” Verebes cso-
port.) 1945. február 3−9. Érdekes, hogy pont Révainak írt jelentést, hiszen neki nem ez volt a „szak-
területe” .

39 Hátszegi, eredeti nevén Hatz otto, 1902-ben Jugoszláviában, Branjevoban született . Hivatásos 
katonatiszt, részt vett az 1928-as és az 1936-os olimpián, majd vívóedző lett, 1934 és 1941 között  
a vezérkarnál teljesített szolgálatot. 1941-től szófiai katonai attasé, 1944-től légügyi is. 1944-ben 
ankarai katonai attasé. 1943-ban ő teremtett kapcsolatot Isztambulban az amerikai titkosszolgálat 
megbízottjaival . 1944 januárjában a németeket dezinformálta, áprilisban a Gestapo letartóztatta, 
majd májusban elengedték. Ezt követően a honvédelmi miniszter szárnysegédje lett. A titkos 
moszkvai fegyverszüneti delegáció szervezésében vett részt . október 16-tól november 6-ig a Vii . 
hadtest vezérkari főnöke. 1944. november 7-én hadműveleti okmányokkal, védelmi tervekkel 
szegedre repült át a szovjetekhez, így családját koncentrációs táborba vitték . 1944 decemberében 
az Ideiglenes Nemzetgyűlés alapító tagja, Debrecenben a HM és a budapesti szovjet városparancs-
nokság összekötője lett, és a HM Elnökség vezetője. 1945. január 10-ig Malinovszkij főhadiszállá-
sán tartózkodott, ahol a honvédség szervezésében vett részt, ekkor ő fogalmazta meg a felállítandó 
20 ezer fős hadosztállyal kapcsolatos javaslatot, amelyet a szovjeteknek adtak át. 1945. január 
18-án lefokozták, de az igazoló eljáráson megfelelt. 19-én a miniszter alárendeltségében lévő Ka -
tonai főnök és Kéri Kálmán vk. ezd. alárendeltségében lévő elnökség vezetője volt. 1945. február 
8-án a tisztikar háború alatti tevékenységének a vizsgálatára felállították a Honvédelmi Miniszter 
Állandó igazoló Bizottságát, ennek az egyik tagja lett Hátszegi is . 1945 . március 4-én nevezték ki 
az 1 . hadosztály parancsnokának, Budapest magyar városparancsnoka is volt, ennek során a HM 
fővárosba költöztetése is a feladata lett. A háború után magyarosította a nevét. 1945. április 5-én az 
nkVD letartóztatta, 1952-ig Moszkvában vizsgálati fogságban tartották, ugyanebben az évben  
a szovjetunió elleni diplomáciai tevékenység vádjával 15 évi börtönbüntetésre ítélték . 1955 . szep-
tember 4-ig a Szovjetunióban raboskodott, hazatérve itthon, majd az NDK-ban lett vívóedző. 1977-
ben Budapesten halt meg. 1990. poszthumusz vezérőrnagy. (Kis András: A Magyar Honvédség 
újjászervezése 1945. Budapest, 1995. Zrínyi Kiadó, 51−57., Szakály Sándor: A magyar katonai felső 
vezetés 1938−1945 . Lexikon és adattár . Budapest, 2003 . ister k . 129 ., ötvös istván: A Vörös János 
elleni vizsgálatok… i . m . 41 ., Gosztonyi Péter: HátszegiHatz. in .: élet és irodalom, 1985 . novem-
ber 28., http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC05727/06042.htm 2014. 09. 25., Bővebben: Dr. 
Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek szolgálatában 1940–1944. München, 1986 . 

40 tömpe ugyanezen a napon egy másik jelentést is küldött révainak . „Mellékelten küldöm Hátszegi 
(sic!) ezredes úr és Andreánszky belügyi osztálytanácsos úr működésével kapcsolatos jegyzőköny-
veket. Ezek a Kádár (Kádár János ekkor Budapest rendőrfőkapitány-helyettese volt.) elvtárs által 
szolgáltatott anyag kiegészítéséül szolgálnak. Az anyag egységesítésére idő hiányában módom nem 
volt. Tekintettel az Andreánszky(-)ügy egyéb vonatkozásaira, szükségesnek láttam Erdei belügy-
miniszter úrhoz is jelentést küldeni, amit ugyancsak mellékelek. Révai elvtárs és a pártvezető elv-
társak megfontolására bízom, hogy e jelentést továbbítják-e. Ugyanis nem akarok elébevágni (sic!) 
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Felmerül a kérdés, hogy az SZDP-vel kapcsolatba hozható önszerveződő csopor-
tok közül miért tiltottak be többeket, illetve az r Gárdával miért nem tették ezt . erre 
az lehet a magyarázat, hogy ez a szervezet a kommunisták számára nagyrészt meg-
bízható elemekből állt, a vezetői végig az MKP-val együttműködő személyek közül 
kerültek ki. Feltételezhető, hogy a Miklós Gárda, illetve a Matheidesz-csoport ürü-
gyén tervezték már 1945 elején az MKP-nak nem megfelelő Hátszegit és Andreánszkyt 
eltávolítani . Láthattuk, hogy mindketten hasonló pozícióban voltak, a fegyveres 
szervek újjászervezése, átválogatása volt a feladatuk . 1945-ben betöltött hasonló 
pozíciójuk mellett az „ankarai szál” volt még bennük közös .

A struktúra kiépítése
Az SZDP gárdájának a szervezése tehát igen korán elkezdődött, a hivatalos, újjáala-
kuló ünnepséget 1945 . augusztus 12-én 15 órakor a Vas-és Fémmunkások Magdolna 
utcai székházának a márványtermében tartották. Mérő Ignác, majd Szakasits árpád 
mondott beszédet .41

a Párt esetleges átfogóbb akciójának andreánszkyval szemben . Ha tehát úgy látják helyesnek, hogy 
a belügyminiszternek küldendő jelentés nem aktuális, kérem, használják fel a benne közölt anya-
got, eltüntetve azokat a külsőségeket, melyek eredeti rendeltetésükről tanúskodnak”. A szövegben 
említett jegyzőkönyvek nincsenek meg, így csak találgatásokra lehet hagyatkozni azzal kapcsolat-
ban, hogy mi volt az MKP problémája Hátszegivel és Andreánszkyval. Előbbinek egyébként nyil-
ván a HM-ben betöltött pozíciójával és a háború alatti tevékenységével voltak gondjaik . akár az 
amerikaiakkal, akár a németekkel való kapcsolata is gyanús lehetett. Mindenképpen feltűnő, hogy 
csak 1955-ben térhetett haza, abban az évben, amikor Adenauer tárgyalásainak köszönhetően  
a német hadifoglyokat is elengedték . andreánszky életével kapcsolatban pár dolgot emelnék ki .  
a nemesi családból származó szocdem politikus 1942 . május 2-án egy hölgyet kísért szakasits 
árpádhoz, aki Ankarából vitt neki levelet. Ezt követően mindkettőjüket a Vezérkari Főnökség 
Különbíróságán vonták felelősségre. Később, 1944 végén Debrecenben szervezte az Ideiglenes 
Nemzetgyűlést, és a Kormányt. A BM-ben a rendészeti osztályt vezette osztálytanácsosként. Az új 
rendőrségre vonatkozó jogszabályok stb. kidolgozásában vett részt. Ő adta ki a kétnyelvű szabad 
mozgásra jogosító igazolványokat is . szervezési feladatai is voltak, így Budapestre ment . nyáron 
valószínűleg maga mondott le a BM-ben elfoglalt pozíciójáról, tettének okáról életrajzírója sem 
talált kézzelfogható adatot. Később a Tiszántúli Népszavát szerkesztette, de ezt a szovjetek betiltot-
ták, ő pedig rövid időre őrizetbe került. 1948-ban emigrált. (PIL, 274. f. 11/33. Tömpe András levele 
Révai Józsefnek, az MDP KV tagjának. Bp. 1945. február 9. Tömpe András (PRo) jelentései az 
SZDP nyomozó csoportjáról („Miklós Gárda”, Verebes csoport.). 1945. február 3−9., Fischer Fe -
renc: A megosztott világ . Budapest, 1996 . JPte PsZM Projeckt Programiroda, 159 ., szabó éva: 
And reánszky István életútja. Múltunk, 2007/2. sz. 223–252., Palasik Mária: A politikai rendőrség 
há  bo  rú utáni megszervezése . in: Államvédelem a rákosi-korszakban . szerk .: Gyarmati György . 
Buda  pest, 2000. Történeti Hivatal, 33−57.) 

41 Mérő Ignác nyitotta meg az ünnepséget, majd Szakasits árpád így folytatta: „A rendezőgárda nem 
párthadsereg – mondotta – hanem a Szociáldemokrata Párt elitcsapata, amely mindenkor és min-



290

kiss DÁViD

A gárda szervezése lassan haladt, így az SZDP vezetőit arra kérték, hogy a helyi 
pártszerveknél hassanak oda, hogy többet foglalkozzanak a szervezettel . Mivel, 
ahogy fogalmaztak, céljuk a párt vagyonának és politikai programjának a védelme, 
de ehhez a helyi támogatókra is szükség volt .42 1946 elején ugyanakkor úgy tapasz-
talták, hogy a gárda fejlődése megállt, pedig jó lett volna nekik egy olyan szervezet, 
mint a bécsi. Ennek az okait a következőkben látták: a rossz gazdasági helyzetben,  
a vezetőségnek nem voltak meg a „szellemi” és a technikai lehetőségei, pártszervek 
nem törődtek a testülettel, sokan a karrier miatt hagyták ott a szervezetet. A fegyve-
res szervekhez javasoltak többeket vezényelni, mivel ott kiképzést kaptak,43 és nyil-
ván az SZDP pozícióit erősíthették volna ezen a területen.44 Mindennek hatására az 
SZDP Központi Főtitkársága 1946. május 20-án úgy döntött, hogy az RG szervezé-
sét vidéken is meg kell kezdeni. 1945-ben csak javarészt a fővárosban és egyes kör-
nyező településeken, az úgynevezett Nagy-Budapesten épült ki a szervezet.45

a nehézségeket mutatja, hogy a központi Pártbizottság épületébe hetente csak 
1945 szeptemberétől hívták be a vezetőket a fővárosról és környékéről. Hetente kér-
ték a létszámjelentést és beszámolót a heti gárdanapokról. 1945 októberében a fővá-
rosban mindössze 600 főnyi volt a létszám, 12 kerületben egyáltalán nem tudták a 
gárdaszervezetet kialakítani. A főváros környékén pedig csak 279 fő volt a gárda 
tagja, gondot okozott, hogy vidéken csak novemberben tudtak szervezni, nyilván  
a közlekedési nehézségek miatt. ott 154 főnyi gárdista volt csupán ebben a hónap-
ban .46 a probléma okát abban látták, hogy a helyi pártszervek nem foglalkoztak meg-
felelőképpen a gárdával, ezt a titkárságnak szóvá is tették. Azt akarták elérni, hogy 
a végrehajtó bizottságok üléseire a helyi RG képviselőjét is hívják meg.47 

1946. július 21−szeptember 1. között már több egység avatását is megtartották. 
sok vidéki szerv viszont nehezítette a gárda alapítását . Mellesleg azt se felejtsük 
el, hogy 1921 után, a Bethlen−Peyer-paktum megkötését követően az MSZDP vidé-

denütt példamutatóan jár elől a feladatok vállalásában és megoldásában”. Fontosnak tartotta a párt 
védelmét és a harcot a reakció ellen . az MkP-vel való közös kapcsolatok alakításában is lényeges-
nek tartotta a gárda szerepét. Ezután fogadalmat tettek a „… párthoz és a demokráciához való 
hűségre”. (PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác meghívója, 1945. augusztus 6., Újjáalakult a Rendezőgárda . 
népszava . 1945 . augusztus 14 .

