
KÖZLEMÉNYEK 

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ANYAGÁRÓL 

A Hadtörténelmi Levéltár „őse" az első világháború ideje 
alatt kezdte meg működését, a Honvédelmi Minisztérium l/a. 
osztályaként. Ennek az osztálynak a honvéd és a m. kir. nép
felkelő seregtestek harctéri iratanyagának lemásolása és a má
solatok megőrzése volt a fő feladata, mivel az eredeti iratokat 
Béosbe kellett továbbítani. 

1918 nyarán és őszén elkezdődött a levéltár szervezetének 
kialakítása, majd a Hadügyi Népbiztosság 1919. április 8-án 
kiadott rendelete alapján önálló intézményként kezdte meg 
működését. 

A Horthy-korban a levéltár és múzeum egy ideig a fő
vezérség, azután pedig a Honvédelmi Minisztérium alárendelt
ségében működött. Helyileg az Országos Levéltár épületében, 
annak III—IV. emeletén volt „elszállásolva". Az iratanyag egy 
részét 1944 őszén, a háborús események folytán, Balatonfüredre 
és Sümegre, majd később Csepreg és Bük községbe szállítot
ták, másik része visszamaradt az Országos Levéltár épületében. 
Ez utóbbi helyen az épületet ért bombatalálat folytán az irat
anyag is megrongálódott. 

1946-ban a Honvédelmi Minisztérium a jelenlegi épületet 
jelölte ki a levéltár céljaira. Ezzel végleges otthonra talált a 
Hadtörténelmi Levéltár tulajdonában levő nagymennyiségű, ér
tékes forrásanyag. Az épületen belül kezdetben rosszak voltak 
az elhelyezési viszonyok, raktárátépítési és korszerűsítési mun
kálatok folytak stb., s így az iratanyagot többször is költöztetni 
kellett, ami nem használt épségének. 

1918 előtti levéltári anyagunk nagy része a már említett 
első világháborús iratmásolatokon kívül az 1926. május 28-i 
badeni levéltári egyezmény értelmében került birtokunkba a 
bécsi Kriegsarchivból. Már a trianoni békeszerződés is megha

l l Hadtörténelmi Közlemények 517 



tározta,1 hogy a monarchia felbomlása folytán milyen magyar 
vonatkozású iratok illetik meg hazánkat. A badeni egyezmény
ben azután Ausztria kötelezte magát ezen iratok átadására, a 
közös vonatkozású iratokat illetően peďig abban állapodtak 
meg, hogy ezek Bécsben maradnak, de a magyar kormány meg
felelő számú megbízottat rendel ki a magyar szellemi tulajdont 
képező hadtörténelmi iratanyag gondozására, válogatására és 
mikrofilmezésére. A Hadtörténelmi Levéltár (Intézet) Bécsi Ki
rendeltsége — a második világháború alatti és utáni kisebb 
megszakítástól eltekintve — azóta is működik.2 

A jelenlegi szerzeményezés és anyagszaporulat egyrészt a 
HM Központi Irattár által átadásra előkészített regisztratúrák3 

átvétele, másrészt hazai és külföldi begyűjtések, illetőleg ma
gánosok, vagy közvetítők által megvételre felkínált iratok vá
sárlása útján történik.4 Ezenkívül elvétve egyes hivatalos szer
vek vagy levéltárak5 részéről történő iratátadás révén is gya
rapszik levéltári anyagunk. Ritkán ugyan, de előfordulnak 
egyes személyek részéről adományozások is. 

Van az anyagszaporulatnak egy rendkívüli formája is. Több 
esetben kerültek elő olyan iratanyagok, amelyek létezéséről 
addig nem tudtunk. Ilyen volt a Nemeskéri Kiss-család iratai
nak — a későbbiek során részletesebben ismertetett — meg
találása, s hasonló módon bukkant elő 8—10 évvel ezelőtt is 
iratanyag a volt Kilián-laktanya pincéjéből és a királyi vár 
romjai alól. Legutóbb — 1963 őszén — a Komárom melletti 
monostori erődből került elő a második világháború utolsó 
szakaszában odarejtett, a 101. honvéd vasútépítő ezred zászló
aljainak anyaga. 

