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SZIJJ JOLÁN 

„SINE PRAETERITIS FUTURA NUUA" 
75 éve alakult a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum 

„Sine praeterítis futura nulla- múlt nélkül nincs jövő! 

Ez a figyelmeztetés nem érzelmi szóvirág, hanem megdöbbentően komoly valóság, mert csak az a 
nemzet építheti föl a jelenben a jövőnek biztos alapjait, amely a múltat megbecsüli. 

Fenti sorok Csáky Károly honvédelmi miniszter gondolatait idézik, aki a Hadtörténelmi Levéltár 1924-
ben kiadott első évkönyvének Előszavában írta ezt. Annak az intézménynek az írásos „színrelépése" volt 
ez az évkönyv, amely intézmény több évtizedes nemzeti óhaj megtestesítőjeként az önálló és független 
Magyarország létrejötte első heteiben - 1918 november közepén - alakult meg Hadtörténelmi Levéltár és 
Múzeum néven. 

A megalakulás előzményei 

Abból a tényből következőleg, hogy a Habsburg-birodalomhoz való tartozásunk négy évszázada alatt 
az ország életére vonatkozó legfontosabb döntések Bécsben születtek és ezek iratai is ott maradtak, a 
magyar katonai múlt, a magyar hadtörténelem írásos emlékei is Bécsben őriztettek. 

A Habsburgok ún. dunai monarchiája államhatalmi szervei kiépítése kapcsán hozta létre I. Ferdinánd 
király 1556-ban az Udvari Haditanácsot (Hofkriegsrat) a katonai ügyek intézésére, amely azután állandó 
és önálló udvari hivatallá fejlődött. Ez időtől vált rendszeressé az iratok gyűjtése, lajstromozása a hivatal
ban. 1564-től kezdődően több alkalommal adtak ki irodai szabályzatokat, amelyek előírták az iratok keze
lésének módját. Néhány évtized elteltével szükségessé vált a levéltári tevékenység elválasztása az irodai 
szolgálattól, mert az iratok mennyisége jelentősen megnövekedett. Savoyai Jenő herceg javaslatára I. József 
császár 1711. április 4-én nevezte ki az első levéltárost Bernhard Rosenbaum személyében és ekkortól 
számítódik a Kriegsarchiv története, amely a kezdeti években Hofkriegsrätliches Archiv, Archívum belli-
cum, Hofkriegskanzlei-Archiv, Archivariat der Hofkriegskanzlei néven szerepelt. A Mária Terézia által 
megszervezett központi levéltárba nem tagolták be a katonai iratokat, hanem - Károly főherceg általános 
hadseregreformja keretében - az Udvari Tanács regisztratúrájából létrehozták a katonai szaklevéltárat, 
amely Ferenc császár 1801. március 23-án kelt rendelete értelmében Kriegsarchiv (Hadilevéltár) néven 
működött. (Az új levéltárnak a gyűjtésen, rendszerezésen túl az iratok hadtudományi kiértékelése is 
feladatkörébe tartozott.) E katonai levéltár volt hivatott a magyar hadtörténelem írásos emlékeinek 
gyűjtésére és őrzésére. 

Ezen a helyzeten az 1867-es kiegyezés sem változtatott, lévén, hogy önálló magyar hadügy nem volt a 
dualista államban, így a Monarchia hadrendje részeként létrejött magyar honvédség megalakulását nem 
követte katonai levéltár létrehozása. 

E helyzettel szemben fogalmazódott meg az a nemzeti igény, amelyre a bevezetőben utaltunk. A 
szándék azonban csak később realizálódott: az tette lehetővé, hogy 1918 októberében az Osztrák-Magyar 

1 A M. kir. Hadtörténelmi Levéltár 1924. évi évkönyve Bp., 1924. Előszó, 3. o. 
2 Hasonlóképpen a Habsburgok bécsi levéltáraiban halmozódtak fel az országos jelentőségű, központi irányítással 

összefüggő iratok, bár az országgyűlés 1723-ban törvényt hozott az ország levéltárának felállítására és 1756-ban Pozsony
ban fel is állították az archívum regnv-x, amely 1784-ben Budára költözött - de ez csak az országgyűlés és a nádori hivatal 
iratainak gyűjtésére és őrzésére volt hivatott. A rendi jellegű levéltár helyzete a kiegyezés után módosult. L. a témára: 
Levéltári ismeretek kézikönyve. Bp., 1980. 