42 PiL, 283 . f . 26/6 . az rG levele az sZDP pártvezetéshez . 1945 . december 5 . 
43 PIL 283. f. 26/6. Berecz (ismeretlen keresztnév) levele a SZDP főtitkárságának 1946. január 11. 
44 Gyarmati: Kádár János és a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága… i . m . 117 . o . 
45 PIL, 283. f. 26/6. SZDP Központi Főtitkárságának 4. sz. döntése 1946. május 20-án.
46 PIL, 283. f. 26/6. A Rendezőgárda jelentése 1945–1946. évre.
47 PIL, 283. f. 10/95. Levél az SZDP RG-től olvashatatlan aláírással az SZDP Központi Titkárságának. 

1945 . december 5 . 
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ken nem szervezkedhetett. Igaz, ezt a későbbiekben nem tartották be,48 de itt így is 
nyilván kisebb támogatottságra számíthattak a háború után. Ugyanakkor a fővá-
rosban 1946 májusától elkezdték az átválogatást, mert a létszámukat ekkor már 
elegendőnek tartották, de „minőségi” problémák jelentkeztek.49 Sőt, októbertől 
Mérő Ignác,50 a gárda vezetője a budapesti parancsnokok ellenőrzését is szorgal-
mazta,51 1946. no  vemberi, a Főtitkárságnak küldött levelében a leváltandó parancs-
nokok szervezkedéséről számolt be konkrétumok megemlítése nélkül.52 Később 
több vidéki vezetőt lecseréltek 1946 első felében, mivel politikailag nem tartották 
őket megbízhatónak.53

a gárda pénzügyi hátterét is megteremtették, hat vadásztársaságot54 alapítottak 52 
ezer holdon .55 az egyiknek Marosán György is tagja volt .56 Így télen a pártközpontot 
akarták vadhússal ellátni, és a tagokat el akarták vinni üdülni és vadászni is .57 
a vadásztársasággal kapcsolatban meg kell említeni, hogy 1945-ben a pártok ab  ból 
tartották fenn magukat, hogy különböző cégekre tették rá a kezüket, vagy cégeket 
alapítottak. Az SZDP 1947-re 700−750 ezer fős párttá szerveződött, így a felduzzadt 
létszám fenntartásához a vállalatoktól származó bevételek jelentős mértékben hozzá-
járultak . az említett vadásztársaságokat a párt vállalataitól külön kezelhették, ezek 

48 salamon konrád: Magyar történelem 1914–1990. Budapest, 1993 . nemzeti tankönyvkiadó, 78 .
49 PIL, 283. f. 26/6. SZDP Központi Főtitkárságának 4. sz. döntése. 1946. május 20. 
50 Mérő Ignác Halas Lajos, az MKP RG parancsnokának bevallása szerint a barátja volt. 1945 előtt az 

MsZDP székház gondnoka volt . Ha a népszavában olyan cikk jelent meg, amelyért börtön járt,  
az újságíró helyett ő ülte le. Végig az egyesülés mellett volt, rosszul esett neki, hogy Halas lett  
a parancsnok, de tudomásul vette. Mérő Ignácot 1951 júniusában a Budapesti Katonai Törvényszék 
12 évi börtönre ítélte a következő vádakkal: folytatólagosan elkövetett háborús bűntett, fegyverrej-
tegetés és izgatás . az indoklás az volt, hogy baloldali személyeket bántalmazott és távolított el az 
SZDP rendezvényeiről. 1962-ben a perújítás során felmentették. (Halas Lajos: i. m. 141. o., B. 
kádár Zsuzsanna: Elrabolt remények A magyar szociáldemokrata párt felszámolása után . Buda -
pest, 2012. Napvilág Kiadó, 99–105.) 

51 PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác levele a SZDP PB-nek. 1946. október 9. 
52 PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác levele a Főtitkárságnak. 1946. november 7. 
53 PiL, 283 . f . 26/4 . az sZDP rG-vezetés névsora jellemzésekkel . Politikai magatartás miatt vidéki 

RG-vezetők változása.
54 a téti vadászkastély is a birtokukba került . a vadásztársaság 12 tagú választmányába 1947-ben 

Ékes MKP tagot, is tervezték bevenni. Valószínűleg Ékes Istvánról lehet szó, aki a rendőrségi ügy-
osztály vezetője volt 1945-ben. Ez a BM-ben a Közrendészeti Főosztály alárendeltségébe tartozott. 
(Palasik Mária: A politikai rendőrség… i. m. 38. o., PIL, 283. f. 26/6. A Rendezőgárda jelentése 
1945−1946. évre. PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác levele Marosán Györgynek. 1947. június 5.) 

55 az MkP-nak is voltak vállalatai, a Gazdaság rendészeti osztályon keresztül bonyolította le „üzleti 
ügyeit”, ezt az áVo-ba olvasztották a későbbiekben. (Kiszely: i. m. 30−35. o.; Rubicon, 2002. 6/7. sz.)

56 Később kilépett, a tagdíjat sokáig nem fizette. (PIL, 283. f. 10/95.)
57 PIL, 283. f. 26/6. SZDP Központi Főtitkárságának 4. sz. döntése 1946. május 20. 
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minden bizonnyal az rG fenntartását szolgálták .58 Így külön párthadsereg működött 
külön vagyonnal! az rG-n belül vadászati osztály is alakult . „ez az osztály tanítja, 
neveli a vadászokat, de egyben megnyitotta a lehetőséget arra, hogy minden panaszt, 
akár egyéni, akár társasági és az ország bármely részén merült fel, oda felküldenek, 
és ha a panasz jogos, a párt a maga súlyával igyekszik a panaszokat elintézni és az 
elvtársainknak mindenben segítségére lenni” .59 1947-ben a vadászokkal kapcsolat-
ban már más terveket is szövögettek az RG-kongresszuson, aminek Mérő Ignác is 
hangot adott: „nem közömbös nekünk, hogy ebben az országban 53 000 vadász van, 
hogy az a fegyver kinek a kezében van . s itt be kell jelentenem, mi nem passziózni 
akartunk a vadásztársaság ügyében, mi a prolit be akarjuk vonni ebbe a sportba, 
mert a fegyvere (sic!) legyen a proli kezében. Éppen ezért 1946-ban sikerült nekünk 
megalakítanunk azt a hat vadásztársaságot . Megvan az országos vadászszövetség  
és megnézzük, kinek a kezében van a fegyver. − Mi szociáldemokraták vagyunk. 
De  mokratikusan akarjuk a szocializmust megvalósítani . De ha kell, akkor csinálunk 
fegyveres demokráciát” .60

1946. szeptember 8-án arra adott utasítást az SZDP főtitkársága az RG-nek, hogy 
állítsanak fel egy háromfős gazdasági bizottságot, amely az anyagi nyilvántartásokat 
és a könyvelést végzi, ugyanakkor gazdasági tevékenységet nem folytathatott . a ve -
zetőjének az egyik központi vezető tagnak kellett lennie.61 az rG a bizottságba 
Bognár Sándort, Honti Lajost, és a korábban említett dr. Verebes Jenőt javasolta.62 
Végül Honti és Verebes helyére Poprádi Pál és nyeste istván került .63 

1946 nyarára sikerült a gárda szervezetét a szociáldemokratáknak országosan ki -
építeniük. Magyarország területét hat részre osztották fel a következőképpen. A törzs-
gárda a „stromfeld” gárda64 volt, a tulajdonosa Bőhm Vilmos,65 ezredfőnöke Nyeste 

58 az sZDP gazdálkodásával foglalkozó tanulmány nem említi a vadásztársaságot . (strassenreiter 
erzsébet: Az SZDP gazdálkodása és felszámolása . in .: a koalíciós korszak pártjainak gazdálko-
dása 1944−1949. Szerk.: Vida István. Budapest, 2008. Gondolat Kiadó, 185–237.)

59 a Gárda, 1947 . október 15 . 
60 a Gárda, 1947 . november 1 . 
61 PIL, 283. f. 26/6. Az SZDP Főtitkárság utasítása az SZDP RG vezetőségének 1946. szeptember 8. 

olvas  hatatlan aláírás .
62 PIL, 283. f. 26/6. RG-vezetés levele az SZDP Főtitkárságnak. 1946. szeptember 18. 
63 PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác levele a Főtitkárságnak. 1946. október 9.
64 A rendőrség embere kevés volt, így a fővárosban adott esetben őket is lehetett volna alkalmazni. 

(PIL, 283. f. 10/95. Mérő Ignác levele az országos pártvezetőségnek. 1946. május 31.)
65 Böhm Vilmos (1880–1949) A Károlyi-kormány tagja, a Tanácsköztársaság bukása után 1945-ig 

emigrációban élt, 1946−1948 között svédországi követ. Tiltakozott az SZDP felszámolása ellen, 
emigrációban halt meg . (http://mek .oszk .hu/00300/00355/html/aBC00523/02240 .htm 2014 . szep-
tember 28.) 
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istván .66 a somogyi-Bacsó67 Gárdát Nagy–Budapesten szervezték meg, Szakasits 
Árpád68 lett a tulajdonosa, Honti Lajos 1946. június 12-től lett ezredfőnök. A Mónus 
illés69 Gárda tulajdonosa ries istván,70 és Földényi Sándor, ő 1946. június 18-tól lett 
ezredfőnök. Területe: Fejér, Veszprém, Győr, Komárom, Esztergom megye volt.  
a kabók71 Gárda tulajdonosa Bán antal,72 ezredfőnöke Gombosi Zoltán73 lett, 1946 . 
jú  nius 12-től Sopron, Zala, Somogy, Baranya, Tolna, majd később Vas megye területén 

66 A későbbiekben Mérő Ignác lett az ezredfőnök, majd SZDP PB Gombosi Zoltánt nevezte ki 
a Stromfeld Gárdában is Mérő helyettesévé 1946. július 9-én. (PIL, 283. f. 10/95.)

67 Somogyi Béla (1868–1920) tanár, a Népszava munkatársa, MSZDP tagja. A Károlyi-kormányban 
államtitkár, a tanácsköztársaságban nem vállalt szerepet . a fehérterrorról szóló cikkei miatt Bacsó 
Bélával együtt meggyilkolták . (http://mek .oszk .hu/00300/00355/html/aBC13280/13985 .htm 2014 . 
09. 28.) Bacsó Béla (1891–1920) 1919-ben lett a Népszava munkatársa, újságíró, író, tanulmányait 
Kassán végezte. (http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/00570.htm 2014. 09. 28.) 

68 Szakasits árpád (1888–1965) szociáldemokrata, az 1919-es Tanácsköztársaságban a belügyi nép-
biztosság közigazgatási osztályvezetője lett. 1928–1938 a MÉMoSZ (Magyarországi Építőipari 
Munkások országos Szövetsége) elnöke, 1945-től az SZDP főtitkára, 1948-ban köztársasági elnök, 
1949-ben az elnöki tanács elnöke . 1950-ben koncepciós perben elítélték, 1956-ban rehabilitálták . 
1958-ban elnöki tanács tagja, 1959 kB-tag . (http://www .kommunizmuskutato .hu/kommunista-
vezetok#html-1 2014. november 5.) 

69 Mónus Illés (1888–1944) oroszországban született, Magyarországon a Népszavánál lett újságíró. 
A Tanácsköztársaság idején a Szövetséges Központi Intéző Bizottság tagja. 1927-ben az MSZDP 
pártvezetőségének tagja, majd főtitkár. 1944-ben a nyilasok meggyilkolták. (http://mek.oszk.
hu/00300/00355/html/ABC09732/10767.htm 2014. 09. 27.)

70 Ries István (1885–1950) 1945 után igazságügy-miniszter lett, mindvégig együttműködött az MKP-
val, az MDP-be való átlépése után 1950-ig maradhatott miniszter, ekkor lefogta az ÁVH, a kihall-
gatások során megölték. (Kiszely: i. m. 235–242.)