Jelen ismertetésünknek nem célja az itt őrzött iratanyag
ról, s az itt folyó munkáról részletes beszámolót adni. Mind
össze azt szeretnénk elérni, hogy felkeltsük, illetőleg fokozzuk 
az érdeklődést a hadtörténelmi vonatkozású témák iránt. Ennek 
érdekében ismertetjük a 39 2326 csomót kitevő levéltári anya-

1 A békeszerződés 177. cikkelye. 
2 A Hadtörténelmi Levéltár történetére vonatkozólag lásd bővebben: Hetes 

Tibor: A Hadtörténelmi Intézet Levéltára (Hadtörténelmi Közlemények 1954. 
3—4. sz.) és Kun József szds.: 40 éves a Hadtörténelmi Levéltár (Hadtörténelmi 
Közlemények 1959. 1. sz.) 

•i Regisztratura = valamely szerv, intézmény, hivatal ügyvitelében szerve
sen keletkezett iratanyag. 

4 Minden évben kap bizonyos összeget a Levéltár szerzeményezési célokra. 
5 Mind az Országos Levéltár, mind pedig a vidéki levéltárak eljuttatják 

hozzánk a rendezések, stb. kapcsán előtalált, gyűjtőkörükbe nem tartozó — 
Icatonai vonatkozású iratokat. 

6 A mennyiség az 1963. évi állapotok szerint. A jelenleg folyó rendezés 
(HM iratai) befejezése után ez a szám. módosulni fog. 
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gunkból azokat, amelyeket legfontosabbaknak vagy legérdeke
sebbeknek gondolunk. 

Levéltárunk legrégibb forrásanyaga az úgynevezett „Török
kori gyűjtemény",7 mely a török hódoltság és a török háborúk 
iratait tartalmazza, s az 1441—1789-ig terjedő éveket foglalja 
magában. Mindössze 9 csomóból áll. A kutathatóságot és az 
iratok nyilvántartását az iratjegyzékek biztosítják. Az iratok 
legnagyobb része a Mohácsof követő török megszállás idejéből 
származik. A török hódoltság utolsó évtizedeiből való iratok 
a törökök végleges kiűzésével járó hadműveletekről és ezzel 
összefüggő egyéb eseményekről szólnak. 

Az 1441—1527 közötti évek iratairól csak fotókópiáink van
nak, melyek eredetijét Bécsben őrzik. Legelső eredeti iratunk 
1528. január 1-ről való. Ebben Cazianer János8 jelenti Ferdi
nánd királynak, hogy Raditsch kapitány lovassága már Kassá
nál portyázik, s Huszt és Terebes kastély, sőt maga Kassa is 
veszélyben forog. 

Ezen korai időszak legérdekesebb iratai közé tartozik 
I. Ferdinándnak Jurisits Miklóshoz intézett német nyelvű le 
vele. Ebben az 1528. május 3-án kelt levélben közli a király 
Jurisits Miklóssal, hogy ráruházza a főkapitányságot (Feld-
hauptmannschaft) a Magyarországot veszélyeztető török ellen 
Erdélyben felállítandó hadsereg fölött.9 

Ugyancsak a török korból származik legrégebbi magyar 
nyelvű i ratunk is.10 Ez Jakosich kapitány 1552. július 5—10. 
között kelt levele Drégely várára vonatkozólag.11 

A Rákóczi-szabadságharc történetére vonatkozó forrásanya
gunk a „Kuruckori gyűjtemény". Kuruc és császári i ratanya
got tartalmaz az 1703—1711. közötti évekből. Az iratok nagy
része gépelt másolat vagy fotokópia,12 eredeti okmány kevés 

7 Gyűjtemény = meghatározott céllal és meghatározott szempont szerint 
kiemelt és összegyűjtött, egymással szervesen össze nem függő iratok mester
ségesen egybefogott csoportja. A gyűjtemény vonatkozhat egy adott korra is. 

8 Cazianer János I. Ferdinánd hadvezére, szül. éve bizonytalan, megölték 
1539-ben, 1529-ben sikerrel védte Bécset a török' ostrom ellen, s azontúl ő lett 
az összes magyar hadak fővezére. 

9 Az 1930-ban Budapesten megjelent ,,A m. kir. Hadtörténelmi Levéltár 
iratanyagának áttekintése" a levéltár legrégibb eredeti iratának .— tévesen — 
ezt a leveelt említi, holott a két dátum — 1528. január 1. és május 3. — közötti 
időből 13 eredeti iratunk van. 

10 Ez tulajdonképpen a legrégibb ép állapotban megmaradt magyar 
nyelvű iratunk. Van még egy ezt megelőző, 1552. július 1-ről származó is, de 
ez erősen megrongált, jóformán töredékes állapotban van. 