3 Inventar des Kriegsarchivs Wien I—II. Band Wien, 1953-
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Monarchia felbomlott és a győzelmes őszirózsás forradalom nyomán megszületett az önálló és független 
Magyarország. 

Az 1918 november elején Magyar Hadügyminisztérium néven újjászerveződött honvédelmi minisztéri
umban már megvoltak a katonai levéltár és múzeum létrehozásának szervezeti előzményei. 

Az első világháború idején is érvényben volt az a császári és királyi rendelet, amelynek értelmében a 
haderő alakulatai, így a honvédség alakulatai is, a bécsi Kriegsarchivba küldték a működésük során kelet
kezett hadműveleti és egyéb, megőrzésre előírt irataikat, térképeiket. 1915 őszén sikerült azt elérni, hogy 
a magyar honvédség és népfelkelés alakulatai harctéri irataikat közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumba 
küldhessék. A HM l/a osztályán belül létrehoztak egy levéltári csoportot, amelynek az volt a feladata, hogy 
ezeket a hazaküldött iratokat lemásolja és az eredeti iratokat csak ezután küldték tovább a bécsi Kriegs
archivba. Ezt követően a minisztériumi osztályon több alcsoport is kialakult, így a múzeumi, statisztikai, 
hadifogoly, hadtörténelmi alcsoport, amelyek munkáját fényképész műterem és számos rajzoló segítette. 
A fennmaradt dokumentumokból kitűnik, hogy mind a levéltári, mind a múzeumi alcsoport végzett 
kezdettől fogva gyűjtőmunkát is. így a múzeum gazdag első világháborús gyűjteményeibe az első 
fényképek, zászlók, fegyverek és egyéb értékes tárgyak ekkor kerültek be a harctérről. (Érdekességként 
megemlítjük, hogy 1916 folyamán a katonadalok gyűjtésébe is bekapcsolódott a múzeumi alcsoport; a 
gyűjtőmunkát a póttestek és csapatok mellett olyan kiválóságok is végezték, mint Bartók Béla és Kodály 
Zoltán zeneakadémiai tanárok, akik a honvédelmi miniszter nyílt parancsával járták a laktanyákat, katonai 
kórházakat, üdülőket. Mindezek világosan mutatják, hogy amikorra a jogi lehetősége megadódott, már 
kész szervezettel „állt" is az intézmény. 

A megalakulástól, 1918 november elejétől 1945-ig 

A Hadügyminisztérium I. csoportjának 1918. november 11-én kelt új ügykörbeosztása szerint az I. 
csoport 10. osztálya alá tartozott a „Hadi Levéltár". Az ebből az időből megmaradt alosztály-parancs
könyvből kiderül, hogy ekkor a levéltáron belül nyolc csoport működött: az iratcsoporton és a 
fényképészeti csoporton kívül hat iratmásoló csoport. 1918. december 19-én jelent meg a csoportok 
sorában a „muzeális csoport", amelynek a vezetője az az Aggházy Kamii, aki 1916. április 2-tól teljesített 
szolgálatot a minisztériumi csoportnál és a később önállóvá lett Múzeum igazgatója is lett. Bár kinevezésére 
vonatkozó konkrét irat nincs, de valószínűsíthető, hogy ugyancsak november elejétől Gabányi János 
alezredes lett a levéltár vezetője.(Előzőleg Orphanides Lukács volt a csoportvezető.) 

A minisztérium egészét érintő 1919- január eleji átszervezés kapcsán pedig már Hadtörténelmi Levéltár 
és Múzeum néven szerepelt az intézmény, amely három szerkezeti egységből állt: Vezetőség (könyvtáros
sal, történelmi-irodalmi csoporttal, könyvkötészettel és fényképészettel), Levéltár (térképtárral), Múzeum. 

A Tanácsköztársaság idején „az új átalakulás a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum szervezetét, személyi 
beosztását és ügykörét semmi tekintetben sem érinti", sőt ekkor egészült ki a levéltár a könyvtári csoport
tal. 

Az ezt követő évtizedekben több szervezeti változáson ment át az intézmény. Az 1920. január 4-i parancs 
szerint: „A Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum a nemzeti hadsereg fővezérségének X. csoportját alkotja." 
Ekkor szervezetileg három főosztályból állt: I. Történelmi feldolgozás, II. Levéltár, III. Múzeum. Vezetője 
csoportfőnöki beosztásban Gabányi alezredes. 

