
Aki csak egy kicsit is érdeklõdik a 20.
század diktatúráinak természete és mû-
ködése iránt, az bizonyosan ismeri a bu-
dapesti Terror Háza Múzeum állandó
kiállításának Átöltözés nevet viselõ ter-
mét. Talán ez az egyik legkifejezõbb jel-
képe annak, ahogy 1944–1945-ben a
nemzetiszocialista és a kommunista
diktatúra egymást követõen, majdhogy-
nem átmenet nélkül telepedett rá a ma-
gyar társadalomra. A német megszállást
alig pár hónap után követte a szovjet be-
vonulás, és a Székelyföldtõl a Kárpát-
medence nyugati határszéléig a magyar-
ság mindenütt megtapasztalhatta az ide-
ológiailag egymástól eltérõ, de elnyomó
gyakorlatukban nagyon is hasonló rend-
szerek kegyetlenségét. A társadalom pe-
dig – mit tehetett egyebet – alkalmazko-
dott. Ki ne hallott volna a muszkaveze-
tõkrõl, kollaboránsokról, policokról, vö-
rösõrökrõl? Azokról a sokszor múltbeli
viselt dolgaik miatt megzsarolható vagy
csak egyszerûen szadista hajlamoktól
fûtött, vélt vagy valós ellenségeikkel
szemben bosszúra készülõ emberekrõl,
akik az 1944. március 19-i német meg-
szállás után a nácikat, az 1944–1945-ös
frontátvonulás után pedig, gyors meta-
morfózist követõen, a kommunistákat
szolgálták ki? Részben belõlük, részben
a rendszer összeomlása után visszama-
radt karhatalmi alakulatok (rendõrség,
csendõrség) tagjaiból, illetve az illegali-
tásból elõlépõ Kommunista Párt kisszá-
mú tagjai közül, sõt olykor korábbi
munkaszolgálatosokból vagy éppen a
haláltáborokból hazatért zsidó túlélõk
közül verbuválódtak az ún. „karszalago-
sok”. Belõlük álltak össze azok a civil
szervezõdésû, önkéntes paramilitáris

csoportok, amelyek – fõleg a kisebb fal-
vakban – az új hatalom berendezkedésé-
ig és megszilárdulásáig, egy idõre szó
szerint élet-halál urai voltak.

A karszalagosok tevékenysége már a
korszakban is a legtöbb vidéken közutá-
latnak örvendett, hiszen kegyetlensé-
gük, a lakosságot terrorizáló viselke-
désük (pl. Mezõberényben), az általuk
elkövetett szörnyû gyilkosságok (pl. a
Gyömrõn történtek) és fosztogatások hí-
re messzire terjedt. Ugyanakkor nem
szabad megfeledkezni arról sem, hogy
volt több olyan eset, amikor a vidék la-
kóit jól ismerõ és a helyi szovjet pa-
rancsnokságok bizalmát élvezõ vörös
karszalagosok éppen embermentõ mun-
kát végeztek. Lehetõségük volt ugyanis
arra, hogy rokonaikat, barátaikat vagy jó
ismerõseiket megmentsék a málenkij ro-
bottól, vagyis a szovjet Gupvi táboraiba
való elhurcolástól (pl. Balmazújváro-
son). Máskor viszont éppen õk írták fel
haragosaikat az elhurcolandók listájára.