11 Jakosich Ferenc kémlelő portyájáról jelenti a váci püspöknek és Teufel 
Erasmusnak, a Léva mellett veszteglő királyi sereg parancsnokának, hogy 
„az bassa Immáron dregheol alath wagyon". 

12 A fényképek közül megemlítjük a máramarosi levéltár Rákóczi-kori 
anyagának fotókópiáit. 
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van közte. Mindössze 3 csomónyi iratanyagból és egy tárgy
mutatóból áll.13 

Történelmi forrásértéke és hatalmas mennyisége miatt is 
feltétlenül említést kell tennünk a General Commando levél
táráról.14 Közel két évszázadot foglal magában. Ezen időszak 
legfelsőbb magyarországi katonai közigazgatásnak és hadszer
vezésének legfontosabb dokumentumait tartalmazza. 

Az egyszerűség kedvéért a teljes anyagot General Com-
mandónak szoktuk nevezni, noha elnevezésében az idők folya
mán többször is történt változás. 

Működését 1740-ben kezdte meg — székhelye Pozsony 
volt, majd 1784-től Buda —, General Kommando für Ungarn 
(Magyarországi Főhadparancsnokság), illetőleg General Com
mando Hungarn elnevezéssel. Lényegében megszakítás nélkül 
működött egészen 1883-ig, majd 1884-ben az örökébe lépő IV. 
hadtestparancsnofeság („IV. Korpskommando in Budapest") 
vette át iratanyagát és módosított funkcióját. Ezen a néven 
működött 1914-ig.15 

A General Commando iratanyagához kapcsolódik még a 
General Commando jogi osztályának, a tulajdonképpen önálló 
országos katonai törvényszéknek 1802—1871-ig terjedő 2041 
csomót kitevő anyaga. (1802—1854-ig: Judit ium Delegatum Mi-
litare, 1855—1871-ig: K. k. Militär-Landes-Gericht néven). Ezt 
az iratanyagot 1928 elején vette át a Hadtörténelmi Levéltár 
a fővárosi levéltártól. 

A General Commando levéltárának összmennyisége 11 446 
csomó. Ebben, a már említetteken kívül a Genie und Fortifica
tions Direktion16 (1803—1894), és egyes kisebb egységek, pl. 
csendőrezredek, alapítványok, hagyatékok, csapatok stb., anyaga 
is benne van. 

Az iratanyag egyes ügycsoportjai a szorosan vett katonai 
vonatkozáson túl értékes dokumentumokat tartalmaznak a köz
biztonsággal, a térképészettel, az adózással, az igazságüggyel 
stb. kapcsolatban. Ugyancsak érdeklődésre tar thatnak számot 
pl. a — XVIH. század végén és a XIX. század elején osztrák 
fogságba esett — francia hadifoglyokra vonatkozó iratok is. 

13 A mutató végén jegyzék van a bécsi Kriegsarchivban levő magyar vonat
kozású iratokról. 

14 Levéltárnak nemcsak az iratok megőrzésére szolgáló intézményt nevez
zük, hanem az egyes jogi személyek, vagy hivatalok működése során keletke
zett és a folyó ügyvitelben már feleslegessé vált összetartozó iratokat is, 
amennyiben ezek fonónál nagyobbfokú irategyüttest alkotnak. 

15 E szervről bővebben lásd: Böhm Jakab: A „Magyarországi Főhadpa- ' 
ranosnokság" levéltára. Megjelent: a Hadtörténelmi Intézet értesítője 1957. 1. 
számában. 

16 Erődítési és Mérnökkari Igazgatóság. 
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Ezek az iratok esetleg fényt vethetnek a hadifoglyok magyar
országi kapcsolataira és ténykedésére. A segédkönyvek száma: 
3517. Ezek évek szerint nyertek elhelyezést. Minden egyes 
könyvről katalóguscédula készült.17 

A tudományos érdeklődés sajnos messze elmarad attól a 
felhasználási lehetőségtől, amit az iratanyag gazdagsága által 
nyújthatna. Valóságos kincsesbánya ez, amely arra vár, hogy 
szakavatott kezek feltárják, felszínre hozzák rejtett értékeit. 
Jellemző az anyag forrásértékére, hogy a legkülönbözőbb téma
körökre is eredménnyel végeztek benne kutatást.18 

Különböző szervek, intézmények is fordultak hozzánk 
olyan kérdésekkel, melyekre választ a General Commando ira
tai alapján adtunk. Pl. a pozsonyi várra vonatkozó tervrajzok 
fotókópiáit átadtuk a pozsonyi tudományos akadémiának, a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet kérésére pedig a 
Citadella vízellátására vonatkozó iratok egy részét kerestük ki 
a General Commando levéltárához tartozó Erődítési és Mérnök
kari Igazgatóság anyagából. (Másik része és a tervrajzok az 
iratainkon talált jelzet alapján a bécsi Kriegsarchivból kerültek 
elő.19) 

