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fegyver, a lőszer és robbanóanyag birtoklásá-
nak illetve esetleges csempészetének felügye-
lete, a repülőeszközök előállításának és tartá-
sának engedélyezése témakörét. 

Külön témaegység foglalkozik a kérdéskör 
magyarországi vonatkozásaival. A szerző elő-
ször összefoglalja a kivételes törvények meg-
születésének folyamatát annak 1912-es parla-
menti elfogadásáig, bemutatja a birodalom 
magyar felében a dualizmus éveiben végbe-
ment, ezzel kapcsolatos politikai csatározásokat. 

Részleteket tudhatunk meg a tevékenységét 
1914. július 24-én a magyar királyi Honvé-
delmi Minisztériumban megkezdett Hadifelü-
gyeleti Bizottság megszervezéséről, feladatkö-
réről, amelyek lényegében megegyeztek a 
Hadifelügyeleti Hivataléval. A két szervezet 
értelemszerűen folyamatosan összehangolta 
munkáját, azok összehasonlításának eredmé-
nyeként többek között kiderül, hogy Budapes-
ten a sajtócenzúra liberálisabb volta miatt tájé-
kozottabbak voltak az emberek a világ dolga-
iról, mint a császárvárosban. 

A negyedik nagy fejezetben a kötet írója a 
Hadifelügyeleti Hivatal 1916–18 közötti tevé-
kenységének összefoglalására vállalkozik. Ki-
fejti a Monarchiában történt uralkodóváltás 

következtében történt szervezeti változásokat, 
megemlíti példának okáért az osztrák sajtó-
cenzúra enyhítését. Megtudhatjuk, hogy 1917 
szeptemberében a Hadifelügyeleti Hivatalt a 
Közös Hadügyminisztérium keretei között 
működő Miniszteri Bizottsággá alakították át, 
ami természetesen jelentős személyi változá-
sokkal is együtt járt. 1918-ban a Bizottság fe-
ladatai lényegében már csak az internálásból 
történő elbocsátás és hazautazás engedélyezé-
sére, a deviza és sajtóügyekre terjedtek ki. 

Az utolsó fejezetben a szerző összefoglalja 
és értékeli az osztrák Hadifelügyeleti Hivatal, 
illetve a magyar Hadifelügyeleti Bizottság sze-
repét az első világháború idején, további ma-
gyarországi kutatásokra is ösztönözve a kor-
szakos történészeket. 

Az igen alapos, minden apró részletre ki-
terjedő, elsősorban a szűkebb szakmának író-
dott könyvet bátran ajánlhatjuk a XX. század 
első világméretű háborújának történetét kutató 
történész kollégák figyelmébe, azonban re-
mélhetőleg a korszak iránt elkötelezett olvasók 
kezébe is eljut majd, többek között ezzel is 
gyarapítva ismereteiket. 

 
Balla Tibor

 
 
 

MARKÓ GYÖRGY 

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETE 1945–1956 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Sorozatszerkesztő: Veszprémy László 

(Argumentum Kiadó, [Budapest], 2011. 240 o.)

A „hadtörténeti” legújabb könyvsorozatá-
nak ezúttal egy olyan darabját veheti kezébe az 
érdeklődő olvasó, ami némiképp elüt a többi-
től. Markó György könyve klasszikus hivatal-
történeti munka, e műfaj művelése leginkább a 
levéltárosok kedvelt „időtöltése”. Nem vélet-
len tehát, hogy a szerző maga is gyakorló le-
véltárosként, az 1945 utáni Demokratikus 
Honvédség és a Magyar Néphadsereg egykori 
iratainak referenseként kezdte adatgyűjtő 
munkáját még az 1980-as években. Ennek so-
rán kitűnő kolléganője, Spáczay Hedvig – aki 
a m. kir. Honvédelmi Minisztérium (a további-
akban HM) 1867 és 1945 közötti hivataltörté-
netét dolgozta fel – nyomdokain haladva meg-
kísérelte felkutatni az 1945 és 1956 közötti 

HM szervezeti felépítését és annak változásait. 
Az eredményes kutatómunka termékeként 
1995-ben egy kandidátusi disszertáció is szüle-
tett a témából. Másfél évtizeddel később az 
időközben az állambiztonsági szolgálatok tör-
ténetének rejtelmeiben is elmerülő szerző ör-
vendetes módon önálló kötetben is megjelen-
tette munkája eredményét. Az eredeti disszer-
tációhoz képest javított és átdolgozott, sőt 
táblázatokkal bővített leírás mit sem veszített 
aktualitásából, hiszen időközben senki sem je-
lentkezett hasonlóan átfogó és részletes mun-
kával a témában. 