Az 1921. március 16-án kelt HM rendelettel a M. kir. Hadtörténelmi Levéltár és Múzeumot külön ál
lománytestté (önálló intézménnyé) nyilvánították. Ekkor élén igazgatóként Rubin Dezső tábornok állt 
(1921. január 16-tól) és állományában 75 fő a hivatásos állományú. (Egy 1920-ban keletkezett tervezet 208 
fő tiszti és 188 fő polgári alkalmazottat, összesen 396 főt tartott szükséges létszámnak.) 

4 Pongó János: Az Országos Hadtörténeti Múzeum története I. rész. In: Az Országos Hadtörténeti Múzeum Értesítője 
1. Bp., 1971. 20. o. 

5 HL P. d. f. iratai HM 29772/eln. 10.-1918. a. sz. 18/2.-27. lt-i j . 
6 HL saját irattára, 81. doboz. 
7 Uo. (16. osztályparancs 1919- márc. 27.) 
8 Uo. (1. sz. csoportparancs 1920. jan. 4.) 
9 Uo. (1. Állományparancs 1921. május. 1.) 

- 1 8 4 -



A békeszerződés végrehajtása során -1922. április 29-én - az intézmény kivált a honvédség kötelékéből, 
és először a Belügyminisztérium, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium színleges felügyelete alá 
került, és ekkor - november 15-én - szétválasztották a levéltárat és a múzeumot. A valóságos irányítást 
természetesen továbbra is a Vezérkari Főnökség és a Honvédelmi Minisztérium gyakorolta, azonban 
„eltűntek" a katonák a levéltárból és múzeumból, nem viselhettek egyenruhát, a katonai rangokat külön
böző elnevezések alá „rejtették". (Vezérőrnagy: vezértanácsnok, ezredes: főtanácsnok: alezredes: 
tanácsnok stb.) 1928 júniusáig működött így az intézmény, ekkor visszakerült a VKF-hez, de a katonai 
rangok viselését csak fokozatosan engedélyezték. A levéltár és a múzeum különállása továbbra is megma
radt, nevük változott csak 1930. május 1-től M. kir. Hadilevéltár, illetve M. kir. Hadimúzeum elnevezésre, 
amelyek élén 1920-21-ben igazgató, 1939-ig főigazgató, ezután parancsnok állt. 

Az intézmény hivatali elhelyezése a. megalakulás után „ideiglenesen" az Országos Levéltár még teljesen 
el nem készült új épületének - Bécsi kapu tér 4. sz. - III. emeletén történt, majd hamarosan a II. emeletet 
is birtokukba vették. Az elhelyezés már ekkor is szűkös volt, és a hamarosan beérkező nagy mennyiségű 
levéltári és múzeumi anyag indokolttá tette az elhelyezés megoldását. A honvédelmi miniszter 1921 elején 
a múzeum számára kiutalta az Üllői úti Mária Terézia laktanya egy részét, ahova az átköltözés a nyár 
folyamán meg is történt. A múzeum 1929-ben került végleges helyére, amikor felköltözött a várbeli Nán
dor-laktanyába. A könyvtár 1923-ban leköltözött a Tiszti Kaszinó épületébe. A levéltár számára új otthon 
csak a második világháború után adódott, akkor szintén a Nándor-laktanya épületébe költözött a levéltári 

~. , 10 gyűjtemény. 

Az önálló levéltár hivatali felépítése, belső szerkezete elég gyakran változott, de általában a lényegét 
tekintve öt, vagy négy nagy csoportra tagolódott, amely csoportok egyúttal tevékenységét is hűen tük
rözték, ezek hol „csoport", hol „osztály" megjelöléssel szerepeltek: 

Vezetőség vagy Főigazgatóság a titkári irodával, átvevő és nyilvántartó irodával, gazdasági hivatallal. 
Levéltár, amely esetenként külön osztályban kezelte a világháború előtti (ún. Régi levéltár) és 

világháború alatti iratokat, majd a világháború utániakat, de ettől függetlenül a végzett konkrét 
tevékenység szerint különültek el munkacsoportjai, úgy mint: hadműveleti iratok, hátországi iratok, 
térképek, fényképek, hadrendek, személyügyi nyilvántartások, kitüntetések, fegyvertények csoportjai. 