Nagyon nehéz tehát tiszta, kellõkép-
pen árnyalt képet alkotni a karszalago-
sokról. Máthé Áron legújabb könyvében
erre tesz kísérletet. A szerzõ neve bizo-
nyára nem ismeretlen a történelem iránt
érdeklõdõ erdélyi magyar közönség
elõtt, hiszen korábban már több könyvé-
ben és tanulmányában dolgozta fel a
magyarországi nyilas uralom és a kom-
munista rendszer visszásságait. Többek
között elõadást tartott 2014 õszén, Ko-
lozsváron, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemen, az észak-erdélyi
magyar civilek szovjet fogságba hurco-
lásának 70. évfordulóján rendezett
nagyszabású nemzetközi konferencián
is. A budapesti történész és szociológus
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2001-tõl egyike volt a Terror Háza Mú-
zeum létrehozásában közremûködõ
szakértõknek, majd a múzeum kutató-
ja, késõbb kutatási osztályvezetõje lett.
A Nemzeti Emlékezet Bizottságának
(NEB) tagjaként, majd elnökhelyettese-
ként fõ kutatási területe az európai és
magyarországi totalitárius diktatúrák
története.

Jelen könyve is e téren kifejtett kuta-
tásainak igen érdekes eredményeit vo-
nultatja fel. A jó fogású, kemény borítós,
tetszetõs külsejû könyv Hegyi Péter jól
sikerült terve alapján készült fedõlapján
a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti
Fényképtárából származó, részben szí-
nessé tett, archív felvétel látható. A ké-
pen egy vörös karszalagot viselõ és vál-
lán puskát hordozó, civil ruhás férfi a
háttérben zajló háborús romeltakarítást
felügyeli. Nagyon találó választásnak bi-
zonyult a fotó, hiszen egyrészt az új, ide-
iglenes karhatalom megtestesítõjét, más-
részt a háború utáni újjáépítés megkez-
dését, azaz az 1944–1945-ös átmeneti
évek két legfontosabb jellemzõjét mutat-
ja be mintegy statikus életkép formájá-
ban, anélkül, hogy feltétlenül represszi-
óra, gyilkosságokra, megtorlásra utalna,
s így az olvasót kezdettõl ítélkezésre ser-
kentené. Kár, hogy a borítóképen kívül a
könyv más archív felvételt nem tartal-
maz. Igaz, nem is maradt ránk olyan
nagyszámú fényképanyag az ideiglenes
karhatalmi csoportokról, amelybõl bõ-
vebben válogathatott volna a szerzõ.

A kiadást vállaló Jaffa Kiadó profil-
jába szervesen illeszkedõ kötet a Mo-
dern Magyar Történelem sorozatban 
jelent meg, amely a 20. századi magyar
történelmi sorsfordulókkal kapcsolatos
legújabb kutatások eredményeit vonul-
tatja fel, olyan ismert szerzõktõl, mint
Ablonczy Balázs, Szekér Nóra, Hatos
Pál, Mitrovits Miklós stb.

Máthé Áron e legújabb könyvében is
igényes, körültekintõ történészi mun-
kásságról tesz tanúbizonyságot, hiszen a
korábbiak mellett a legfrisebb szakiro-
dalmat és az interneten fellelhetõ forrá-
sokat is igénybe veszi. Primer forrásokat
használ, mint pl. Rákosi Mátyás beszé-
dei, és mélyfúrást végzõ helytörténészi

munkák eredményeit is beépíti követ-
keztetéseibe. A nagyszámú forrásanyag
jelentõs részét visszaemlékezések és in-
terjúk teszik ki, amelyekbõl bõségesen
idéz Máthé Áron. Ezek az egyéni sorso-
kat, nézõpontokat tükrözõ idézetek jól
alátámasztják a szerzõ fõbb gondolatait,
érvelését, viszont a sok helyi jellegzetes-
séget felvonultató, adatgazdag vissza-
emlékezések, interjúrészletek olykor
kissé nehézkessé teszik a szöveget.
Részben ennek is köszönhetõen a könyv
elgondolkodásra, a körülmények által
meghatározott szerepváltozások ár-
nyalt értékelésére, azaz továbbgondo-
lásra készteti az olvasót, s mint ilyen,
nem tekinthetõ könnyû olvasmánynak.
De éppen ezért lebilincselõ alkotás is
egyben. Máthé Áron – saját bevallása
szerint – könyvében arra tesz kísérletet,
hogy összefoglalja a politikai hatalom
kommunisták általi kisajátítását, mely-
nek alapjaként – joggal – a fegyveres
erõk feletti kontroll megszerzését tekin-
ti. Ez ugyanis, mint kényszerítõ erõ,
kulcsfontosságú volt a hatalom megra-
gadásában és a társadalom fölötti ellen-
õrzés kiépítésében a kommunisták szá-
mára. A frontátvonulás után a rendõr-
ség és a politikai rendõrség újraépítésé-
hez és a párt érdekeinek szolgálatába ál-
lításához pedig az elsõ lépés az ideigle-
nes karhatalmi csoportok, a karszalagos
egységek megszervezése volt. Ez képez-
te az egész ország és társadalom gyöke-
res átalakításának alapját, a szerzõ által
csak „népi demokratikus forradalom-
ként” leírt kommunista hatalomátvétel
elsõ mozzanatát.