71 Kabók Lajos (1884–1945) Az MSZDP vezetőségének tagja a két világháború között, többször 
választották országgyűlési képviselővé, 1945-ben a nyilasok meggyilkolták. (http://mek.oszk.
hu/00300/00355/html/ABC07165/07178.htm 2014. 09. 27.)

72 Bán Antal (1903–1951) 1945-ben az SZDP főtitkárhelyettese lett, 1948-ban MKP nyomására zár-
ták ki, ugyaneddig iparügyi miniszter volt. (Kiszely: i. m. 61.) 

73 1947-ben a Gárda parancsnokhelyettese lett, majd 1948-ban már a párt felszámolását irányította . 
A Szakasits árpád és társai elleni perben a hatodrendű vádlott volt. Az ásványolaj ügyleteknek volt 
korábban a miniszteri biztosa, ezzel kapcsolatban gazdasági bűncselekmények elkövetéséért, így a 
MAoRT (Magyar Amerikai olajipari RT.) szabotázsért és az USA-nak való kémkedésért fogták 
perbe . szakasits egyik unokájának és Marosán György gyermekének volt a keresztapja . 1950 . 
július 11-én letartóztatták és a következő vádpontokban ítélték el: háborús bűntett, kémkedés, 
demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés . életfogytiglani fegyházbüntetést 
kapott. Ezzel a perrel egyébként az MDP létrehozásában segédkező szocdemeket állították félre. 
(B. Kádár Zsuzsanna: i. m. 64–84. o.)
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működött. A Karácsony74 Gárda tulajdonosa rónai sándor,75 és dr. Verebes Jenő lett 
az ezredfőnöke. 1946. június 18-tól Pest, Bács-Bodrog, Nógrád, Heves, Borsod, 
Gömör, Abaúj-Torna megyék területén szerveződött meg. A Szántó-Kovács76 Gárdát 
szeder Ferenc77 vezette, az ezredfőnöke Bognár Sándor lett. 1946. július 29-től Csong-
rád, Csanád, Békés, szolnok, Hajdú, Bihar, szatmár, szabolcs, Zemplén megyék 
területén fogta össze az egységeket .78 A vidéki gárdák szervezését 1946 októberétől 
megfelelőnek tartották.79 tehát a gárdák vezetésében politikai és szakmai szem-
pontok egyaránt szerephez jutottak. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy három 
vezető „baloldali szociáldemokrata” volt a vezetők sorában, Bán és Szeder az MKP-
val való egyesülést ellenzők közé volt sorolható. Bőhm ugyanakkor 1946-tól keveset 
volt Magyarországon, mivel svédországi követnek nevezték ki. A fővárosi egysé-
gekre szakasits Árpád felügyelt, aki szintén az MkP-val ápolt jó kapcsolatokat!

Az RG az SZDP Szervezési Főosztályához tartozott, amelynek a vezetője ekkor 
Bán antal volt, aki fölött viszont az „MkP szimpatizáns”, szakasits Árpád és Ma -
rosán György állt .80 Viszont az sZDP 1945-ös szervezeti szabályzata, és ennek az 

74 Karácsony Sándor (1892–1944) Vasesztergályos, az MSZDP tagja és egyik vezetője a két világhá-
ború között, e mellett szakszervezeti vezető is. A nyilasok 1944-ben meggyilkolták. (http://hdke.
hu/tudastar/enciklopedia/karacsony-sandor 2014. 09. 28.)

75 Rónai Sándor (1892–1965) a második világháború előtt az MSZDP tagja volt, előtte a Tanács -
köztársaság idején a miskolci munkástanács tagja. 1945–1948 SZDP tag. „A felszabadulás. után  
a szociáldemokrata baloldal következetes képviselője az országos vezetőségben.” Majd az MDP-be 
átlépve a KV tagja is lett. Több magas tisztséget is betöltött, így az országgyűlés elnöke is volt. 
1956-ban a Forradalmi Munkás Paraszt kormányban a kereskedelmi ügyekkel foglalkozott 1957-
ig, e mellett Ideiglenes Központi Bizottság tagja is volt. 1957-ben Ideiglenes Intéző Bizottság tagja 
lett. (http://kommunizmuskutato.hu/kommunista-vezetok#html-1 2014. 09. 28.)

76 Szántó-Kovács János (1852–1908) Hódmezővásárhelyi szociáldemokrata politikus. 1894-ben a rend-
őrséggel a tőle lefoglalt iratok miatt összetűzésbe keveredett, így az április 22-én a városháza előtt 
összegyűlt tömeg összecsapott kivezényelt fegyveres alakulatokkal. Ezt követően több évig bör-
tönben ült . http://www .delmagyar .hu/hodmezovasarhely_hirek/100_eve_halt_meg_a_vasarhelyi_
szanto_kovacs_janos/2055636/ 2014 . 09 . 28 . 

77 Szeder Ferenc (1881–1952) a második világháború előtt az MSZDP egyik vezető agrárpolitikusa, 
1942–1945 között a párt főtitkára, 1948-ban ellenezte a két párt egyesülését, így kizárták, majd 
1950-ben koncepciós perben ítélték el . (http://mek .oszk .hu/00300/00355/html/aBC14240/14656 .
htm 2014. 09. 27.)

78 PIL, 283. f. 26/4. A Rendezőgárda beosztása az ország területén 1946. 
79 PIL 283. f. 26/6. Mérő Ignác levele a SZDP PB-nek. 1946. október 9. 
80 Marosán György (1908–1992) 1943-ban az MSZDP főtitkára. 1945 és 1948 között az SZDP egyik 

meghatározó vezetője volt. Az MKP-val való szövetség egyik fő támogatója. 1948 után az MDP 
KV és PB tagja, 1949–50-ben könnyűipari miniszter. 1950-ben a volt szociáldemokraták ellen indí-
tott koncepciós perekben őt is elítélték, 1956-ban szabadult. Ismét KV- és PB-tag lett, illetve mi -
niszterelnök helyettes. A forradalom leverését követően az MSZMP KB és PB tagja. 1956–62 a KB 
titkára. 1956–60 államminiszter, 1962-ben visszavonult. 1947. június 4-én neje az V. kerületi gárdá-
nak lett a „zászlóanyája”. (PIL 283. f. 26/6. SZDP-főtitkár levele Mérő Ignácnak 1946. október 20., 
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1947-es módosítása egy szóval sem foglalkozott a Rendező Gárdával! Csak az 1947-
es Üzemi pártmozgalmi szabályzat rendezte az RG szervezését stb., de csak az üze-
meken belül .81 tehát adott esetben Marosán bármikor rendelkezhetett volna vele, 
hiszen a párt szabályai nem kötötték! 

A szervezés a későbbiekben vidéken rendben haladt, de ennek ellenére voltak 
komoly problémák is. Mérő és Gombos kivételével a parancsnokság tagjai kisfizeté-
sűek voltak, így az utazások komoly kiadást jelentettek számukra. A gárdisták ese-
tén a következő gondok adódtak: „Az üzem nem akarja fizetni a bérveszteséget,  
a parancsnokságnak nincs annyi pénze, hogy azt fedezni tudja . a gárdista, ha köve-
teli az üzemtől, ellentétbe kerül velük, és mint terhes egyént a lehetőségek szerint 
elbocsátják. A rendezőgárda parancsnokságnak nem áll módjában megvédeni és így 
a szolgálat teljesítése miatt kenyértelenné válik” . Így a kevesebb igénybevételt és  
a költségek térítését javasolták .82 

Valószínűleg a kezdeti nehéz szervezésnek köszönhetően csak augusztusban 
fogadták el a szervezeti szabályzatot, amelyben a szerv feladatait, és jogkörét is meg-
szabták . a szervezet hivatalos elnevezése Rendező Gárda lett . a rendezvények biz-
tosítása és szervezése mellett a következőt tekintették céljuknak: „Különleges ese-
tekben a Szociáldemokrata Párt hadserege, és mint ilyen, a Párt célkitűzésének min-
denáron való végrehajtása”. [sic!] Az RG a párton belül alakult önálló testület volt, 
közvetlen a pártvezetésnek alárendelve, de a gárda főrendezőjén és annak a helyette-
sén keresztül lehetett az utasításokat továbbítani .83 A legfelső szinten a főrendező 
állt,84 aki a budapesti központi titkárságnál székelt, akárcsak a helyettese és az admi-
nisztrátora . neki közvetlen a vezérkar85 és egy törzsraj volt alárendelve. A fővárost 

PIL 283. f. 10/95., A főtitkárság levele az V. ker. Gárda vezetőségének. 1947. június 4., A Magyar 
Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezetőtestületeinek jegyzőkönyvei I. 1956. november 11. − 1957. 
január 14. Sorozatszerkesztő: Balogh Sándor. Budapest, 1993. Intera Kiadó, 373.) 

81 Vass Henrik–Vida István: A koalíciós korszak pártjainak szervezeti szabályzatai 1944−1948 . 
Budapest, 1992. MTA Politikatudományi Intézet–ELTE Politológiai Tanszék, 72−117. 

82 PIL, 283. f. 26/6. Az RG budapesti parancsnokának jelentése a pártvezetőségnek az RG-parancs-
nokságon keresztül 1947 . július 2 . 

83 Kezdetben lehetett olyan elképzelés is, hogy a gárda vezetőjét és helyettesét válasszák, de a főtit-
kárság arra utasította őket, hogy a szabályzatból a főparancsnok és helyettese megválasztása rész 
maradjon ki, mivel az főtitkársági hatáskörbe tartozik. A cél nyilván a pártvezetésnek alárendelt 
gárda megteremtése volt. (PIL 283. f. 10/95.)

84 1945-től Mérő Ignác, a helyettese Gombosi Zoltán volt. (PIL, 283. f. 10/95.)
85 Valószínűleg 1946 elejéről származhat az a névsor is, amelyben az RG fontosabb vezetői szerepel-

nek, a nevük mellett jellemzésekkel, ezeket zárójelben a nevük mellett tüntetem fel . a központi 
parancsnokságon a következő személyek szolgáltak. Az országos vezető Mérő Ignác, (pipa), a törzs 
tagjai: Gombosi Zoltán, (egyenes vonal) Poprádi Pál („főtitkárság utasítására leszerelni”). Ő, Pop -
rádi a későbbiekben mégis a testület tagja maradt), Koleszár Lajos, (?), Mayer Károly (gyönge), 
Hummel Pál, (?), Varga Károly (átlépett?), Juhász Ferenc, (pipa) Poprádi (Franz) Pál: 1945-ben az 
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szervezetileg három részre osztották: észak-Pest, Dél-Pest és Buda, ahol egy-egy 
zászlóaljat szerveztek, főösszekötővel az élén,86 akinek egy helyettest, és egy admi-
nisztrátort rendeltek alá .87 Az országos parancsnoknak a későbbiekben két helyet-
tese lett, ugyanakkor a fővárosi, Budapest környéki és a vármegyei parancsnokok 
tartoztak hozzá . a vármegye élére a helyi pártszerv ajánlása alapján az országos 
parancsnok nevezhetett ki vezetőt.88 A zászlóaljak a fővárosban kerületenként szá-
zadokra oszlottak, vezetőjük az összekötő89 volt . a kerületen belül szakaszokat szer-

Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, 1950. június 21-én tartóztatták le Virág Sándor és társai ügyében. 
Ezt és az ehhez hasonló későbbi pereket az üzemi bizottságok szociáldemokratáktól való megtisz-
títására használta fel az MKP. Virág az SZDP egykori borsodi titkára volt, a vád szerint diósgyőri 
vasgyár acélüzemének kizárt sZDP-tagjaival titkos összejöveteleket szervezett . Poprádi a gyár 
üzemszervezési osztályának volt a vezetője. A Budapesti Hadbíróság 1950. augusztus 18-án,  
a Katonai Főtörvényszék augusztus 29-én egyaránt 15 évi börtönbüntetésre ítélte. 1956. március 
29-én szabadult, 1957 . július 2-án rehabilitálták . (Zinner tibor: „A nagy politikai affér” A Rajk−
Brankovügy II. k. Saxum Kiadó, 2013. 357., 580., B. Kádár Zsuzsanna: i. m. 99-105.) (PIL, 283. f. 
26/4. Az SZDP RG-vezetés névsora jellemzésekkel).