Irodalmi osztály és szerkesztőségek: rajzoló osztállyal, kiadóhivatallal együtt. Hadtörténetírói 
tevékenységének a középpontjában a világháború katonai eseményei, hadműveleteinek a feldolgozása 
állt. a készülő sok kötetes munka érdekeinek rendelték alá a levéltári gyűjtő- és feldolgozó munkát is. A 
bécsi levéltári iratokból is főleg a világháború hadműveleti iratait, naplóit másolták. Az évek során végül is 
a mű 10 kötete jelent meg, a tervezett további kötetek egy része kéziratban maradt. Emellett azért ter
mészetesen a magyar hadtörténelem egyéb korszakai is kutatási témát jelentettek, pl. a magyar honvédség, 
illetve az egyes fegyvernemek történetéről, a katonai nyelv fejlődéséről megjelent munkák ma is nagyon 
jól használható forrásul szolgálnak. A levéltár hadtörténetírói köréből említésre méltó nevek: Berkó István, 
Breit József, Gyalókay Jenő, Markó Árpád. 

A levéltár közreműködésével a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg a Hadtörténelmi 
Közlemények, az 1888-ban alapított „évnegyedes folyóirat a magyar hadi történetírás fejlesztésére." 1921 
és 1931 között ugyancsak a levéltár szerkesztésében jelent meg a Magyar Katonai Közlöny, amely 1908 
óta megjelenő tudományos katonai folyóirat volt. Az ezt követően a HM kiadásában megjelenő katonai 
szakfolyóirat, a Magyar Katonai Szemle szerkesztéséből is oroszlánrészt vállalt a levéltár. 

Könyvtár: tudományos és szépirodalmi csoporttal. (A könyvtár 1923 őszén egyesült a Tiszti Kaszinó 
könyvtárával és el is költözött annak épületébe a Váci utcába.) A katonai tudományos, csoport feladata volt 
összegyűjteni mindazokat a belföldi és értékesebb külföldi nyomtatott műveket, amelyek a katonai szak
tudományokkal foglalkoznak, vagy ezekkel szoros összefüggésben állanak. Ezáltal a könyvtár, mint kato
nai szakkönyvtár hézagot pótolt. Szakmai tevékenységét tekintve a könyvtár három munkacsoportra 
tagolódott: rendelő osztály (könyvek megvásárlása, összegyűjtése), címjegyzékkészítő osztály (cím
felvételezés, nyilvántartó jegyzékek készítése, könyvek, folyóiratok ismertetése), forgalmi osztály (könyv
kölcsönzés és ide tartozott a könyvkötőműhely is). 

10 Az intézmény otthonául szolgáló épület helyén már a XVII. század végén két különálló laktanya állott, amelyeket 
az 1840-es években lebontottak és a helyükön épült a jelenlegi klasszicista épülettömb, a Nándor-laktanya. Múzeummá 
átalakítása 1926-1928 között történt. 

11 1924. évi évkönyv, 15-16. o. 
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Bécsi csoport: kezdetben felszámoló tevékenységgel, később anyaggyarapítással, (másolási) feladatok
kal. A Kriegsarchivba 1915-ben vezényeltek először tiszteket a „HM Bécsbe vezényelt kiküldöttje" néven. 
1918 után, amikor elkezdődött a Monarchia minisztériumainak a felszámolása és különböző katonai 
szerveket hoztak létre a hadifoglyok hazahozatalának intézésére is, feladatköre és alárendeltsége elég 
körülhatárolatlan volt. Végül 1920 novemberétől mint a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum bécsi magyar 
bizottsága, 1923-tól 1935-ig a Hadtörténelmi Levéltár (1930-tól Hadilevéltár) Bécsbe vezényelt exponense, 
majd 1935-1941 között a Hadilevéltár bécsi felszámoló osztálya néven folytatta tevékenységét. Fő feladata 
a Magyarországnak ítélt iratok kiválasztása, hazahozatala, illetve lemásolása volt, azon kívül személyi iga
zolások intézése. Tevékenységét egy 1921-ben kötött ideiglenes egyezmény, majd az ún. badeni 
egyezmény alapján végezte. A világháború győztes hatalmainak Magyarországgal 1920. június 4-én Párizs
ban aláírt ún. trianoni békeszerződés 178. cikke a következőket tartalmazza: 

„A volt Osztrák-Magyar Monarchiából keletkezett új Államok és azok az Államok, amelyek a nevezett 
Monarchia területéből részesedtek, a maguk részéről kötelezik magukat arra, hogy a Magyar Kormánynak 
visszaszolgáltatják azokat a hivatalos iratokat, okmányokat és feljegyzéseket, amelyek húsz évnél nem 
régibbek és amelyek közvetlen vonatkozásban állnak a magyar terület történetével vagy közigazgatásával 
s esetleg az átcsatolt területen vannak." 