Máthé Áron kiterjedt forráskutatása-
iról árulkodik, hogy könyvében igen ár-
nyalt képet alkot a karszalagosokról, a
kollaboráció formái alapján megkülön-
böztetve közöttük muszkavezetõket,
policokat, polgárõröket, vörösõröket,
tolmácsokat és más, a szovjet érdekeket
kiszolgáló, ideiglenes karhatalmi cso-
portokat. Megítélésem szerint a könyv
egyik erõssége, hogy a kollaboráció kü-
lönbözõ formái közötti átfedéseket, a
sokszor nehezen elhatárolható szerep-
köröket számos konkrét példán keresz-
tül érzékelteti. Célja ezzel nem egyes téka
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csoportok vagy egyének tetteinek men-
tegetése, a szerecsenmosdatás, hanem a
körülmények minél pontosabb felidézé-
sével az objektív tényfeltárás. Külön fe-
jezeteket szentel a közbeszédben csak
„Partizán Zászlóaljként” emlegetett Deb-
receni Õrzászlóaljnak, melynek élén az
1956-os forradalom késõbbi legendás
alakja, Maléter Pál állt, de hasonlókép-
pen a Kommunista Párt magánhadse-
regének, a Rendezõ Gárdának (R-gárda)
is vagy az 1946-os diósgyõri antiszemita
indíttatású pogrom szervezésében is
részt vevõ, miskolci üzemi gárdának, a
hirhedt MOKAN Komitének (Magyaror-
szági Kommunisták Antináci Komitéja).
Az 1945 áprilisában létrejött Katonapo-
litikai Osztály (Katpol) részletes bemu-
tatására viszont nem tér ki, pedig annak
fontos szerepe volt a hadsereg fölötti el-
lenõrzés megszerzésében és a diktatúra
kiépítésében.

A fent említett, nagyobb városokban
mûködõ, jelentõsebb létszámú karszala-
gos szervezõdések általában saját kezde-
ményezésre jöttek létre, míg a rurális vi-
dékeken felállított, helyi karhatalmi,
magukat rendfenntartóként meghatáro-
zó alakulatokat sokszor a szovjet katonai
parancsnokság közvetlen utasítására
alakították meg. Feladatuk a szovjet igé-
nyek kielégítése, a fosztogatások meg-
akadályozása és a közrend fenntartása
volt. Ebben a sorrendben. Nem melléke-
sen pedig velük fogdostatták össze az
egyszerû járókelõk közül azokat, akiket
közmunkára vezényeltek, vagy a Szov-
jetunióba újjáépítési munkára, vagyis
málenkij robotra hurcoltak el. Ez a je-
lenség, Máthé Áron helyes megállapítá-
sa szerint, elsõsorban Magyarország ke-
leti és északkeleti területein volt jellem-
zõ, de Észak-Erdély egyes vidékein is
elõfordult (pl. a Szatmár megyei
Szaniszlón és Mezõpetriben). A karsza-
lagosok nagyon fontos szerepet játszot-
tak a civilek elhurcolásában, a listák
összeállításától a gyûjtõhelyekre kíséré-
sen keresztül az olykor sikeres egyéni
mentesítésekig. A könyv maga is – a kar-
szalagosok tevékenységének vizsgálata-
kor – elsõsorban az elhurcolásokban
vállalt szerepükre összpontosít.