86 A főösszekötők a következő személyek voltak 1946 elején: Gottlied Emil (átlépett), Földényi Károly 
(vonal), Haramy Rezső (vonal), Miseje Ferenc (gyönge), Markó Sándor (pipa), Sárvai Dezső (?), 
Somogyvári István, Szemező Sándor (leszerelni jobboldali magatartása miatt), Tóth János (pipa). 
A létszám bővülése és a vidék megszervezése miatt ekkor már hat fő volt. (Uo.)

87 PIL, 283. f. 26/4. Az SZDP RG szervezési és működési szabályzata 1945. augusztus 24.
88 újpestet, Kispestet, Rákospalotát, Mátyásföldet, Csepelt, Budafokot, is megemlítették. Valószínűleg 

1946-ben keletkezhetett a dokumentum, mivel a vidéki szervezést is részletezi . (PiL, 283 . f . 26/4 . 
Az SZDP szervezeti szabályzata Nincs dátum) A későbbiekben egy tervezet készült a gárda veze-
tésének az átalakításáról. E szerint a törzskart a RG-parancsnok és -helyettes megegyező javaslata 
alapján a pártvezetés jelölte ki. A főparancsnokság a szükségszerű tisztségeket önmagából válasz-
totta meg. A törzsgárda felének megfelelően lehetett behívni tagokat. A főparancsnokságot tanács-
csá akarták alakítani, élén az elnökkel, aki maga a főparancsnok és a tanács határozatait végre-
hajtja . (PiL, 283 . f . 26/4 . Javaslat az r-gárda szervezési szabályzatának a módosítására . nincs 
dátum.)

89 összekötők névsora, 1946 eleje. Először a parancsnok, majd a helyettes, végül az adminisztrátor 
neve következik. Kötőjellel jeleztem, ahol nincs adat. I. kerület: Lintner Lajos és helyettese Marosi 
Zoltán. II. ker:. Barabás Károly (gyenge), Maki József, Korok Antal. III. ker.: Kerekes Károly (?), 
Mátyus József, Heidum Irma, IV. ker.: Csillag oszkár, Szendrő Tibor. V. ker.: Pataki Mátyás, Gár-
 dos tibor, törcsvári tibor . Vi . ker .: Bart sándor, kövesi György, dr . Horváth tamás, Vii . ker .: 
somogyi Lajos, Faragó Árpád, Piskó andorné . Viii . ker .: Majosi artúr, Galambos László, réti 
Andor. IX. ker.: Stekli Károly, Benkő Konstantin, Kürti Pál, X.: Bálint János, Matusek Gyula, 
Unden Béla, Xi .: Major Lajos, krausz Ferenc . Xii .: Fogarasi Béla, Horváth Gábor . Xiii . ker .: 
Seilinger Gyula, Faludi? XIV.: Tóth András, Tóth Géza, Wastl Antal. Csepel: Czigány László, oláh 
József, Grád károly . Mátyásföld: Balogh ignác . kispest: kasza Miklós, nyári Zsigmond . Pest szent-
 lőrinc: Kalocsay árpád, Bicskei József. Pesterzsébet: Nagy József, Neumayer Sándor, Lengyel Zol-
 tán . Pestszentimre: kékesi János, Vince József, Gólya ilona . Pestújhely: Botz Lajos, Vitéz Gyu  la, 
Zarándi János. BSZKRT: Zeiner Ferenc, Halmágyi Domonkos. Rákoshegy: Győrvári Vince, Ever-
ling rudolf . soroksár: szalay Ferenc, székely istván . rákoskeresztúr: Fábián Béla, Madarász György . 
rákosszentmihály: Fuchs Miksa, Czink Béla, kocsis Józsefné . rákospalota: Horváth Géza, tóvári 
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vezetek, élén a parancsnokokkal, ez további szakaszokra, azok pedig 20 fős rajokra 
tagolódtak .90 

A főrendező a gárda irányításáért volt felelős. A helyettesnek a tanrendek és a gya-
korlatok szervezése volt a feladata . az adminisztrátor az irodai feladatok mellett  
a kerületek szolgálatát szervezte a nagyobb eseményeknél . a vezérkar feladata a ki -
képzés, a megmozdulások lebonyolítása és az oktatás volt. A főösszekötő a beosztott 
kerületek munkáját irányította. A rendezvények lebonyolítása mellett az ellenőrzés is 
az ő kompetenciájába tartozott, erről, és a kerületi eseményekről naplót kellett vezet-
nie. Mellesleg megrovási joggal is rendelkezett. Az összekötő a század életét irányí-
totta, hetente a szakasz és a rajparancsnokoknak oktatást kellett tartania, és dorgálási 
jogkörrel rendelkezett . a helyettese heti egyszer kiképzést és oktatást tartott a rajok 
állományának. Az összekötő alatt álló szakaszparancsnok megintésben részesíthette 
a gárdistát, a helyettesének kellett a riasztási tervet munka és pihenőidőben kidolgoz-
 ni, és naprakészen tartani . a rajparancsnok feladata az állandó készenlét stb . fenntar-
tása volt .91 A rajban kürtös is volt a későbbiekben.92

A tagokat a párt önként jelentkező tagjai közül vették fel, de az RG-vezetés a je -
lentkezőt indoklás nélkül is visszautasíthatta. Szigorúan megszabott Szervezeti sza-
bályzatot kellett a tagoknak betartaniuk, ugyanakkor az rG-t a párt élcsapatának 
tekintették, katonai fegyelemnek kellett lennie . „tudatában kell lennie, továbbá, hogy 
az r. gárda tagsága elsősorban csak kötelességgel jár, és csak másodsorban igényel-
het jogot az r . gárdista . kötelessége az r . gárdistának az öntudatos munkás fegyelme-
zettségét bírnia és a kapott utasítást még az élete árán is végrehajtania” .93

 a felvételnél való elutasítás mellett igen tágan határozták meg azt is, hogy kit 
lehet kizárni. „Ha a rendező gárdista bármilyen okból kifolyólag gárdista tagságára 
méltatlanná vált, vagy gárdistához nem illő fegyelmezetlen magatartást tanúsít, úgy 
őt első esetben a megintés, másod esetben a megrovás, és harmad esetben a gárdis-
ták soraiból való törlés fenyítése illeti meg” . akár a pártból is eltávolíthatták az ille-
tőt. A tagnak joga volt a dolgozók érdekeinek a védelme, továbbá: „[…] a munka 
szentségét mindennek fölé helyezze és helyeztesse, gyerekeket, öregeket, bénákat 
támogassa, és az eszméért az életét is feláldozza” .94 a gárdista a vezetés által hozott 

Ferenc. Budafok: Bánáti Rezső, Sz. Nagy Antal. Sashalom: Antal Ferenc, Sipos János, Merész 
ilona . nagytétény, sertéshizlalda: németh andrás . Újpest: Márky sándor, Pataky Mihály, keszler 
Judit. (PIL, 283. f. 26/4. Az SZDP RG-vezetés névsora jellemzésekkel).

90 PIL, 283. f. 26/4. Az SZDP RG szervezési és működési szabályzata 1945. augusztus 24. 
91 Uo .
92 PiL, 283 . f . 26/4 . az sZDP szervezeti szabályzata . nincs dátum . 
93 PIL, 283. f. 26/4. Az SZDP RG szervezési és működési szabályzata. 1945. augusztus 24. 
94 A viselkedéssel kapcsolatban a későbbiekben a következőket vették bele a szabályzatba. „A ren-

dező gárdistának úgy szolgálatban, mint szolgálaton kívül komoly, előzékeny és tisztelettudó 
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rossz döntéseket megfellebbezhette . ki is léphetett, ezt írásban a rajparancsnoknál 
kellett bejelentenie, aki azt a főrendezőséghez továbbította. Kivételes esetben a raj-
parancsnok is adhatott felmentést. Később a párttagsági igazolvány mellett egy fény-
képes rG igazolvánnyal is rendelkezetek a szervezet tagjai, amelynek volt külön 
nyilvántartási száma is, amelyhez SZP és R jelzéseket írtak . a gárdista által az egyen-
ruha részeként hordott karszalagon is ugyanennek a számjelzésnek, azonosító szám-
nak kellett szerepelnie .95 Külön beosztási jelzéseket is előírtak.96

Idővel a következőképpen változott az egyénekkel kapcsolatos szabályzat. A nőket 
az egészségügyi, a híradó és az őrszolgálatra lehetett igénybe venni. Az újonnan 
jelentkező háromhónapos kiképzést kapott. „Ezen idő alatt a jelentkezőt az országos 
főparancsnokság úgy az államvédelmi szerveknél /politikai/, mint (sic!) a rendőr-
ségen /erkölcsi/ leprioráltatja”. Kilépni alapos indokkal lehetett a főparancsnok enge-
délyével, utána is titoktartási kötelezettsége volt a távozó személynek . a fenyítés 
ellen fellebbezni lehetett, ha ezt a parancsnok nem továbbította, őt zárták ki. Az elő-
léptetést is szabályozták, ezt csak a főparancsnok tehette meg a parancsnok előter-
jesztésére, de ehhez vizsgát is kellett az illetőnek tenni. Az előléptetést a személy-
azonossági igazolványba is átvezették! szabadságot csak kivételes esetben, or  vo  si 
papír vagy parancsnoki előterjesztés útján kaptak. Maximum 3 hónap betegszabad-
ság lehetett, ha az orvos többet javasolt, fel kellett menteni. A belépőnek a ki -
képzést követően fogadalmat kellett tennie.97

magaviseletet kell tanúsítania. Jó példával kell előljárnia (sic!) a többi párttagokkal szemben és 
soha se felejtse el, hogy gárdista ruhája kötelezi, és semmit sem szabad elkövetnie (iszákosság, 
verekedés, stb.) ami a rendezőgárda intézményének jó hírnevét kisebbítené.” Ugyanakkor különö-
sen az ünnepeken való viselkedés jelentőségét emelték ki. „Fellépése határozott és szocialista öntu-
datot sugárzó legyen. […] A gárdista mindig olyan magatartást tanúsítson, legyen az szolgálat, 
vagy azon kívül, hogy ferde, félszeg helyzetbe sohase kerüljön . Mérsékelten cigarettázzon, szolgá-
latban inni szigorúan tilos.” (PIL, 283. f. 26/4. Az SZDP szervezeti szabályzata. Nincs dátum).

95 PIL, 283. f. 26/4. Az SZDP RG szervezési és működési szabályzata. 1945. augusztus 24.
96 A rajparancsnok az SZ, R betűk alatt felvarrva egy fekete stráfot, a szakaszparancsnok kettőt viselt, 

még a kerületi összekötő egy ezüstszínűt, a főösszekötő aranyszínűt, a vezetőséghez beosztott 
(vezérkar) egy arany és felette egy ezüst stráfot, az országos főrendező 2 arany stráfot. Ezek hosz-
sza 8 cm volt, a vezérkarnál 4 cm. A fegyverviselés nem volt kezdetben rendezve. A későbbiekben 
a beosztási jelzés változott. A főparancsnok és a helyetteseik tölgyfalevelet kaptak rangjelzésnek, 
függőleges fekete sáv a rajparancsnokok a szakaszparancsnokok két sávot, kerületiek egy ezüst 
sávot, és egy vékony csíkot, a Budapest környékének, és a vidéki parancsnokok egy arany sávot, és 
egy vékony csíkot. (Uo., PIL 283. f. 26/4. Az SZDP szervezeti szabályzata. Nincs dátum).