Mennyiségileg nem nagy, de történelmi értékben annál 
jelentősebb az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcra vo
natkozó gyűjteményünk. A teljes iratanyag 59 csomó. Ebből 
időrendben van 48 csomó (1848. január 4-től 1849. december 
31-ig bezárólag). Itt találhatók meg a tavaszi hadjáratra és más 
hadműveletekre vonatkozó iratok, A hadműveleti anyag főleg 
kézzel írott eredeti harcintézkedéseket, harc jelentéseket, had
rendeket, napiparancsokat és létszámkimutatásokat, fegyver- és 
lőszergyártási táblázatokat, valamint kémjelentéseket tartalmaz. 
Ez a forrásanyag a maga csonkaságában is számos érdekes vagy 
esetleg eddig nem ismert adalékot szolgáltathat a kutatók szá
mára. 

A hadműveleti iratoknak számottevő és felette érdekes 

17 A General Commando levéltárával kapcsolatos részletesebb ismertetése
ket lásd még: Levéltári Közlemények 1937. K. László József: Az 1740-ben fel
állított Főhadparancsnokság, továbbá: a Hadtörténelmi Intézet értesítője 1957. 1. 
számában Böhm Jakab: A „Magyarországi Főhadparancsnokság" levéltára, vala
mint: A m. ikir. Hadtörténelmi Levéltár iratanyagának áttekintése Bp. 1930. 

18 Pl. dr. Takáts László orvosalezredes: Az utolsó nemesi felkelés csapat
egészségügyi szolgálatának működése 1809-ben c. tanulmányához (Különlenyomat 
a Honvédorvos 1962. XIV. évf. okt.—dec. számából), Dr. Böhm Jakab: Adalékok 
az 1863—64. évi lengyel felkelés magyarországi támogatásához c. tanulmányá
hoz (Megjelent a Hadtörténelmi Közlemények 1964. 1. számában), és dr. Nagy
rév! György: Buda, Párizs, Moszkva. Sorsfordulók az első ejtőernyős (André 
Jaques Garnerin) életében c. cikkéhez (Élet és Tudomány, 1959. 14—16. sz.), a 
General Commando levéltárában talált értékes adatokat. 

19 Lásd erre vonatkozólag részletesebben Bendefy László: A levéltári ku
tatás a népgazdaság szolgálatában (Levéltári Szemle, 1961. 3—4. sz.) c. cikkét. 
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részét képezi a Kossuth és Görgey közötti levelezés, amely 
egyúttal sok köztörténeti adatot is szolgáltat az akkori politikai 
viszonyokkal kapcsolatban. 

A hadműveleti forrásanyag legkevésbé hiányos része az, 
amely az 1849 március végén meginduló diadalmas tavaszi had
járat harctéri eseményeire vonatkozik. 

Az időrendbe nem sorolható iratok között keltezés nélküli 
iratok, hadrendek, vázlatok, nyomtatványok (proklamációk, fal
ragaszok, röpcédulák), Windischgrätz, Jeliasich, Schlick, Vogel 
stb. egyes iratainak magyar fordításai, illetve kivonatai, vala
mint 48-as honvédekről szóló névjegyzékek találhatók. 

Jelentős történelmi értéket képvisel levéltárunk Bach- és 
úbszolutizmus-kori iratanyaga is, amely az 1849—1869-ig ter
jedő éveket foglalja magában. 

Az egykor gyűjteményként kezelt anyag az íratok jellege 
szerint a következő két nagy csoportra osztható: 

I. Császári-királyi hadbírósági, rögtönítélő és egyéb kato
nai bírósági iratok az 1848/49. évi forradalom és szabadsághar
cot követő évekből. A következő jelentősebb f ondókból áll: 
aradi, pesti, nagyváradi, pécsi, kassai és pozsonyi hadbíróságok. 

Eendkívül érdekes a fentiekhez kapcsolódó rögtönítélő bí
róságok anyaga is, pl. a győri, gyöngyösi, kecskeméti és nagy
kanizsai. 

A hadbírósági iratok közül különösen érdekes a Batthyány 
Kázmérra, Sillye Gáborra, Váradi Gáborra, Duschek Ferencre. 
Kuhn Gotthardra vonatkozó anyag. 