A szerzõ éles különbséget tesz a
nagyvárosokban alakult, ideológiailag
felkészültebb, tudatosabb baloldali kar-
szalagos alakulatok és a vidéken, spon-
tán módon szervezett, „ösztönös szocia-
lisztikus meggyõzõdésbõl” alakult ideig-
lenes karhatalmi csoportok között. Elõb-
biekre Szeged és Miskolc polgárõrség-
ének példáját hozza fel, utóbbiakra az
alföldi tanyavilág polgárõrségeit. Egy al-
fejezet erejéig a határon túli területeket
is vizsgálja a szerzõ, ahol azonban kissé
aránytalanul, a Kárpátalján és Felvidé-
ken tevékenykedõ karszalagos csoporto-
kat mindössze egy-egy rövid bekezdés-
ben említi, nagyobb figyelmet szentelve
az erdélyi és a délvidéki karhatalmi ala-
kulatok bemutatásának.

A könyv egyik különlegessége, ami
miatt az erdélyi és különösképpen a ko-
lozsvári olvasó részérõl nagyobb érdek-
lõdésre tarthat számot, az a tény, hogy
egy egész fejezet taglalja a kolozsvári
ideiglenes karhatalom kialakulását és
jellegzetességeit. Hogy miért éppen Ko-
lozsvárra esett a szerzõ választása, arról
így vall: „Kolozsvár példája annyira ma-
gyar, és annyi párhuzammal rendelke-
zik a másik két idézett magyar nagyvá-
ros (Szeged és Miskolc) eseményeihez
mérten, hogy nem kerülhetjük meg a
tárgyalását.” (161–162.) A kolozsvári jel-
legzetességeket, az itteni hatalomváltás
regionális sajátosságait alapvetõen he-
lyesen világítja meg a szerzõ. Eltekintve
az olyan apróbb hibáktól, mint a front-
átvonulás utáni elsõ népszámlálás téves
idõpontja (nem 1945 novemberében,
hanem 1944 decemberében írták össze
elõször a helyben élõ lakosságot Kolozs-
váron) vagy az alapvetõen szociálde-
mokrata vonalon tevékenykedõ Jordáky
Lajos „kommunista mozgalmárként” va-
ló említése, a könyv e fejezete hiteles
képet nyújt az ideiglenes kolozsvári kar-
hatalmi alakulatokról. Máthé Áron ki-
emeli – tegyük hozzá, helyesen – gróf
Bethlen Béla kormánybiztos jelentõs
hozzájárulását a Dermata és más kolozs-
vári üzemek munkásõrségének felfegy-
verzéséhez. Ugyanakkor jól érzékelteti
gróf Teleki Béla, az Erdélyi Párt elnöke,
Vita Sándor országgyûlési képviselõ és a122
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dálnoki Veress Lajos, a magyar 2. had-
sereg parancsnoka kulcsfontosságú
szerepét abban, hogy Kolozsvárt 1944
októberében a magyar hadsereg harc
nélkül feladta, és így az utcai harcok
elmaradásával a várost nem érték je-
lentõs károk. Mikó Imre hasonló irány-
ban tett erõfeszítései azonban nem ke-
rülnek említésre. 