97 Ennek a szövege a következő volt: „Fogadalom minta /kiképzés végén, avatáskor/ Én X. y. rende-
zőgárdista ünnepélyesen fogadom, hogy a Szociáldemokrata Párt és szeméi (sic!) iránt hűséggel 
viseltetem. Fogadom, hogy mint szociáldemokrata és rendezőgárdista kötelességem úgy a Szociál-
demokrata Párt, mint elvtársaim felé az idevonatkozó pártszabályok és szervezési szabályzat sze-
rint mindenkor és minden körülmények között teljesítem, feljebbvalóimnak engedelmeskedem, 
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emellett a hivatalos tisztelgést is megszabták . Jobb kéz ökölbe szorítva a vállma-
gasságban „Barátság!” vagy „a munka szent!” megszólítással az elöljáró köszöntése 
volt. Ugyanakkor azt is előírták, hogy a gárdistának a szolgálati helyét minél jobban 
meg kellett ismernie, és személyes ismeretségeket kötnie, a ”Fasiszták, megbízhatat-
lan elemek stb .” számbavétele céljából .98 a tisztelgésnek egy beteges formája is ki -
alakult, ugyanis az ülések megkezdése előtt egyfajta „dramatizált” szöveget mor-
molták egymásnak a gárda tagjai .99

A gárdisták kiképzését is szabályozták a későbbiekben. A gyakorlati képzés nyá-
ron folyt, ez a következőből állt: alaki, fegyverismeret és fegyverhasználat, szolgálat 
párthelyiségben, és őrszolgálat. A kiképzőt az országos parancsnok választotta ki, 
elismert személynek kellett lennie . elméleti és gyakorlati vizsgát kellett tartani  
a kiképzés végén .100 A későbbiekben részletes, hathónapos kiképzési tervet is kidol-
goztak .101 Ebből is látható, hogy a párt hadserege funkciót komolyan gondolták, 

őket el nem hagyom, a szolgálati titkot híven megőrzöm. „A munka szent!” (PIL, 283. f. 26/4.  
az sZDP szervezeti szabályzata . nincs dátum .

98 Uo .
99 „Ima (áthúzva fölé írva:) Emlékező”/gárda ülés megkezdése előtt és utána/ Parancsnok:„A munka 

szent” Felelet:„a munka szent” Parancsnok: Hiszünk a szocializmusban Felelet: Hiszünk 
Parancsnok: önzetlenül akarjuk a szocializmust szolgálni Felelet: akarjuk Parancsnok: tudjuk, 
hogy az eszme áldozatot és áldozatkészséget követel Felelet: tudjuk Parancsnok: a munka szent 
Felelet: „a munka szent” . (PiL, 283 . f . 26/4 . Javaslat az r-gárda szervezési szabályzatának a módo-
sítására . nincs dátum .

100 PiL, 283 . f . 26/4 . az sZDP szervezeti szabályzata . nincs dátum . 
101 1. hónap: nevelés: 1 . alkalom: ismerkedés, szokások, köszöntés 2 . Bel-és külpolitikai tájékoztató 

3-4 . ének . 
 . Zárt rend: 1 . vigyázz 2 . fordulatok állóhelyen 3 . testhelyzetek 4 . menet .
 . Lőkiképzés: 1. előkészítő lőoktatás, 2. fegyverismeret 3. fegyverhasználat 4. karbantartás. 
 . Műszaki kiképzés (egészségügyi és műszaki): 1. alapismeretek 2. szerszámok 3. egészség 4. első-

segély . 
 . 2. hónap. Nevelés: 1. személyes érdeklődés a szocialista viszonyok iránt 2. politika 3. a rendőrség-

gel és a honvédséggel való kapcsolat 4 . ének . 
 . Zárt rend: 1 . oszlopalakzat 2 . vonalalakzat 3 . tiszteletadás 4 . sorakozó . 
 . Lőkiképzés: 1. távbecslés, 2. irányzék használata, állítása 3. lőszerismertetés 4. pisztolyismertetés. 
 . szervezési szabályzat ismertetése: 1 . általános fogalmak 2 . kérelem, panasz 3 . fegyelem, bünteté-

sek 4 . szolgálati út betartása . 
 . 3. hónap. Nevelés: 1. demokratikus fegyelem, politikai jogok, népellenes erők (születési előjogok, 

tiszti különítmények, feudális klerikális reakció) 2. RG szervezeti felépítettsége 3. politika 4. ének. 
 . Zárt rend: 1 . menet 2 . fordulatok menet közben 3 . testhelyzetek 4 . fegyverfogások . 
 . Lőkiképzés: 1. lövés elmélete, röppálya 2. pásztázás, szórás, találati valószínűség 3. fedett és holt 

tér, időjárási behatások 4. időjárási behatások a lövésre. 
 . Műszaki kiképzés: 1. egészségügyi 2. egészségügyi szolgálat 3. híradó anyag 4. híradó szolgálat. 
 . 4. hónap. nevelés: 1 . nagybirtokrendszer 2 . földreform 3 . választójog 4 . az egyház . 
 . Zárt rend: 1 . fegyverfogások 2 . díszmenet 3 . alakzatváltozások 4 . egyes kiképzés . 
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hiszen nem csak rendezvények biztosítására képezték ki őket, hanem lövészet, köte-
lékben való mozgás és „elmélet” is szerepelt a programban .

A kiképzési program mellett riadóterveket is kidolgoztak. Riadót csak a főpa-
rancsnokság rendelhetett el, ezt távbeszélőn vagy küldöncön keresztül tehette meg. 
A pa  rancsot kézhez kapó gárdistának a riadó céljáról és a parancs hitelességéről 
meg kellett győződnie. A szállítóeszközökről gondoskodni kellett, és a központtal  
az összeköttetést megszervezni. A riadó lefújása esetén is meg kellett győződni  
a parancs eredetiségéről.102 a riadóterv léte is fényes bizonyíték arra vonatkozóan, 
hogy a testületet adott esetben valóban felhasználták volna arra, hogy a párt érdekeit 
érvényesítse .

A későbbiekben a fent ismertetett szabályzatok a következőkkel egészültek ki, 
illetve a következőképpen változtak meg. Az RG főbb funkciói, feladatai lettek:  
a párt védelmi alakulata, a pártvezetők védelme, a megmozdulások biztosítása, en -
nek során a fegyveres szervekkel történő együttműködés, a felvonulás előkészítése, 
és rendezése, illetve egészségügyi szolgálat ellátása .103

Szervezetileg későbbiekben is a pártvezetés alá tartoztak, az utasítást a parancsno-
kok az illetékes titkártól kapták, valószínűleg az egyik vezető titkártól, mégpedig Ma -
rosán Györgytől, hiszen az RG anyagban a legtöbb, a pártvezetőségtől kapott levél tőle 
maradt fent. Az RG-parancsnokok a pártszervezet vezetőségi tagjai lettek, a végrehajtó 
bizottság tárgyalta meg a gárdára vonatkozó utasításokat, így bizonyára csökkenhetett 

 . Lőkiképzés: 1. háromszögelési gyakorlatok 2. Ua. 3. célzás 4. célpontáthelyezés. 
 . szervezeti szabályzat ismertetése: 1 . szervi tagolódás 2 . alárendeltségi viszony 3 . szolgálati út 

4 . általános határozványok . 
 . 5. hónap. Nevelés: 1. Külpolitikai síkon a Magyar–Német sorsközösség 2. keresztény kurzus 

3 . antiszemitizmus 4 . partizánmozgalom . 
 . Zárt rend: 1. őrszolgálat zártrendi kiképzése 2. őrosztag-járőr 3. őrosztagok fegyvergyakorlata 

4. gyakorlati őrszolgálat (jelszó, jelhang). 
 . Lőkiképzés: 1. testhelyzetek lövésnél 2. lőelmélet 3. szögelési gyakorlatok 4. célzás és elsütés 

együttes végrehajtása . 
 . Műszaki ismeretek: 1. könnyű akadályok eltávolítása 2. természetes akadályok létesítése 3. parti-

zánharc 4 . mesterséges akadályok . 
 . 6. hónap . nevelés: 1 . demokráciáról általában 2 . demokratikus pártok 3 . koalíciós politika 4 . ahová 

a fejlődés mutat. 
 . Zárt rend: 1 . raj, szakasz zárt rendje 2 . Ua . csak századé 3 . fegyvergyakorlatok 4 . tiszteletadás fegy-

verrel . 
 . Lőkiképzés: 1. előkészület lőgyakorlatra 2. átlövés, ellövés, hézaglövés 3. éleslövészet 4. gyakorlat 

megbeszélése . 
 . Műszaki kiképzés: 1. elsősegély 2. híradás alapelvei 3. vasúti akadályok 4. akadály elhárítása. (PIL 

283. f. 26/4. Az SZDP RG kiképzési terve. Nincs dátum.)
102 PIL, 283. f. 26/4. Intézkedés az SZDP RG riadótervéről. Nincs dátum. 
103 PiL, 283 . f . 26/4 . sZDP rG szervezeti szabályzata ii . 
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a központi befolyás . a kerületi rG-parancsnok a nagy-budapestihez fordulhatott táv-
iratban, abban az esetben, ha helyileg szerintük rossz utasítás született a gárdával kap-
csolatban . a központi Végrehajtó Bizottság nevezte ki az országos parancsnokot, aki 
a Központi Szervező Bizottság (SZB) alárendeltségében működött, és csak akkor adha-
tott utasítást, ha az SZB engedélyt adott erre. A kerületekből delegáltak tagokat a szá-
zadtörzsbe, ahol motoros részleg, propaganda, sajtó, adminisztráció stb . volt . az orszá-
gos parancsnokot csak a KV menthette fel, de ő az alsóbbakat leválthatta. 

a gárda tagja lehetett minden testileg-szellemileg egészséges 160-200 cm magas, 
18−45 év közötti férfi és nő, aki legalább egyéves párttagsággal rendelkezett, önként 
jelentkezett. Egy pártszervezetnek 6–10%-a lehetett gárdatag. A felvétel helyi 
RG-parancsnoknál történt, 3 hónap próbaidőt kötöttek ki, ezt követően egy bizottság 
döntött a felvételről. A kilépést a későbbiekben már meg kellett indokolni, a kizárást 
fegyelmi bizottság végezte .104

Területi felosztásuk a következőképpen változott a későbbiekben: Közvetlen az 
országos parancsnoksághoz a propaganda parancsnokság és egy sajtódekoráció tar-
tozott, továbbá a fővárosi parancsnokság és a megyei szervek. A budapesti parancs-
nokság alá az i-XiV . kerület, Budafok, albertfalva, Cinkota, nagytétény, soroksár, 
ezek területén lévő üzemek.105 a megyéhez a járási és a törvényhatósági jogú város-
okban felállított egységek tartoztak. A különböző szintű parancsnokok alárendelt-
ségében két-két adminisztrátort és helyettest rendszeresítettek . a legkisebb egység, 
a raj, 6−12 fős volt. A századokban 12 fős egészségügyi osztag szolgált, gyalogos és 
kerékpáros hírvivők biztosították a kapcsolatot, a központi parancsnokságnál moto-
ros alakulatot is szervezetek .106 

a gárda második világháború utáni fennállása alatt több „akcióban” illetve rendez-
vényen is részt vett, − sok esetben az MKP gárdájával együttműködve − az 1945-ös,107 

104 PiL, 283 . f . 26/4 . sZDP rG szervezeti szabályzata ii . 
105 1945-ben az MKP elkezdte a tagságát az üzemekben is szervezni, az SZDP is ezt tette ezt követően, 