Az egyéb katonai bíróságok irataiból említésre méltó Ne-
deczky István (1864), Wollenhofer Gyula (1863—64), Varga Ist
ván (1850) és lovag Schönfeld Károly peranyaga. 

II. A 3. hadseregparancsnokság és más katonai parancsnok
ságok iratai. Főként vizsgálati, kitüntetési és jutalmazási ügyek 
jellemzik az anyagot. Itt található a temesvári, nagyszebeni, 
budai stb. General Commando Bach-kori anyagtöredéke is. 
A budai General Commando érdekessége a magyar emigrációra 
vonatkozó kémjelentések az 1861—1865 közötti évekből. 

Figyelemre méltók még a Bach-kori katonai kerületi pa
rancsnokságok iratai (pesti, pozsonyi, soproni, kassai és nagy
váradi), és végül a 3. hadseregfőparanesnokság (3. Armee-Ober-
Commando) anyaga, illetőleg ezen belül a Polizei Section (1850 
—51), a Justiz Section (1848 és 1849—51) és a Civil Section 
iratai. 

A Bach-korszak és az abszolutizmus időszakának értéke
sebb dokumentumai közé tartoznak még a politikai szemqponť 
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ból rendőri megfigyelés alatt álló negyvennyolcasok nyilván
tartási lapjai, Libényire és társaira vonatkozó peres anyag, s 
az olaszországi magyar légió iratai (1860—62). 

A Bach-kori iratanyagot annak idején Bécsből kaptuk. 
Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy a legérdekesebb 
perek — pl. Bat thyány Lajos, Madách Imre, Vörösmarty Mi
hály — anyaga nincs meg. 

A teljes Bach- és abszolutizmus-kori anyagunk 312 csomót 
tesz ki, amelyet kiegészít még 120 segédkönyv. Kutatottsága, 
ha nem is vetekszik az 1848—49-es szabadságharcéval, de meg
közelíti azt. 

A General Commando után a M. kir. Honvédelmi Minisz
térium (1867—1945) levéltára foglalja magában a legnagyobb 
iratmennyiséget, körülbelül 10 000 csomót.20 Ebben nincs benne 
a polgári demokratikus forradalom és a Magyar Tanácsköztár
saság Honvédelmi Minisztériumának (a Hadügyi Népbiztosság
nak) anyaga. 

A kiegyezés után létrehozott M. kir. Honvédelmi Minisz
térium 1867-ben és 68-ban még csak ideiglenesen működött, s 
végleges szervezést 1869-ben nyert. 1872-től kezdve csaknem 
minden évben szaporodott az ügyosztályok száma. 

A minisztérium iratanyagában megtalálhatók a hadüggyel 
és honvédelemmel kapcsolatos rendeletek, jelentések, intézke
dések, s a honvédség szervezetére vonatkozó adatok.21 

Az ügyosztályok közül csupán néhány fontosabbra szeret
nénk a figyelmet felhívni. Mindenekelőtt az elnöki osztályra, 
amelynek szerteágazó feladatai közé tartozott a minisztérium 
összes elvi ügyeinek intézésénél az összhang biztosítása; a köz
ponti igazgatás; a minisztérium belszervezetének ügyei; a szol
gálati szabályzattal kapcsolatos ügyek; a Magyar Vöröskereszt 
Egylettel kapcsolatos elvi ügyek; a honvéd közigazgatási szol
gálat elvi irányítása; egyesületi, sajtó- és rádióügyek. 

A hadseregszervezés tanulmányozásához nélkülözhetetlen 
forrásul szolgál az 1. osztály iratanyaga, amely a honvédség 
szervezésén kívül karhatalmi és mozgósítási ügyekkel is fog
lalkozott. 

Meg kell említenünk még a tiszti személyi ügyekkel fog
lalkozó 2-es, illetőleg 8-as, a legénységi ügyekkel foglalkozó 

20 A végleges mennyiséget a most folyó rendezés befejezése után kapjuk 
meg. 

21 A Honvédelmi Minisztérium (és részben a Vezérkari Főnökség) irat
anyaga alapján készült Tóth Sándor szds.: A Horthy-hadsereg szervezete 192Û— 
1944 c. tanulmánya (Hadtörténelmi Közlemények 1958. i—2. és 3—4. sz.), továbbá 
dr. Csima János őrgy. : Adalékaik a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús 
tevékenységének tanulmányozásához (1938—1945.). (Bp. 1961.) c. munkája is. 

523 



3-as, illetőleg 10-es, a katonai büntető igazságszolgáltatással 
foglalkozó 15-ös, illetőleg 13-as ügyosztály iratanyagát. 