A kolozsvári események  szerzõ álta-
li összefoglalásához használt forrás-
anyag is kiegészítésre szorul, ugyanis
gróf  Bethlen Béla dokumentumértékû
emlékiratainak nemrég kiadott teljes,
cenzúrázatlan változata1 helyett Máthé
Áron még az 1989-ben megjelent, meg-
kurtított memoárból2 merített. Ugyanak-
kor az is elmondható, hogy kissé túlzott
mértékben támaszkodott Balogh Edgár
visszaemlékezéseire, amelyekben – a
késõbbi kutatások alapján bizonyítottan
– elég sok a ferdítés. Balogh Edgár em-
lékirataiban és késõbbi interjúiban –
egyebek mellett – a valóságosnál erõtel-
jesebb kommunista befolyást érzékelte-
tett Kolozsváron 1944-ben, miközben
lekicsinyelte gróf Teleki Béla és az Erdé-
lyi Párt szerepét a hatalomváltás napjai-
ban. Máthé Áron e téren bizonyára ab-
ból indult ki, hogy Balogh Edgár az át-
meneti idõszakban kétségtelenül Ko-
lozsvár politikai és gazdasági életének
egyik kulcsfigurája volt. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy az õ késõbbi meg-
ítélései mindenben helytállóak lettek
volna. Érezhette ezt maga a szerzõ is,
amikor Lakatos István visszaemlékezé-
seire alapozva felvetette, hogy Balogh
Edgár vajon évtizedekkel késõbb nem
keverte-e össze Teleki Béla személyét a
kormánybiztos Bethlen Béláéval. E rész-
letkérdésektõl függetlenül Máthé Áron
alapvetõen helyesen világítja meg a ko-
lozsvári ideiglenes karhatalmi alakula-
tok mûködését, különbséget téve a Tele-
ki által támogatott Városi Õrség és a
Bethlen által felfegyverzett üzemi mun-
kásõrségek között. Kifejti, hogy az utób-
biak sikeresebbek, önállóbbak voltak,

azonban azt már nem teszi hozzá, hogy
mindez azért volt így, mert egyrészt a
munkásõrségek a Kommunista Párt
közvetlen támogatását bírták, másrészt
pedig a Városi Õrség megalakítását ko-
rábban kezdeményezõ Teleki Bélát és
Vita Sándort a szovjetek, román felje-
lentésre, már 1944. október közepén el-
hurcolták.

Mindezektõl az árnyalati tényezõk-
tõl függetlenül a kötetben mondhatni
külön egységet képezõ kolozsvári ideig-
lenes karhatalmi alakulatokat bemutató
fejezet is jól megírt összefoglaló, amely-
nek valódi értékét éppen az adja, hogy a
kötet többi részében bemutatott más
városok és régiók karszalagos csoport-
jaival összevetve markánsan világít rá
a kolozsvári jellegzetességekre, miköz-
ben érzékelteti a hatalomváltás általá-
nos körülményeinek hatását a szovje-
tekkel való kollaboráció különbözõ for-
máinak kialakulására az egész korabeli
Magyarországon.

A karszalagosok, vagyis az ideigle-
nes karhatalmi osztagok ideje 1945. má-
jus 7-én, az új államrendõrség megszer-
vezésérõl kiadott rendelet megjelenésé-
vel véget ért. A hatalomváltás anarchi-
kus hónapjai ekkortól átadták helyüket
a Kommunista Párt fokozatos felemelke-
dése által fémjelzett idõszaknak, amely
utólag az átmeneti korszak sok szörnyû
bûntettét hallgatta el, és számos tettest
mentett fel. Az új rezsim mind Magya-
rországon, mind Romániában fel- és ki-
használta a korábbi karszalogosokat, és
igyekezett késõbb romantikus színezetet
adni a frontátvonulást közvetlenül kö-
vetõ, a Kommunista Párt tekintetében
valóban hõskornak is nevezhetõ perió-
dusnak. Máthé Áron e nem kis történé-
szi munkát igénylõ kötetével ezt az utó-
lag kialakult képet szeretné a valóság-
hoz közelebb hozni, ami dicséretre mél-
tó, fontos hozzájárulás közelmúltunk
újraértelmezésének nagy feladatához.

Murádin János Kristóf

téka
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