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Recenzió

Korszerű gyakorlat
A honvédelem közigazgatástörténeti megközelítésben
(Germuska Pál − Horváth Miklós: A magyar honvédelmi igazgatás története, 
1945−1990. Budapest, Magyar Nemzeti Levéltár, 2020. Online elérhető: 
https://mnl.gov.hu/download/file/fid/591311)

A magyar honvédelmi igazgatás története, 
1945–1990 című munka sorsa biztosan 
nem az, hogy porosodjon a könyvespol-
cokon� Nem is tudna, hiszen a kiadványt 
hagyományteremtő jelleggel, mint első 
digitális kötetét jelentette meg a Magyar 
Nemzeti Levéltár� Ezzel olyan korszerű és 
napjaink tudományos felhasználói igényeit 
kielégítő formában vált elérhetővé a rangos 
szerzők munkája, hogy annak kitűzött és 
vállalt céljait minden tekintetben képes 
legyen betölteni� Így csak a digitális korszak 
eredményezi, hogy a használat során A 
magyar honvédelmi igazgatás története, 
1945−1990 nem nyeri el a hiánypótló alap-
munkák jól megérdemelt gyűrött, elgörbült 
könyvgerincű, szamárfüles állapotát� 

Bár a borító egy e-kiadvány esetében 
is betöltheti a hagyományos köteteknél 
valószínűleg hangsúlyosabb szerepét, 
jelen esetben a megjelenés a témához 
illően decens� Fontosabb talán a rajta 
szereplő szerzőpáros: Germuska Pál 
történész, az MNL országos levéltári 
főigazgató-helyettese és Horváth Miklós 
hadtörténész, a Károli Gáspár Református 
Egyetem professzora� A szerzők hiteles 
védjegyei szűkebb és tágabb megközelí-
tésben is a honvédelem, a katonai ügyek, 
a fegyveres erők történeti feldolgozásának� 
A kiadás éve 2020, a kéziratot azonban 
2018 szeptemberében zárták le� A megje-
lenés tehát tulajdonképpen nem köthető 
össze a világot és hazánkat is nagy próba 
elé állító járványhelyzet eredményezte e- 
és online tartalmak népszerű hullámával� 
Sokkal inkább lehetett az eredeti elgon-
dolás alapja is az oktatási hangsúllyal 
ellátott, ugyanakkor a szakmai érdeklődő 
köröket és a tudományos kutatómunkát 
is kielégítő formátum, amelyet a kötet 
jellege és terjedelme is alátámaszthat�

A kiadvány alapvetően két nagyobb 
egységre osztható� Az elsőben tanul-
mányok, míg a másodikban a munkát 
megalapozó hatalmas mennyiségű feltárt 
forrás válogatása található, az 54 közül 
több ez idáig nem publikált dokumen-
tummal� Mindez a szerzők közös össze-
állítása, az MNL Országos Levéltára és a 
Hadtörténelmi Levéltár állományaiból� 
Az összességében majd 500 oldal terje-
delmű munka dokumentummelléklete az 
egész mű kevéssel több mint felét teszi ki, 
azonban egyáltalán nem a „helykitöltés” 
okán� „A kötet a második világháború 
végétől az 1990� tavaszi szabad válasz-
tásokig dolgozza fel a magyar honvé-
delmi igazgatás történetét” – olvasható 
a hátsó borítón, ha „kézbe vesszük” és 
ismerkedünk a könyvvel, pontosabban, 
ha görgetünk az egérrel vagy ugrunk a 
billentyűzettel�  

A könyv periodizációja a tartalom alapján 
érvényes módszertani megközelítése 
által a címhez képest sokkal ponto-
sabban, a tárgykörhöz illeszkedik� A 
címben megjelenített évkör elsősorban 
a 20� századi magyar történelem hagyo-
mányosnak, konszenzuálisnak tekin-
tett módján helyezi el a munkát, de már 
a bevezetőben magyarázatot kapunk a 
kezdet és a vég, az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány működése és a rendszerváltást 
követően megszűnő Varsói Szerződés 
vonatkozásában� Mindez a későbbi feje-
zetekben konzekvensen és szervesen 
beépülve jelenik meg a történetben, 
történetekben – holott nem esemény-
történeti alapon nyugszik a tartalom� 
Az elmúlt rendszer intézménytörténete 
olyan terület, amelynek kutatásában 
mindezidáig nem sikerült komoly, átfogó 
eredményt felmutatni� Ennek számos 
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oka közül kiemelhetjük a megközelítés 
nehézségeit� Többek között, hogy jellem-
zően egy vagy két korszakra osztottan, 
illetve jellegzetesen egyívű történetként 
tekintünk a pártállami múltra� A politikai 
diktatúra, a pártállam kiépítése, kialaku-
lása, válságai, „fejlődése” azonban nagyon 
sok szakaszra bontható� Az elsődleges 
kérdés, hogy meghatározható-e egyál-
talán tipikus állapota� Az egységes szem-
léletmód egyértelmű hiányán túl kérdés, 
hogy a nagy területek, például a fegy-
veres erők − s ezen belül értelmezve most 
a hadsereg témakörét − tárgyalhatóak-e, 
mint a pártállam történetének része� 
Ezzel a kérdéssel minden bizonnyal szem-
betalálták magukat a szerzők is� Választ 
adni talán majd könnyebb lesz akkor, 
ha hasonlóan fáradságos és eredményes 
további feldolgozások születnek� A kiad-
vány és a szerzőpáros tárgyalásmódja és 
megközelítése lényegében a nagy kérdés 
megválaszolása nélkül is képes a honvé-
delmi igazgatást, annak intézménytör-
ténetét a politikai döntési folyamatokba 
ágyazottan tárgyalni, emellett a rend-
kívül szerteágazó közigazgatási, állam-
igazgatási kapcsolatokban a hadsereg 
szerveinek tevékenységét, feladatait 
bemutatni� A kötet a katonapolitika és 

hadtörténet legfontosabb mozzanata-
inak vázlatos összefoglalásával kezdődik 
(1� fejezet), majd a honvédelem legfel-
sőbb szintű irányításának taglalásával 
(2� fejezet) folytatódik� Ezt követi a 
katonai igazgatás szűkebb területe (3� 
fejezet), majd az ország- és gazdaságmoz-
gósítás bemutatása (4� fejezet) zárja a 
tanulmányfejezeteket� 

A hidegháborús időszakot a rakéta-atom-
háború lehetősége jellemezte, a fenyege-
tettség miatt meghatározó szerep jutott a 
hátországoknak� Ez a hidegháború anta-
gonisztikus világrendbeli ellentétének 
furcsa megnyilvánulása, amelyet kevéssé 
tárgyaltak az eddigi kutatások�

A pártállami időszakban számos véde-
lemmel, honvédelemmel kapcsolatos 
rendelkezés és szabályozás nem volt 
nyilvános, sőt a korabeli alkotmányos 
renddel sem állt összhangban� Már csak 
önmagában ennek tettenérése okán is 
érdemes a gazdag dokumentumváloga-
tást tanulmányozni, és a meglehetősen 
száraznak ígérkező címhez képest kelle-
meset csalódni a fejezetek olvasásakor�

Riba andRás LászLó