Számtalan dokumentum található a minisztérium levél
tárában a hadseregfejlesztésre, a hadiipari kapacitásra és az 
élelmezésre vonatkozólag. Számottevő a törvényelőkészítéssel 
és közjogi kérdésekkel, valamint a képző- és nevelőintézetek 
ügyeivel kapcsolatos forrásanyag is. 

Természetesen, az itt kiragadottakon kívül még számos 
olyan ügyosztálya van a minisztériumnak, amelynek iratanyaga 
a kutatók, történészek érdeklődésére számíthat. Az utolsó két 
esztendőben pl. nagy érdeklődés nyilvánult meg a katonai 
egészségüggyel foglalkozó 12-es osztály (1920—1944), továbbá 
a hadifoglyok és katonai internáltak ügyeivel foglalkozó 2l-es 
osztály (1939—1944) anyaga iránt. 

A kiegyezést követő évektől az első világháború végéig ter
jedő korszak jelentős katonai dokumentumait tartalmazza a 
M. kir. Honvéd Főparancsnokság fondja22 is (1869—1918), 
amely 812 csomóból, s 296 segédkönyvből áll. 

Első ízben a honvédségről szóló 1868. XLI. te. szabályozta 
a honvédség főparancsnokának jogait és kötelmeit.23 

Hatásköre kiterjedt a katonai kiképzés vezetésére, a fe
gyelmi felügyeletre, az állomány és hadikészletek nyilvántar
tására. Az iratok között ennek megfelelően főleg a kiképzéssel 
és a fegyelem megszilárdításával kapcsolatos intézkedéseket ta 
lálunk, továbbá személyi ügyekben — pl. a kerületi parancs
nokságoktól érkező előléptetési javaslatokra — adott vélemé
nyezéseket. 

A honvédelmi miniszter saját rendeleteit a honvédség fő
parancsnokán keresztül intézte a katonai hatóságokhoz, s 
ugyanazon úton vette azok jelentéseit. Ez utóbbi a hatásköré
hez tartozó ügyekben a honvédhatóságokkal és csapatokkal ren
delkezhetett ugyan, de fontosabb rendelkezéseiről egyúttal a 
honvédelmi minisztert értesíteni tartozott. 

A Honvéd Főparancsnokság 1918-ig működött, nagyobb 
szervezeti változások nélkül. 

Az első világháború kitörésének 50. évfordulója föltehetően 
ismét ráirányítja a figyelmet a levéltárunkban őrzött, erre 
vonatkozó becses forrásanyagra. Az I. világháborús gyűjtemé
nyünk 4152 csomót foglal magában. 

22 Az egyazon személy, vagy szerv által létrehozott irategyüttes iratainak 
összességét fondnak, létrehozóját fondképzőnek nevezzük. 

23 Az 1868. évi törvények gyűjteménye. Pest, 1871. XLI. te. 
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Az iratok között megtalálhatók a különböző frontok had
műveleti jelentései, a magasabb parancsnokságok harcintézke
dései, csapatok és alakulatok napi jelentései és naplói, külön
féle — szervezési, anyagi és létszám kimutatások stb. Több
kötetes mű, számos tanulmány és ismertetés jelent már meg 
az első világháborús iratanyag alapján, mégsem szabad azt 
hinni, hogy ezek az iratok már nem adhatnak újat a kutatók
nak. Ma is lehetnek még kiaknázatlan területei s értékei az 
anyagnak, mint ahogy a legutóbbi évek során is kerültek elő 
a frontbarátkozásra, s az internacionalistákra vonatkozó fontos 
dokumentumok. Nem kevésbé értékes adatok találhatók az 
anyagban a monarchia felbomlására, s a forradalmi mozgalmak 
terjedésére a katonák között. 

Meg kell említenünk még, hogy az I. világháborús gyűj
teményünk jelentős része iratmásolat.24 

A felszabadulás után az egyik legsűrűbben kutatott levél
tári anyagunkká vált a polgári demokratikus forradalom és a 
Magyar Tanácsköztársaság iratainak gyűjteménye. Előbbi 53, 
utóbbi 108 csomóból áll. Nem áll módunkban ezen a helyen 
e két időszak valamennyi fond j át ismertetni, ezért csak hármat 
emelünk ki belőle. 

