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Vörös karszalag

1945 tavaszán furcsa világ uralkodott hazánkban: a szovjet hadsereg véres csatákban ki-
szorította a németeket, Budapest ostromát Sztálingrádhoz hasonlították, volt olyan terület, 
amely kétszer is „gazdát cserélt”. A visszavonuló németek mindent vittek: élelmiszert, 
vágóállatot, ipari berendezést, az állami vasút szinte teljes motor- és személykocsi-park-
ját. Hosszas alkudozás és tárgyalások után került egy részük vissza Magyarországra. 
Elmenekültek a hivatalok, alig maradt vissza néhány ember, aki „ügyeket” tudott volna 
intézni. Mindenki a maga és – ha volt ilyen – pártja védelmét gyakorolta. A szovjet meg-
szállás önmagában hordozta azokat az eseményeket, amelyek már a kommunista diktatúra 
kiépítése felé mutattak. Napirenden voltak a rablások, „megtervezett” fosztogatások és 
épnek tűnő üzletek „kirámolása”. Ez nem következett volna be a szovjet csapatok „védő-
szárnya” és a kommunista irányítás alatt állt fegyveres csoportok kényszerítő ereje nélkül.

Klasszikus értelemben vett rendőrség nem volt, tagjai elszéledtek. A kommunisták 
pontosan tudták, hogy akié a belügyi tárca és vele az erőszakszervezetek fölötti irányí-
tás, azé lesz a hatalom. A Vörös Hadsereg árnyékában az MKP 1945 elejétől azonnal 
befolyást szerzett az újraszerveződő rendőrségnél, majd bedarálták a többpártrendszert 
és kiépítették a sztálinista diktatúrát. Erről a folyamatról szól Máthé Áron történész 
„Vörös karszalag – Ideiglenes karhatalmi osztagok 1944–1945-ben” című új könyve. A 
Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese azzal a céllal írta meg monográfiáját, 
hogy bemutassa a kommunistáknak a rendőrséag berkeiben végzett térfoglalását (az ő 
terminológiájukkal: „forradalmi munkáját”) konkrét esetek példáin keresztül.

Az is ismert, hogy a „demokratikusnak” nevezett rendőrségi állomány részben ezek-
nek a gombamód szaporodó fegyveres egységeknek, karhatalmi osztagoknak a tagjaiból 
verbuválódott. Tény, hogy nem volt olyan párt, amelynek ne lett volna valamilyen „rend-
fenntartó” egysége. Elég féktelen csoportok voltak ezek, akik nem titkolták érzelmei-
ket. Kijárási tilalom ugyan nem volt, de sötétedés után senki nem mert az utcára menni. 
Vidéken sem volt más a helyzet: az első vonalban harcoló elit alakulatok még „átléptek” a 
falvakon, de a második vonalban érkező ún. szabadcsapatok végigrabolták a községeket, 
azt is elvitték, amire nem volt szükségük. Ez a rablási forma jelen volt a nagyvárosokban 
is, bár a szovjet helyőrség biztosító egységei keményen felléptek ellenük.

Az új rendőrségi alakulatok a Vörös Hadsereg által megszállt területen természetesen 
a szovjet hatóságok engedélyével és támogatásával szerveződtek meg. A helyi nemzeti 
bizottságok irányításával történt a szervezőmunka, és ezen testületekben már túlsúlyban 
ültek az MKP emberei, így nem véletlen, hogy az ország több pontján megjelentek az 
utcán a vörös karszalagos rendfenntartók.

Az ideiglenes kormány megalakulásával párhuzamban megkezdődött a magyar had-
sereg szervezése is. Igaz, végleges fegyverszüneti tárgyalások és szerződés hiányában 
ez még erőtlen próbálkozás volt, a hadsereg olyanokból állt, akik meggyőződéssel álltak 
szemben a németekkel és hűségesek voltak a magyar kormányhoz. A szervezés több-
ször is megakadt. A megállapodás szerint nyolc gyalogoshadosztályt kellett kiállítani. A 
szűrést nagyrészt a szovjetek végezték, de volt olyan eset is – például a Budai Önkéntes 
Ezred katonái – akiket elhurcoltak hadifogolynak. Természetesen akadtak olyan magyar 
egységek, amelyek szovjetparancsnokság alatt harcoltak, csak nagy nehézségek árán 
kerültek át honvédségi állományba. Az tény, hogy a népi rendőrség felállítását a szovjet 
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parancsnokságok kezdeményezték, így mindig fontos szerep jutott a szovjet biztonsági 
szerveknek, noha a szervezés a helyi nemzeti bizottságok feladata lett. Ezekben a szerve-
zetekben az MKP tartósan meghatározó szerephez jutott, így az irányítást is befolyásuk 
alá vonták. A korabeli feljegyzések bővelkednek az egyéni erőszakról, fenyegetésekről 
szóló híradásokban. Sűrűek voltak az ideológiai töltetből fakadó túlkapások, egyes ese-
tekben bűncselekmények, gyilkosságok. Az ellenkezőket nemcsak fizikailag bántották, 
gyakoriak lettek az elhurcolások. E „közrend fenntartó” szervezet emberei – egyértelmű 
utalással – vörös karszalagot viseltek, ami egyik jelképe lett az új rendszernek.