A kötetet áttanulmányozva be kell valljuk, 
egy a szervezeti kérdések iránt csak felületesen 
érdeklődő, levéltárosi vagy hivataltörténészi 
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vénával kevésbé, vagy egyáltalán nem rendel-
kező olvasónak igen kevés örömet tud szerezni 
Markó könyve. Maga a szerző is megjegyzi a 
kötet bevezetésében, hogy az 1995-ös kandidá-
tusi védés alkalmával Liptai Ervin nyugállo-
mányú vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum egykori parancsnoka így minősítette 
a dolgozatot: „Ez az utóbbi évtizedek talán 
legunalmasabb, de egyben legértékesebb disz-
szertációja.” Én a magam részéről, gyakorló 
levéltárosként és a szóban forgó iratanyag je-
lenlegi referenseként az utóbbi fél mondatra 
helyezném a hangsúlyt. Markó György könyve 
immár kézikönyvként használható, minden a 
korszakkal foglalkozó levéltáros, történész, de 
akár muzeológus, könyvtáros, vagy egyszerű 
érdeklődő számára. Áttekinthetősége, szerve-
zeti ábrái, táblázatai, mutatói segítségével 
mindenki könnyűszerrel kikeresheti a számára 
fontos adatot, szervezési rendelet, vagy utasí-
tás-számot, de akár a levéltári jelzetet is. 

Markó György munkája a Bevezetést köve-
tően öt fejezetben tárgyalja a HM 1945 és 
1956 közötti szervezettörténetét. Az első az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány által újonnan 
felállított minisztérium megszervezését, a má-
sodik az 1945 novemberétől 1948 márciusáig 
tartó időszak folyamatos átszervezéseit, a har-
madik pedig az 1948. április 1-jei szervezés 
szerint működő, a hadsereg fokozatos fejlesz-
tését irányító minisztérium felépítését mutatja 
be. A minisztérium szervezete 1949. február 1-
jén ismét, ezúttal gyökeresen átalakult. Az új, 
immár teljesen szovjet minta szerint felépülő 
szervezet bemutatása a negyedik fejezet témá-
ja. Az utolsó fejezet a minisztérium 1953. de-
cember 1-jén meginduló visszafejlesztését kö-
veti nyomon, majd befejezésként ismerteti az 
1956 augusztus 7-én jóváhagyott állománytáb-
lázat szerinti HM szervezetét. A főszöveg vé-
gén található Összefoglalásban a szerző rövi-
den áttekinti a tárgyalt időszak szervezeti 
változásainak mozgatórugóit és azok jellegét. 

A korábban időrendben tárgyalt és 118 áb-
rán szemléltetett HM szervezettörténet haszná-
latát jelentős mértékben megkönnyítik, a 
könyv utolsó száz oldalán függelékként talál-
ható táblázatok, a mutató és egyéb mellékle-
tek. Az adatok bőségével eddig is küzdő olva-
só itt újabb hasznos információhoz juthat. 
A HM 1945 és 1956 közötti létszámadatok, 
harcérté- jelentések, valamint a miniszterek és 

a vezérkari főnökök hivatali idejének közlése 
mellett egy rövid tanulmányt olvashatunk a 
HM és szervezetei elhelyezéséről. A „követke-
zetlen és sokszor átgondolatlan átszervezé-
sek”, „a teljesen követhetetlen logikájú név-
adási gyakorlat”, a gyakran nem egységesen 
használt elnevezések, igen bonyolulttá teszik a 
különböző szervezési időszakok szervezeti 
elemei közötti tájékozódást. Ennek megköny-
nyítésére a szerző két ábrasort és hat szerkesz-
tett táblázatot készített a kötet anyagában tör-
ténő jobb tájékozódás elősegítésére. Emellett 
igen hasznos a szervezeti egységek mutatója, 
amely betűrendben tartalmazza a korabeli ren-
deletekben szereplő összes szervezetet. Itt a 
katonai szervezet neve után a szervezési rende-
let időpontja, az elöljáró parancsnokság meg-
nevezése, a szövegbeli előfordulás helye és az 
adott szervezési időponthoz kötődő ábra száma 
is feltüntetésre került. A kötetet a szervezeti 
ábrákon és táblázatokban előforduló rövidíté-
sek jegyzéke, a felhasznált irodalom felsorolá-
sa, a szervezeti ábrák jegyzéke, valamint angol 
és német nyelvű rezümé zárja. 

A recenzens feladata a bírálat is. Ennél a 
kötetnél azonban el kell mondanunk, hogy 
ember legyen a talpán, aki lelkiismeretesen 
végig tudja ellenőrizni annak az adatmennyi-
ségnek és új információnak a helyességét, amit 
a szerző feltárt és közzétett. Elég, ha megálla-
pítjuk: ebben a munkában, miként hasonló más 
kötetekben is, nyilván számos kisebb sajtóhiba 
előfordul. Ezt támasztja alá a szerző által már 
a megjelenéskor a kötethez csatolt hibajegyzék 
is. Ezek az apróbb pontatlanságok azonban mit 
sem vonnak le a könyv értékéből és hasznossá-
gából. Recenzensként talán annyit állapíthatunk 
meg, hogy az egyes fejezetek bevezetői mellett 
a szervezeti felépítést leíró részeknél is érdemes 
lett volna némi összekötő szöveggel olvasmá-
nyosabbá tenni az egyes fejezeteket, mert így 
sokszor oldalakon keresztül csak felsorolásokat 
olvashatunk. Ugyancsak hasznos lett volna be-
mutatni legalább a legfelső szintű vezetők pá-
lyáját, a nemegyszer hirtelen magasba ívelő, 
majd halálos ítélettel végződő életutakat. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy Mar-
kó György igen értékes munkát tett le a történet-
tudomány és természetesen a levéltártudomány 
asztalára, melyet, évtizedek múlva, utódaink is 
haszonnal forgathatnak. 

Solymosi József
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