Magyar Hadügyminisztérium iratai. (1918. november 1— 
1919. március 21.) A minisztérium a polgári demokratikus for
radalom győzelmével létrehozott önálló magyar hadügyi szerv 
volt, amely legfelső fokon intézte a hadsereg és a honvédelem
mel kapcsolatos kérdéseket. Működése során többször átszer
vezték. Iratai között a szokványos miniszteriális ügykörön tú l 
a polgári demokratikus átalakulásra jellemző dokumentumokat 
is találunk. 

Hadügyi Népbiztosság. (1919. március 21—augusztus 3.) 
A Magyar Tanácsköztársaság legfelsőbb hadügyi szerve, a pol
gári demokratikus forradalom hadügyminisztériumának forma 
szerinti jogutóda volt. A Hadügyi Népbiztosság' mellett május 
5-ig alárendelt, május 6-tól pedig mellérendelt szervként mű
ködött a Hadseregparancsnokság. 

A Hadügyi Népbiztosság iratanyagának — május 5-ig — 
fontos részét képezik a hadműveleti iratok. A hadsereg ellá
tására, ember és hadianyag utánpótlására a későbbiek során is 
találunk bőséges forrásanyagot, annak dacára, hogy az irat
anyag meglehetősen hiányos. 

24 A régi Hadilevéltár ugyanis 1918-ban azzal kezdte munkáját, hogy gyűj
tötte az első világháború alatt működő magyar katonai parancsnokságok iratait 
és gyűjtötte, illetőleg másolta a cs. és kir., valamint a német császári parancs
nokságok iratanyagát. 
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Vörös Hadseregparancsnokság. 1919. április 21-én alakult 
meg a Keleti Hadseregparancsnokság, majd május 6-án ebből 
szervezték meg a Vörös Hadseregparancsnokságot. Ez irányí
totta a Vörös Hadsereg hadműveleteit. Csak a Forradalmi Kor
mányzótanácsnak volt alárendelve. Iratai (20 csomó) felölelik 
a Hadseregparancsnobság működésének valamennyi területét. 
Az iratok tartalmi megoszlása a következő: a Hadseregparancs
nokság hadműveleti, hírszerző, anyagi vonatkozású iratai; a 
légügyi előadó iratai; a Hadseregparancsnokság eredeti naplója; 
hadrendek gyűjteménye.25 

A Horthy-korszakot átfogó — a Honvédelmi Minisztérium
nak erre az időszakra is kiterjedő levéltára mellett — legjelen
tősebb iratanyagunk a „Vezérkari Főnökség" (VKF) fondja. Ezt 
az elnevezést, a rövidség kedvéért, az 1919 nyarától 1944-ig 
terjedő teljes anyagra szoktuk alkalmazni, bár a nomenklatúrá
ban26 az évek során többször történt változás.27 Az ügyosztá
lyok közül csak az 1., 2. és 3. osztály iratait találjuk meg folya
matosan, illetve a 2. osztály anyagát csak 1935-ig. Az 1. osz
tály feladata volt a honvédség béke- és háborús alkalmazásá
nak előkészítése elvi vontakozásban, valamint hadműveleti ter
vek kidolgozása. A 2. osztály foglalkozott a katonai nyilvántartó 
és statisztikai szolgálattal, a kémelhárítással és hírszerzéssel, 
továbbá külfölddel kapcsolatos katonai ügyekkel. A 3. osztály 
ügyköréhez tartozott a hadműveletek anyagi megalapozásának 
előkészítése, az anyagi szolgálat vezetése, a vezérkar főnökének 
alárendelt osztályok gazdasági ügyeinek kezelése és azokkal 
kapcsolatos elvi ügyek intézése, anyagi utasítások szerkesztése, 
valamint — 1939 után — a visszacsatolt területek közigazgatási 
ügyei. Szórványosan találunk még iratokat a 4., 5., 6. osztály, 
a Hdm. Csf.28 és a VKF helyettesének anyagából is. 

A fent említett ügyosztályok legfontosabb forrásanyagai: 
a Horthy-kor diplomáciai, külpolitikai tevékenységével, továbbá 
az elvi katonai kérdésekkel, valamint a hadseregszervezéssel 
kapcsolatos iratok. A második világháborúra való felkészülés-

25 A Magyar Tanácsköz tá r saság i ra ta i a l ap ján egész so r t a n u l m á n y és 
d o k u m e n t u m k i a d v á n y je len t meg. Hogy csak a legfontosabbakat eml í t sük : A 
Magyar Vörös Hadsereg 1919. Válogatott d o k u m e n t u m o k , összeá l l í to t ta : Hetes 
T i b o r (Bp. 1959.). — Stromfeld Auré l vá logatot t í rásai , összeál l í to t ta és a bev. 
í r t a : Hetes Tibor . (Bp. 1959.) — Hetes T ibo r : Munkásez redek e lőre! (Bp. 1960.) 
— Lipta i E r v i n : A Magyar Vörös Hadsereg ha rca i 1919. (Bp. 1960.) — Hetes Ti
b o r : A 80. nemzetközi dandár . (Bp. 1963.) 