A gyorsan szerveződő egységek (akkori elnevezésükben policok vagy policájok) tehát 
együttműködtek a szovjet alakulatokkal; és nemcsak a közös járőrözésekben, az új szer-
vezet lett a közreműködője a „málenkij robot” végrehajtásának is. Tagadhatatlan, hogy 
a németek megszállta területeken hatalmas pusztítást végeztek a megszállók, amelynek 
helyreállítása évtizedeket vett volna igénybe. Nem politikai legenda, hogy Berija javasolta 
Sztálinnak, a miniszterelnöknek és a hadsereg főparancsnokának, hogy az elfoglalt német 
területek lakosságát vigyék el „helyreállítási” munkákra. Először még 600 ezer emberről 
volt szó, de hamarosan a fél létszámnál „elfogyott” a német, ezért a fennmaradókat a helyi 
lakosságból „pótolták”. A nemzeti bizottságnál állították össze a névsort, majd egy „kar-
szalagos pilic” és egy szovjet katona ment ki a lakáscímre. Aki nem tartózkodott otthon, 
az „megúszta”, helyette elfogtak egy másik civilt, azt hurcolták a gyűjtőhelyre. Embertelen 
körülmények között utaztak, és nagyon kevesen térhettek haza. Többségük elpusztult. Aki 
mégis visszatért, hallgatásra kényszerítették azzal, hogyha beszél, könnyen visszakerülhet. 
Néhány közülük – ha megélte – csak a rendszerváltozás után mert megszólalni.

Természetesen – mai szóval élve – nem lehetett az „utcáról” jelentkezni. Nagyon sok 
feltételnek kellett megfelelni ahhoz, hogy egy jelöltből muszkavezető, polic, deportáló bi-
zottsági tag legyen – vagy hol teljesítsen szolgálatot (az ország belső területén vagy határ 
mentén, esetleg az R-gárdában). Az R-gárda (Rendező Gárda) a párton belül a pártvezetés 
védelmét szolgálta, a párt rendezvényeit biztosította, de gyakran a párton belüli belhar-
cokban is tevőlegesen vettek részt. Jelentős erőt képeztek: 1945-ben 5000, 1947-ben 24 
ezer embert számoltak. Az biztos, hogy a külső megfélemlítés mellett a párt tagsoraiban 
is félelmet keltettek. A legvegyesebb összetételű mindenesetre a vidéki rendőrség volt. 
Érdekesség, hogy a „népi demokratikus” rendőrség létrehozásában ott bábáskodott a 
fiatal Kádár János is, 1945 elején budapesti rendőrfőkapitány-helyettes lett.

Ez a korszak csak „átmenetet” jelentett, mert az 1940-es évek végétől kialakult a 
szocialista, proletárdiktatúrára épült állam, amikor „rendezett” keretek közé került a 
rendőrség, elválasztva a karhatalom más formáitól. Máthé Áron levéltári és helytörté-
neti kutatásokra is támaszkodó könyve azt vizsgálja, hogy a kommunista párt hogyan 
alapozta meg a saját értelmezésükben „proletárforradalomnak” – enyhébb megfogalma-
zásban „népi demokratikus fordulatnak” – nevezett átmenetet. Bemutatja az uralomvál-
tás zavaros időszakában létrejött fegyveres csoportokat, azok összetételét és működését, 
különös tekintettel a „málenkij robot” jelenségére. A könyvből megismerhetjük az új, 
1945-öt követő időszak rendőrségének előfutárait is, illetve a kommunista párt harcát a 
fegyveres erők feletti ellenőrzés megszerzéséért.

A könyvet ajánljuk a 20. század történelme iránt érdeklődőknek, mindazoknak, akiket 
érdekel a második világháború vége magyar földön. Azok az események, amelyek már 
a kezdetektől a kommunista diktatúra kiépítése felé mutattak.

(Máthé Áron: Vörös karszalag. Ideiglenes karhatalmi osztagok 1944–1945-ben. 
/Modern magyar történelem./ Budapest, Jaffa Kiadó, 2020, 232 p.)