és a gárdával is így történt. (A szociáldemokrácia kézikönyve 81-89.) 
106 PiL, 283 . f . 26/4 . sZDP rG szervezeti szabályzata ii . 
107 1945-ben részletesen megszabták feladataikat, így a szervezeti szabályzatban meghatározottak 

mellett politikai és nemzetgazdasági ténykedést kellett kifejtenie a gárdistáknak . a kerületi össze-
kötőnek e vezetőséggel összhangban egy politikai megbízottat kellett kijelölni. Ennek feladata  
a ke  rületi szakaszoknál politikai megbízott kijelölése, akiért személyesen volt felelős. „A megbí-
zottak figyelik a rajok tagjainak a hangulatát. Figyelik a kerületben megnyilvánuló néphangulatot. 
Jelentést tesznek az észlelt feketézésekről, a feketézők esetleges raktárát megfigyelik és az áru 
érkezését jelentik, hogy annak elkobzása iránt a kellő intézkedést megtehessük. Semmi esetben 
sem lép fel a helyszínen hivatalos személy gyanánt . Mindenféle intézkedést kerül . Hallgató gya-
nánt az egyes pártok pártnapjaira, gyűléseire elmegy és a hallottak rövid ismertetését az R. G. ve -
zetőségnek megküldi. Fontosabb személyekről vagy hallottakról személyes jelentést tesz. Ennél  
a szolgálatnál a fő elv a bizalmatlanság és a hallgatás. Az eredmény akkor jó, ha másokat hagyunk 
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majd 47-es választásokkal kapcsolatban is komoly feladataik voltak .108 Utóbbi eset-
ben a választási csalásokban is részt vettek . 1946-ban már gazdasági razziák során is 
alkalmazták őket, ami inkább a rendőrség feladata lett volna. 1946. szeptember 7-9. 
között tartotta a kisgazdapárt a parasztnapokat, ekkor a résztvevők gyakorlatilag 
egész Budapesten átvonultak, így reggel 7-től 20 óráig riadókészültséget rendeltek el 
az MKP és az SZDP gárdájának. Ez minden tagra kötelező volt, nem adtak semmi-
lyen felmentést. Incidensre nem került sor. 1948-ban árvízi mentésben is közremű-
ködtek .109

beszélni. […] Tárgyilagos, személyi bosszútól mentes munka biztosítja célkitűzéseinket. Senkinek 
az összekötőn kívül nem kell tudnia a politikai megbízott ténykedéséről. Ismételjük, ne beszéljünk, 
ne fecsegjünk, hagyjuk azt másokra. Fentiektől függetlenül iskolázás tárgyává kell tenni az  
R. Gárdistáknak, hogy a kezdeti időkben, amíg a velük szolgáló gárdista elvtársakat nem ismerjük, 
mindenki figyelje a másik gárdistát, nehogy illetéktelen, nem közénk való kerüljön a Rendező 
Gárdába. Észleleteit [sic!] a Rendező Gárdista az összekötővel azonnal tudatja.” (PIL 283. f. 26/4. 
A Ren  dező Gárda bizalmas utasítása 1945. szeptember 1.)

108 1947-ben a propaganda szervezésére megalakították a Kunfi Gárdát. (KG) Az országos vezetőségét 
(oV), a pártvezetőség jelölte ki. Ez 11 fős volt, az oV által megválasztott elnökből, titkárból, jegyző-
ből állt, a pártvezetőségnek volt felelős. Minden párt és üzemi szervnek KG vezetőséget kellett alakí-
tania 9−11 fős létszámmal. Üzemekben ettől eltérő is lehetett a létszám annak nagysága szerint. 
élükön elnök, titkár és pénztáros állt . a nagyobb üzemek és az oV között közvetlen kapcsolat volt az 
anyagi ellátás terén. A közigazgatási terület (megye) szerinti vezetők a központhoz tartoztak. A helyi 
pártvezetőségek nekik alárendelt csoportokat állítottak fel, élükön vezetőkkel, alájuk tartoztak a tömb-
 szervezők. Az üzemi KG vezetőknek meg kellett szervezniük, hogy minden mű  hely stb. élén legalább 
egy gárdista legyen . Minden k gárdista kötelessége volt 20 párttagból álló csoport élére állni . a párt-
tagokat nyilvántartásba kellett venniük, és működésüket ellenőrizni. A pártfüzetek terjesztése és 
magyarázata is fontos feladatuk volt . a beosztott párttagoknak a pártnapokat is kellett látogatniuk .  
A falvakban 5-7 fős KG-nak kellett működniük. Minden helyi pártszervezet az oV-val állt összeköt-
tetésben, ennek a következő volt a címe: Bp., VIII. kerület Rákóczi út 43. III. 323. A végrehajtó bizott-
ságokban tanácskozási joguk volt a helyi vezetőknek. Csak annak bélyegezték le a tagsági könyvét 
havonta, aki elvégezte a munkát . oV-nak kellett havonta küldeni a le és a le nem igazoltak névsorát . 
a kG-t az sZDP szellemi élcsapatának tekintették, az eszme propagálása volt a cél, írások terjeszté-
sével. Kultúrdélutánokat és szemináriumokat is kellett szervezniük. Az SZDP önként jelentkező tagja 
lehetett egyben KG tag is, a jelentkezőknek négyhetes önkéntes szemináriumot kellett elvégezniük, 
utána kapták meg a tagsági könyvüket . külön tagsági díj nem volt, akinek legalább kéthavi igazolt 
munkája volt, Kunfi-érdemjelet kapott, ezt a mozgalomban való tevékenységéig viselhette. A KG adta 
ki az SZDP propagandakiadványait is, például a munkásindulókat, amely többek között a következőt 
tartalmazta: „A gond, az éhség börtönünk, a sorsunk mostoha, Korán feltépte bőrünket a tőke ostora. 
a lánc a lábunkon oly nehéz, ifjúságunk korán elvész . a proletárok ifjú gárdája mi vagyunk, a mun-
kásság felszabadításáért harcolunk.” (A gond az éhség…) A Szociáldemokrata Párt Kunfigárdájának 
szervezeti szabályzata. Budapest, 1947 . Világosság könyvnyomda rt ., Bp . Conti u . 4 . Munkásindulók. 
Debrecen, 1948. Szerző nincs. Világosság Könyvnyomda RT., 15.) 

109 PIL, 283. f. 26/6. A Rendezőgárda jelentése 1945−1946. évre, PIL, 283. f. 26/9. Riasztási tervezet 
1946. szeptember 7−9., PIL, 283. f. 10/95. Jelentés az 1948. január 9−11. Tisza-gáti munkálatokkal 
kapcsolatban, Salamon Konrád: i. m. 182. o.; Földesi Margit−Szerencsés Károly: A megbélyegzés 
hatalma Pfeiffer Zoltán (1900−1981.) Budapest, 2003. Kairosz Kiadó, 125−128.
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aZ sZDP rG FeLsZÁMoLÁsa

1948-ban a gárda beolvadt az MkP hasonló szervezetébe, ahogy ez magával az 
SZDP-vel is történt, így jött létre az MDP Rendező Gárdája. Ennek azonban külön-
böző stációi voltak. 

A két párt felső vezetése már jóval a gárdák egyeztetései előtt együttműködött. 
Már a kékcédulás választások előtt is – Peyer Károlyt és követőit kivéve – megsza-
vazták a szocdemek az új választójogi törvényt, amellyel közel 1 millió főt zártak ki 
a választásra jogosultak köréből.110 Ugyanakkor az MkP 1947 . szeptember 16-án ha -
tározatot hozott az egyesítésről, és októberben erre már ütemtervet is készítettek. Így 
a pártvezetés szintjén az év végén összekötő bizottságot (öB) is létrehoztak.111 1947 . 
november 20-án gárdaszinten is megalakult az összekötő bizottság.112 a nagy-buda-
pesti RG vezetők a későbbiekben a köztársaság téren gyűltek össze, az MKP székhá-
zában. Az öB a következő személyekből állt: Halas Lajos,113 Gerlóczy Géza, Fröschl 
Gusztáv114 (MKP), Mérő Ignác, Poprádi Pál, Miseje Ferenc (SZDP).115 Az együttmű-
ködésről a két pártlap is beszámolt.116 

A választások utáni első lépés az említett összekötő bizottság létrehozása volt, ez 
előtt azonban az SZDP gárdája november 1-2-án értekezletet tartott, amelyen 400 fő 
vett részt, ebből 220 vidéki volt. Itt többek között a szocdem gárdisták megpuhítása 

110 Gábor róbert: Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a kommunizmus és a fasizmus ellen 1944−1948. 
Budapest 1998. Századvég Kiadó 234−268.

111 A magyar szociáldemokrácia kézikönyve 149−163.
112 PIL, 274 16/39. Halas Lajos–Gerlóczy Géza (MKP RG), Mérő Ignác−Poprádi Pál (SZDP RG) 

Határozati javaslat Bp . 1947 . november 20 . 
113 Halas Lajos (1910–1993) 1940−1941 az építőmunkások szakszervezetének titkára volt. 1946−1948 

az MKP Rendező Gárdájának a vezetője. Később az áVH-nál a pártőrséget irányította, amihez  
a parlamenti őrséget is hozzárendelték. 1955-től pedig a Budapesti Hadkiegészítő Parancsnokságot 
vezette. A forradalom alatt Mező Imrével együtt próbált a hatalomnak megbízható kommunistákat 
szervezni. 1957−1962 a Munkásőrség országos parancsnoka. (Halas Lajos: i. m., MNL oL, M-KS-
288. f. 7/642.)

114 Fröschl Gusztáv országos parancsnokhelyettes 1919-ben kispesten született . 1936-ban a Vasas 
Szakszervezet ifjúsági csoportjába iratkozott be, szerszámkészítő tanoncként dolgozott. 1940-ben 
a Telefongyárban helyezkedett el, „[…] ahol a levente-órán az akkori népelnyomó rendszer ellen 
„lázító” beszédet tartott a leventék között”. Ezért kitették a munkahelyéről, letartóztatták, egyhó-
napi szabadságvesztésre ítélték . 1944-ben a kMP-vel felvette a kapcsolatot, 1945-ben a monori 
rendőrséghez került, e mellett az MKP monori szervezetének végrehajtó bizottsági tagja volt, köz-
igazgatási megbízottként . 1945-ben Budapestre költözött, a szabó és Mátéffy Gyár államosítása 
után vállalatvezető, majd 1946-ban az RG X. kerületi parancsnoka. 1948-ban az alakuló RG pártis-
kolát szervezte . (Ismerjük meg vezetőinket! A Gárda, 1948. június 19.) 

115 PIL, 274 f. 16/39. Jegyzőkönyv az SZDP központi székházának RG szobájában tartott megbeszélés-
ről. 1948. március 17. 

