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A Hadtörténeti Intezet és Múzeum Levél-
tárának a )(X. századi katonai eseményelaől
hiárryos trásos gnljteménye varq ezért kiegésá-
tésre szorul. Különösen igaz ez az eglének sze-
m é Iy e s é lm ény eine k do hlm e nt á I á s ár a. F ont o s
Ienne az intézmény gújteményét kiegészíteni
az eseményekról (" alulnézetből",' ahog "az
egén me4élte" ). Tehát lényegében egl szemé-
lyes visszaanlékezést a katona életről, az alah+
latró| a kiilönNoző beosaásokkal kapcsolatos
éIményelaől lár memoár szerú hosszabb, rövi-
debb írásos anyagot a hadtörténelemmel íoqlal-
kozó inténnmy, a közzétett, "felhívá§' alapján.

Szerkesztőség

A IIADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS UÚZBUlt FBLIIÍVÁSA

TISZTELT OLVASÓK!

A MH tagjai javarészt olyan kortársaink, akik önnön "meqélt törté-
nelmük" vagy családj uk sorsa folytán az eltelt évtizedek tevékeny részesei
voltak. A családi legendárium és saját életük olyan élményekben bóvel-
kedik, amelyek nagy részét az elmúlt évtizedekben az iskolákban nem
tanították. Számos eseményről a szakirodalom is ellentmondásosan vé-
lekedik.

Mindezért felbecsülhetetlen értékú mindaz az írotlvagy tátgyi, sze|-

lemi emlék, amelyet mi hagyhatunk az utókorra. Legyen mindez legenda
helyett dokumentum, az utódokra örökíthetó történelmi levéltári anyag.

Iflkiismeretünk és kötelességtudatunk, a jövő iránt érzett felelős-
ségünk tudatában múltunkat, a tizenkilencedik-huszadik század törté-
netét adjuk a jövónek!
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Tisztelt Olvasók! Mindenlajta kötöttség nélkül írják meg visszaem_
lékezéseiket, emlékirataikat és ezen történeti beszámolókat juttassák el
a Hadtörténelmi Irvéltárba (tárgyi anyag esetén a Hadtörténeti Múze_
umba) a tájékoztatóban szereplő törvényes előírásoknak megfelelően.

Segítségüket é3 íáradozásukat előre is köuönjúk

Ixvélíári ügrintéző:

Koppány József
ny, mk. alezredes

Hadtörténeti Intézet
és

Múzeum
Parancsno\ főigazgató:

Dr. Korsós lászló
dandárnóbornok

TÁJÉKoZTATó l mmönrÉruELMI LEvIÉLTÁR
nnszÉnB Árvnrr szEFlZő| ANYAGoK TÖRVÉNYES

KEZELÉ§ RBNDJÉRÓL

Az átvettkézir atokat, naplókat, viss zaemlékezéseket és egyéb írásos
vagy tárgyi dokumentumokat rendszeresen átadja a Hadtörténelmi Le-
véltárnak, ahol a fenti anyagokat a"TanulmányoN visnaemlékezések" c.
gyű_iteményben helyezik el.

Itt kapnak helyet a hadtörténelrni vonatkozású események erykori
résztvevőinek naplói, visszaemlékezései, melyek szubjektív történelmi
fonásként jelentős mértékben hozzájárulnak Magyarország hadtörténel-
mének feltárásához.

A levéltárban a beadott műveket a szerzők neve, illetve témakörök
alapján tartják nyilván. Afelhasználókat kötelezik, ho5l egyes történelmi
munkáknál a felhasznált anyagok szerzőjének nevét, illetve a mú címét
feldolgozásuk hivatkozási apparátusában feltúntessék.

Az áíadók a művek átadásakor feltételek€t szabhatnal amelyb€n
korlátozhatják amn személyek köré! akik munkájukbá b€tekinthetnek
vagl meghatározbatják azt az iilő intervallumot, ameddig művűk nem
használható fel kutatási célokra.
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Az átadás a szerző jogait nem érinti. Szabadon rendelkezve kiadhat-
ja, megfilmesítheti, átadhatja más levéItáraknak is.

Irhetóség van arra, hogy a levéltárnak átadott anyag továbbra is az
átadó tulajdonában maradjon, a levéltár csupán annak őrzését biztosítja.
Ennek feltételeit a Hadtörténelmi Irvéltárral kötendő szerződés szabá- -
lyozza.

A szerző az átadoít anyagokról a levéltártól - postai levél útján -
áwételi igazolást kap, rnely a mű egyértelmű azonosítását, a felhasznál-
hatóság meghatá rozását tarta|mazza.

Ennek értelmében szükséges a mű el§ő lapján feltüntetni a szerző
nevé! éleíkorá! képzettségét, foglalkozását pontos címé| telefonszá-
mát és a fethasználással kapcsolatos e§etleg€s f€ltét€leit,

Dr. Bonhardt Aítila
igazgató helyettes

Hadtörténelmi lrvéltár
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