Ezt követően létrejött az osztrák szövetségi kormány és a magyar kormány között - éveken át tartó 
előkészítő munka után - a Baden bei Wien-ben 1926. május 26-án aláírt végleges egyezmény. Az 
egyezmény értelmében Ausztria kötelezte magát, hogy kiszolgáltatja Magyarországnak azokat az iratokat, 
amelyek magyar szellemi tulajdonnak tekinthetők, a közös vonatkozásúakra pedig úgy állapodtak meg, 
hogy azok közös szellemi tulajdont képeznek és Bécsben maradnak. Ehhez az iratanyaghoz a magyar 
kormány az osztrák szövetségi kormány hozzájárulásával megfelelő számú megbízottat rendelt ki. Ennek 
megfelelően azóta is működik Bécsben az állami levéltárban is magyar levéltári kirendeltség. 

Az önálló múzeum szervezete kezdetben három osztályból állt: 
1. osztály: fegyverzet, 2. osztály: képek szobrok, 3- osztály: zászlók, jelvények, érmék. Később 

alapvetően két osztály különült el: a kiállítási osztály (különböző gyűjteménycsoportokkal) és a hely
reállító (restauráló) szakosztály. Önálló könyvtár is létezett, és a működést parancsnokság (vezetőség) 
biztosította a gazdasági hivatallal. 

Lényegében 1936-ra teremtődtek meg azok az alapvető feltételek, amelyek birtokában a Hadimúzeum 
berendezhette állandó kiállításait: végleges otthonának átalakítása befejezéséhez közeledett, nagyjából 
megfelelő gyűjteményanyag állt rendelkezésre, és ezek szükséges mértékű feldolgozása és rendezése 
megtörtént. Gondos előkészületek után sor került az intézmény életének talán legjelentősebb aktusára: 
1937. május 29-én Rőder Vilmos honvédelmi miniszter ünnepélyes keretek között megnyitotta a múzeum 
állandó kiállítását, amely az épület három szintjén 36 termet ölelt fel és kiterjedt a kiállító termekhez tartozó 
folyosókra is. (A kiállításnak a megnyitás évében 26 ezer látogatója volt!) 

A második világháború mindkét intézmény életében tragikus következményekkel járt. A levéltári és 
múzeumi gyűjteményeket részben evakuálták és az elszállított értékek legnagyobb része elpusztult. Buda
pest ostroma idején súlyos sérüléseket szenvedett mind a Nándor-laktanya, mind az Országos Levéltár 
épülete - így a falaik között maradt gyűjtemények is. 

Hivataltörténeti áttekintés 1945-től 

A háború befejeződése után 1945. április 24-től május 15-ig Hadimúzeum és Levéltáméven indult új 
életnek az intézmény, de ezt követően a SZEB csak a múzeum működéséhez járult hozzá (Magyar 
Hadimúzeum, ill. Honvéd Hadimúzeum néven), így a levéltár a Honvédelmi Minisztérium osztályaként 
működött, a romok alól kimentett nagyértékű iratait pedig a múzeum vette gondozásba. 

12 Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. Budapest, 1983.120. o. 
13 L.: Pongó idézett cikke, A4-A6. o. 

- 1 8 6 -



1947. március 12-től ismét együtt van a két közgyűjtemény, nevük Honvéd, majd Hadtörténelmi Levéltár 
és Múzeum, egészen 1954 áprilisáig. Ekkor a Honvédelmi Minisztérium létrehozta a Hadtörténeti Intézetet 
és az intézmény nevébe a „Levéltár" helyett „Intézet" kerül. Többszöri átszervezés után jelenleg a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum elnevezésű komplex közgyűjteményi, tudományos intézmény keretében 
több önálló igazgatóság működik: a Hadtörténeti Múzeum (országos gyűjtőkörű szakmúzeum), a 
Hadtörténelmi Levéltár (szaklevéltár, szervezeti keretei között a térképtár és a bécsi levéltári kirendeltség), 
a Hadtörténeti Intézet, a Hadtudományi Könyvtár. Önálló tudományos folyóirata a Hadtörténelmi 
Közlemények. 
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