116 Halas Lajos: i. m. 131−141. o. 
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is cél lehetett, így az MKP gárdavezető, Halas Lajos is beszédet mondott.117 a ren-
dezvényt a régi rG jubileumához és az új zászlóavatásához kapcsolódóan tervezték 
megszervezni, szakasits Árpádot, szélig imrét és Marosán Györgyöt hívták meg .  
Az első napon a testület második világháború utáni tevékenységéről tartottak beszá-
molót, Julius Deutsch rs-alapító levelét is felolvasták . szakasits Árpád a reakció 
elleni harcról szónokolt . „Ha a reakciósok ebben az országban támadásba mennének 
a magyar demokrácia ellen, akkor az r . Gárda legyen ott, ököllel és fegyverrel száll-
jon szembe és kemény ököllel zúzza össze a legkisebb kísérletet is, amely a magyar 
demokráciára emelné mocskos kezét .” Halas Lajos az éberség hiányát emelte ki: 
„Elvtársaink már nem olyan éberek, és hagyják, hogy égig nőjenek a fasiszta fák”. 
Együttműködés kell, a fasiszta megmozdulásokat csírájában el kell fojtani”. Mérő 
Ignác az SZDP-s gárdáról a következőt mondta: önálló SZDP kell „[…] mi a gár-
dánkban nem ismerünk sem jobb-, sem baloldalt, mi szociáldemokraták vagyunk” . 
A „reakciós veszélyről azért nem felejtett el megemlékezni: „[…] kitartóan dolgo-
zunk, az egyik kezünkben a kalapács, a másik kezünkkel a reakció torkát fogjuk, 
hogy felszabaduljon a másik kezünk is…” Sok vidéki végrehajtó bizottság nem fo -
gadta jól az rG-t a választások alatt, pedig emberfeletti munkát végzett, legalábbis 
Mérő szerint. Majd így folytatta beszédét: „Amikor a Vörös Hadsereg felszabadított 
bennünket a német rabiga alól, akkor a proletár mind igyekezett a műhelyébe, kika-
parta a szerszámot, dolgozott, dolgozott, építette az országot, és míg a proli dolgo-
zott, az ellenforradalom csinálta az összeesküvést . Ha akkor az andrássy utat végig 
kidíszítettük volna, nem volna meg ez a gondunk . ami késik, nem múlik . Ma újra 
van építve a lámpavas, erős, nemcsak egyet, hanem öt csirkefogót is elbír. 30 hóna-
pon keresztül figyelmeztettük őket, hogy vigyázzanak, mert a prolinak a türelme el 
fog fogyni . a türelmünk elfogyott” .118

 a második napon a húszéves rG jubileuma, az új zászló avatása és érmek kiosz-
tása következett, az utóbbinál Bán Antal, még az előbbinél Szakasits árpád műkö-
dött közre .119 az országos értekezleten egyébként 160 vidéki, és 180 nagy-budapesti 
küldött vett részt. új szervezeti szabályzat készítéséről, és az MKP RG-vel történő 
szorosabb együttműködésről döntöttek.120 

Az 1948-as esztendő ugyanakkor a magyarországi demokrácia teljes megsemmi-
sülését jelentette . ekkor már gyakorlatilag csak a szocdemek teljes felszámolása ma -
radt hátra . súlyos csapás volt a párt számára, hogy márciusban államosították a 100 

117 PiL, 274 f . 16/39 . Halas Lajos jelentése . 1947 . 11 . 03 . 
118 a Gárda 1947 . november 1 . 
119 PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác levele a pártvezetőséghez. 1947. október 8. 
120 PIL, 283. f. 26/6. Mérő Ignác: Az SZDP RG 1946. nov. 14−1948. jan. 20. közötti tevékenysége. 

1948 . január 21 . 
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főnél többet foglalkoztató üzemeket, így a jelentősebb pártvállalataikat is. E mellett 
a „jobboldali szociáldemokraták” félreállítása, kizárása, elüldözése stb. is gőzerővel 
folyt. Február 18-án a Sportcsarnokban összehívott „összvezetőségi ülésen”, amely  
a párt szabályzata szerint nem is létezett, Marosán a korábban elfogadott, az MkP-nak 
nem tetsző SZDP-s vezetők lemondását jelentette be, amire már előtte „rábeszélte” 
őket. Mindezt a 23-án Moszkvából hazatért Szakasits árpád is tudomásul vette.121

1948 . március 5-8 . között összeült az sZDP XXXVi . kongresszusa, ezen a két párt 
egységesítését, és nevét: MDP, megszavazták, több tagot ismét kizártak . az ese-
ményt követően egységbizottságokat (EB) alakítottak, és elkezdték az SZDP párt-
tagjainak az átrostálását . Bár azt meg kell említeni, hogy a szociáldemokratáktól 
1947 végétől 100-150 ezer fő lépett át az MKP-ba. Ugyanakkor elkezdték az SZDP 
vagyonának a leltározását is. A későbbiekben, április végétől helyi szinten elkezdőd-
tek az egységesítő gyűlések is, az alsóbb pártszervek nagy része az egyesítő kong-
resszusig, amelyet június 12-én tartottak, összeolvadt .122

Így helyi szinten is elkezdődött a gárdák összevonása.123 1948 . március 17-én ismét 
ülést tartott az öB . ez a beolvadásnak egy újabb stációja volt, úgy döntöttek, hogy  
a ritkábban ülésező öB helyett Egységbizottságot hoznak létre. Ennek a következő 
személyek lettek a tagjai: Mérő Ignác és Varga Károly, SZDP-től, Halas Lajos, 
Gerlóczy Géza, Fröschl Gusztáv, erdei Ferenc124 az MkP-tól . tehát az MkP-sek két-
szer annyian voltak! Az egységes ruházatról is döntés született, a következőt javasol-
ták: szürke ruha, kék ing, piros nyakkendő, és partizán sapka, a jelzés RG maradt.125 
az MkP-s fölény mellett erdei Ferenc megjelenése is érdekes momentum . egy 
csonka EB már március 20-án már ülést tartott, ahol lényeges kérdések kerültek elő-
térbe . erdei két napirendi pontot javasolt: a gárdában a szelektálás végrehajtását,  
a téti és a siófoki épületek pártoktatás céljára való esetleges felhasználását . a követ-
kező hétre az új kerületi vezetők névsorát tervezték összeállítani, ami kerületenként 

121 Gábor Róbert: i. m. 268−283.
122 Uo.; A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. 89−163.
123 PIL, 274 f. 16/38. Balog Elek RG parancsnok: A karcagi RG jelentése 1948. március 20. A Rendező 

Gárda szervezetére és munkájára vonatkozó iratok. 1945. szept. 18−1948. ápr. 22. 
124 Erdei Ferenc (1910–1971) A Márciusi Front szervezésében vett részt, majd a Nemzeti Parasztpártéban 

szintén, utóbbinak egyik vezetője lett. 1945-ben belügyminiszter, utána 1956-ig valamennyi kor-
mányban miniszteri tárcát vállalt. Végig szorosan együttműködött a kommunistákkal. (http://kom-
 munizmuskutato.hu/kommunista-vezetok#html-1 2014. szeptember 28.)

125 Jelen volt: Halas Lajos, Gerlóczy Géza, Erdei Ferenc az MKP részéről, Mérő Ignác, Varga Károly 
az SZDP-ből. (PIL, 274. f. 16/39. Jegyzőkönyv az SZDP központi székházának RG-szobájában tar-
tott megbeszélésről. 1948. március 17.)
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3 személyt jelentett, és kimutatás kellett készíteni azokról, akiket le akartak váltani, 
és a már leváltottakról is .126 

Az országos EB (oEB) március 22-én jelentette be a megalakulását, és utasítást is 
kiadtak, ami azt tartalmazta, hogy helyi szinten is meg kellett ezeket a bizottságokat 
alapítani, és erről április 25-ig jelentést kellett tenni. Feladataiknak a következőket 
jelölték meg: „1. / a R. G. –t a SZ. D. P. jobboldalától meg kell tisztítani, valamint  
a két R. G.-t a legsürgősebben tisztítsák meg mindazon elemektől, akik a munkás-
ság ellenségei, vagy azoknak kiszolgálói voltak.” A gárdák összes eszközéről leltárt 
kellett készíteni, április 25-ig az oeB-hez, a központba beküldeni . Ugyanakkor  
„a megalakulást a pártszerveknél érvényes kétharmad-egyharmad arányban kell 
végrehajtani” . az eB-k megalakulása után ezeknek a pártszervek utasításai szerint 
kellett működniük.127 április 2-án az SZDP RG-nél tartottak egy ellenőrzést Gombos 
Pál revizor vezetésével,128 és több szabálytalanságot is feltártak .129

 április 6-án már az SZB-nek azt javasolták, hogy 9 fős parancsnokságot állítsa-
nak fel, rG szempontból az ország pártszervezeteit 4 részre akarták osztani: Du  nán-
 túl, Duna-tisza-köze, tiszántúl és nagy-Budapest . ezek élére 1-1 függetlenített 
funkcionárius beállítását javasolták a kilenctagú parancsnokságból .130 a két párt gár-
dájának legnagyobb közös rendezvénye 1948 . május elseje volt . Budapest öt pont-
ján kezdetek el gyülekezni az emberek, innen öt oszlopban vonultak a Hősök terére, 
a gárdisták biztosították a felvonulást, és az egészségügyi ellátást is .131

1948 . június 12-én egyesült a két párt . az sZDP az Új Városházán megtartotta  
a XXXVII. kongresszusát, az MKP a Parlamentben a IV-et. Majd délután a Hősök 
terén nagygyűlés következett, ezen Rákosi és Szakasits is beszédet mondott. Június 
13-14-én a Parlamentben megtartották az MDP i . kongresszusát .132 ezen az rG 300 
fővel vett részt.133

126 PIL, 274. f. 16/39. Csak Mérő, Halas, Gerlóczy, Erdei volt jelen. EB-ülés jegyzőkönyve. 1948. már-
cius 30 . sZDP központi székház . 

127 PIL, 283. f. 26/5. Halas Lajos–Mérő Ignác: Az RG országos Egység Bizottságának a felhívása. 
1948 . március 22 .

128 Gombosi Zoltán volt az, aki országos szinten az SZDP felszámolását irányította. Ő az MKP 
likvidációs osztályán dolgozott, 1948 márciusában kezdte meg a munkáját . a felszámolás mellett 
az sZDP lekáderezése is a feladata volt . Június 1-ére a nagy-budapesti szervek egyesültek, 7-re 
megtörtént a teljes felszámolása az SZDP-nek. (Strassenreiter Erzsébet: i. m. 92−139.)

129 PIL, 283. f. 26/6. Gombos Pál revizor: Jelentés a Rendező Gárda gazdasági ügyviteléről 1948. ápri-
lis 2 . 

130 PIL, 274. f. 16/39. Jelen volt: Mérő Ignác, Juhász Ferenc, Gerlóczy Géza, Halas Lajos, Fröschl Gusz-
 táv, Erdei Ferenc. Jegyzőkönyv az RG országos egységbizottságának 1948. április 6-i üléséről.

131 PiL, 283 . f . 26/9 . az 1948 . május 1-i felvonulás menetrendje 
132 Gábor Róbert: i. m. 282−286. 
133 Halas Lajos: i. m. 140−147. 
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Az SZDP beolvadása a kommunisták tervei szerint fejeződött be, július 2-án  
a Szervező Bizottság megbízta Szirmai Istvánt, Marosán Györgyöt, Kovács Istvánt 
és Halas Lajost, hogy dolgozzák ki az új MDP rG szervezeti szabályzatát, és azt ter-
jesszék be az sZB elé . az igazolványokat is lecserélték, ez az sZDP-s gárdisták 
további szelekcióját is jelentette .134

A pártokkal együtt gárdáik is egyesültek, az MDP RG vezetője Halas Lajos lett. 
az új párthadsereg élete azonban kérésznyi volt, már 1949 februárjában leépítet-
ték, 1950-ben gyakorlatilag megszüntették a szervezetet . Más kommunista orszá-
gokban végig működtek hasonló gárdák. Magyarországon csak 1957-ben állították 
fel a Mun  kásőrséget, amelynek az első parancsnokává Halas Lajost nevezték ki. Ez  
a testület a 60-as években már több feladatot ellátott, és komolyabb fegyverzettel 
rendelkezett, mint az r-gárda .135

1945-ben egyfajta macska-egér játék bontakozott ki a magyar politikai életben, 
amelynek résztvevője a Szovjetunió és annak magyarországi „követői” voltak. Ez lát-
szik az sZDP gárdájának a megalakítása során is . nyilvánvaló, hogy nem véletlenül, 
őket nem tiltották be az újonnan szerveződő „polgárőrségek” közül, még másokat 
igen . természetesen ez nem jelenti azt, hogy az sZDP rG tagjai közül mindenki az 
MKP feltétlen híve lett volna, sőt, az állomány többsége nem volt az. E szerv meg-
maradásában az lehetett a döntő, hogy a legfelsőbb szinten a vezetése javarészt, 
később egyre inkább olyan emberek kezébe került, akik, − mint ahogyan azt láthat-
tuk a beolvasztásnál –, az MKP-val együttműködtek. Az egyesülést követően vagy 
már előtte több SZDP-s gárdistára a kizárás várt. Látható, hogy ez a szervezet a kora-
szakban a korabeli haderőhöz képest önmagában véve is komoly tényezőnek számí-
tott. A gárda „akcióival” egy későbbi tanulmányomban fogok majd részletesebben is 
foglalkozni, mivel tevékenységükből látható, hogy az MKP számára megfelelő gár-
davezetés elegendő volt arra, hogy a kommunista gárdával együttműködve az MKP-
nak megfelelő tevékenységekben vegyenek részt. 

134 MNL oL, 276. f. 55. cs. 5. ő. e. Halas Lajos országos RG parancsnok javaslata a Rendező gárdáról 
1948. június 23. MDP SZB (Szervező Bizottság) ülése. 1948. július 2. 

135 MNL oL, 276. f. 55. cs. 59. ő. e. Javaslat az RG átszervezésére 1949. február 18. Nincs név! MNL 
oL 276. f. 55. cs. 121. ő. e. A Nagy-Budapesti Pártbizottság javaslata a Nagy-budapesti R. G. meg-
szüntetésére 1950 . május 20-án ., az sZB 1950 . május 22 . ülése .



308

kiss DÁViD

össZeGZés

Az 1945-ben újjáalakított Rendező Gárdát a két világháború közötti nemzetközi és 
hazai minták alapján szervezték meg. A gárda jelentős tényezővé vált, hiszen lét-
száma vetekedett a korabeli magyar haderőével. E szerv felett ráadásul több olyan 
pártvezető rendelkezett, aki akkor is és később is az MKP (Magyar Kommunista 
Párt) megbízható emberének bizonyult. A két párt gárdájának a létszáma 1947-ra 
megközelítette a 20−20 ezer főt, a tagok rendszeres kiképzésben részesültek, ennek 
során a kézifegyverek használatát is el kellett sajátítaniuk . ezzel kapcsolatban nem 
szabad elfelejteni, hogy a korabeli magyar haderő nagyon rosszul volt felfegy-
verezve . 

A gárdák megszervezése mellett az SZDP (Szociáldemokrata Párt) és az MKP,  
és más pártok is arra törekedtek, hogy a különböző fegyveres szervekben (hadsereg, 
rendőrség, határőrség, politikai rendőrség) is minél komolyabb befolyást tudjanak 
kialakítani . ilyen szempontból a legkönnyebb helyzetben az MkP volt, hiszen  
a szov  jet támogatásuk a pozíciószerzést jelentős mértékben megkönnyítette. Lénye-
ges megemlíteni, hogy arra vonatkozóan vannak adatok, hogy a fegyveres szervek 
vezető pozícióit betöltők százalékos arányban milyen pártnak voltak a tagjai. De va -
lószínűleg azt sohasem fogjuk megtudni, hogy közülük hányan szolgáltak egyszerre 
„két Urat” is. Ha ez utóbbit nem is vesszük figyelembe, akkor is elmondhatjuk azt, 
hogy a kommunisták domináltak a fegyveres szervezetekben . ez a tény, és az MkP-s 
gárda mérete, illetve az SZDP-s gárdában való befolyásuk – amit annak 1948-as, 
minden zökkenők nélküli beolvasztása – is igen jól szemléltetett, gyakorlatilag le -
hetővé tette volna azt, hogy mindenféle szovjet segítség nélkül, úgymond önerő-
ből, akár egy puccsot is végre tudtak volna hajtani. 1945 és 1948 között a két gárda 
rengeteg rendezvényen vett részt együtt, ennek során jó együttműködés alakult ki 
közöttük . 

Az SZDP gárdája a háborút követően spontán kezdett el szerveződni más hasonló 
alakulatokkal együtt . Látható, hogy csak azokat tartották meg ezek közül, amelyek  
a szovjeteknek és magyarországi csatlósaiknak is megfelelőnek bizonyultak. A ké -
sőbbiekben a szerveződést tervezett szervezés váltotta fel, először Budapesten és 
környékén, majd vidéken is felállították az alegységeket, megszervezték kiképzésü-
ket . a gárda mellett vadásztársaságokat is szervezetek, ezek a pártnak és hadsereg-
ének pénzügyi bevételeit biztosították, de az 53 ezer főnyi vadásznak – mint fegyve-
resnek – a párthoz való hozzákapcsolása is felvetődött. 

1947 végén az MkP és az sZDP fúziójával együtt a gárdák összeolvasztása, helye-
sebben szólva az sZDP-nek és gárdájának a bekebelezése is napirendre került . ezt 
tervezetten meg is valósították, nem csak az sZDP-nek, hanem a párthadseregének  
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a tagságát is átválogatták, megalapítva így kommunista dominanciával 1948-ban  
az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) Rendező Gárdáját, amelynek a parancsnoka az  
a Halas Lajos lett, aki korábban az MKP-s gárdát, majd 1957-től a Munkásőrséget  
is irányította. Az MDP párthadserege központilag szervezetten 1950-ig működött. 
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tHe soCiaL DeMoCratiC Party’s ParaMiLitary 
oRGANIZING GUARD 1945–1948 

The Social Democratic Party’s (SZDP) reconstituted Paramilitary organizing Guard 
was organized on the basis of international and domestic models . the guard became 
a meaningful factor as its membership rolls compared favorably to the Hungarian 
armed forces . Moreover several party leaders who at the time and later would prove 
to be trustworthy men of the Hungarian Communist Party (MKP) had say over the 
organization . By 1948 the number of members in the sZDP and the MkP’s guard 
approached forty-thousand, who regularly participated in training exercises, result-
ing in handgun proficiency. In comparison the Hungarian army of the time was very 
poorly armed .

in addition to organizing the guards, the sZDP and the MkP, as well as the other 
political parties, tried to grow their level of influence within the various armed orga-
nizations (the army, the police, the border guard and the state police). From this per-
spective, the MKP had the easier time since its Soviet support significantly facili-
tated its pursuit of power . there are data pertaining to which parties those individuals 
applied with, but it is likely we shall never know how many among them served “two 
masters” – their own as well as the MKP. Even if we set the latter aside, the Com -
munists still dominated the armed organizations . the size of the MkP guard, as well 
as its influence in the SZDP guard, which its smooth consolidation perfectly illus-
trates, made it fundamentally possible to execute a putsch on its own, without any 
soviet assistance . the two guards participated in many events together between 1945 
and 1948, resulting in a good rapport . 

Following the war, the sZDP spontaneously began to organize with other similar 
formations . Later the spontaneous organizing was superseded by planned organiz-
ing, first in Budapest and the surrounding areas, and then in the countryside. Subunits 
were established, with organized training for them . in addition to the guards, hunting 
clubs were also organized, becoming a source of revenue for the party and its army . 
The question of whether the fifty-thousand or so hunters should be attached to the 
party as an armed unit was also raised .
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at the end of 1947, together with the consolidation of the MkP and the sZDP, the 
guards’ consolidation, more properly the appropriation of the sZDP, became an 
agenda item . this was achieved as planned: not only the sZDP’s membership rolls, 
but also its army’s was picked over, and in 1948 with communists dominating, the 
Hungarian Workers Party (MDP) was established, whose commander was the same 
Lajos Halas who had earlier been the leader of the MkP’s guard, and who would lead 
the Workers’ Militia from 1957 on . the MDP’s army was centrally run until 1950 .
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ParaMiLitärisCHe GarDe Der 
SoZIALDEMoKRATISCHEN PARTEI 1945–1948

Die 1945 neu gebildete paramilitärische Garde der sozialdemokratischen Partei (ung . 
Abk. SZDP) wurde nach internationalen und ungarischen Mustern aus der Zwischen-
kriegszeit organisiert . sie wurde zu einem bedeutenden Faktor, denn ihr Per sonal-
bestand kam dem der damaligen ungarischen Streitkräfte fast gleich. Über dieses 
organ verfügten noch dazu mehrere Parteiführer, die sich damals und auch später 
als zuverlässige anhänger der Ungarischen kommunistischen Partei (ung . abk . 
MKP) erwiesen. Die Mitgliederzahl der sozialdemokratischen und der kommu nisti-
schen Partei belief sich 1948 auf annähernd je 20 .000, den Mitgliedern wurde eine 
regelmäßige ausbildung zuteil, wobei sie sich auch die Benutzung von Handwaffen 
anzueignen hatten . im Vergleich dazu war die damalige ungarische armee sehr 
schlecht ausgerüstet .

neben der organisation der Garden waren die sZDP und die MkP, aber auch 
andere Parteien darum bemüht, auch in den unterschiedlichen bewaffneten organen 
(Armee, Polizei, Grenzwache, Geheimpolizei) einen immer massiveren Einfluss zu 
erreichen . aus dieser sicht befand sich die MkP in der leichtesten situation, denn 
ihre sowjetische Unterstützung erleichterte es in bedeutendem Maße, Positionen ein-
zunehmen. Es finden sich auch Angaben darüber, Mitglieder welcher Partei die Leute 
waren, die Führungspositionen bei den bewaffneten organen innehatten . Wir wer-
den wahrscheinlich nie erfahren, wie viele von ihnen „zwei Herren” gleichzeitig 
dienten – neben ihrer eigenen Partei auch der MKP. Auch wenn wir Letzteres nicht 
in Betracht ziehen, dominierten die kommunisten in den bewaffneten organisationen . 
Die Größe der Garde der MKP bzw. ihr Einfluss innerhalb der Garde der SZDP – den 
deren reibungslose Einverleibung 1948 sehr wohl veranschaulicht hatte – hätte es 
praktisch ermöglicht, ohne jede sowjetische Hilfe, sozusagen aus eigener kraft sogar 
einen Putsch durchführen zu können . Zwischen 1945 und 1948 nahmen die beiden 
Garden an zahlreichen Veranstaltungen gemeinsam teil, so dass in deren Verlauf 
eine gute Zusammenarbeit zwischen ihnen entstand .

Die SZDP-Garde begann nach dem Krieg, sich spontan – zusammen mit anderen 
ähnlichen Formationen – zu organisieren. Der spontanen folgte die planmäßige 
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organisation, zunächst in Budapest und Umgebung, dann wurden auch auf dem 
Lande Untereinheiten aufgestellt und deren ausbildung organisiert . neben der Garde 
wurden auch Jagdgesellschaften ins Leben gerufen, die die finanziellen Einnahmen 
der Partei und ihrer armee garantierten, es wurde allerdings auch die Frage des 
Anschlusses der etwa 50.000 Jäger – als Bewaffnete – an die Partei aufgeworfen.

ende 1947 kam zusammen mit der Fusion zwischen MkP und sZDP die Versch-
melzung der Garden, richtiger formuliert: die einverleibung der sZDP und ihrer 
Garde auf die tagesordnung, die auch wie geplant realisiert wurde: Die Mitglieder 
nicht nur der SZDP, sondern auch ihrer Parteiarmee wurden gefiltert und 1948  
– unter kommunistischer Dominanz – wurde die paramilitärische Garde der Partei 
der Ungarischen Werktätigen (ung. Abk. MDP) gegründet, deren Befehlshaber Lajos 
Halas wurde, der davor die MkP-Garde, dann ab 1957 auch die kampfgruppen der 
arbeiterklasse führte . Die Parteiarmee der MDP bestand bis 1950 zentral organisiert .