26 Az elnevezésben. 
27 Leggyakrabban előforduló elnevezései: Magyar Nemzeti Hadsereg Fő

vezérsége, Magyar Nemzeti Hadsereg Vezérkari Főnöke, Honvédelmi Miniszté
rium VI. Csoportja (Trianon után egy ideig rejtett szervként ezen a néven), 
majd pedig: Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Főnöke (röviden Vezérkari Fő
nökség, ill. VKF). 

28 Hadműveleti Csoportfőnök. 
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sel, s a munkaszolgálattal29 kapcsolatosan is értékes dokumen
tumok találhatók az anyagban, hogy csak a legáltalánosabb 
témaköröket ragadjuk ki. 

A Horthy-korszakból rendkívül kevés csapatanyagunk ma
radt meg. Ennek hiánya főleg a II. világháborús kutatásoknál 
érezteti hatását. 

Fenti okok miatt és mivel az anyag önmagában véve is 
igen értékes, annál féltettebben őrzött történelmi forrásaink 
közé tartozik a M. kir. 2. Magyar Hadseregparancsnokság i rat
anyaga. Az 1940—1943 között keletkezett anyag 23 csomó (do
boz), és 7 könyvet foglal magába. 

A 2. hadsereget 1940-ben kezdték megszervezni. 1942-ben 
részt vett a Szovjetunió elleni hadműveletekben. 1943 elején a 
szovjet csapatok szétverték. 1944-ben új 2. hadsereget szervez
tek, amelyet a magyarországi hadműveletek során vetettek be. 

Az iratok zöme az 1943. január 14-e utáni visszavonulásra 
vonatkozik, s kb. április—májusig terjed.30 

Ismertetésünkben, az eddigiek során, nagyjából sikerült az 
időrendet követnünk. Ettől azonban két nagyobb katonai bíró
ságunk iratanyagának, valamint legjelentősebb családi gyűjte
ményeink ismertetésénél el kell térnünk. 

A legszélesebb évkort — 1870—1944 —̂  átfogó bírósági 
anyagunk a „M. kir. szegedi honvéd törvényszék"'31 levéltára. 
Mennyisége 1508 csomó. Segédkönyveiből nagyon kevés, mind
össze 63 darab maradt meg. 

Az anyag több sorozatra oszlik, ezek közül a legfontosab
bak: a Hb. (hadbírói, illetve hadosztálybírói) és az Ü. (ügyészi) 
sorozat. Mennyiségileg kisebb ugyan, s hiányos is, de említésre 
méltó még a H. sorozat, amely 1941—44 közötti tábori bírósá
gok32 iratanyagát tartalmazza. 

A „M. kir. miskolci honvéd törvényszék" levéltára (1915— 
1945) 285 csomóból áll, s tulajdonképpen nemcsak a miskolci 
bírósági iratanyagot foglalja magába, hanem az 1915—1'9-es 

29 A VKF és a HM levél tára is gazdag fo r rásanyago t szolgál tatot t pl. a 
» Feg yv ér telén á l l tak az a k n a m e z ő k ö n . . . " c , a magyaro r szág i munkaszo lgá la t 
tal kapcso la tos d o k u m e n t u m k i a d v á n y h o z . (Bp. 1962. Bevezet te és szerk . Karsa i 
Elek). A VKF i r a t a n y a g a a lapján készül t m é g többek közöt t Tóth Sándor ő rgy . : 
A Hor thy-hadsereg helyzete a Szovjetunió elleni h á b o r ú b a l é p é s idején c. t a n u l 
m á n y a (Hadtör ténelmi Köz lemények 1961. 2. sz.), va lamin t az : I r a tok az el len
fo r rada lom tör téne téhez 1919—1945. c. h á r o m k ö t e t e s dokumen tumkiadvány t ioz is 
(Bev. Nemes Dezső, összeál l . : Karsa i Elek, Kubi t sch Imre , P a m l é n y i Ervin . Bp . 
1953., 1956. és 1959.), j e len tős részben a VKF i r a t a n y a g á t h a s z n á l t á k fel. 

30 A 2. h a d s e r e g i r a t anyaga a l ap j án készü l t : A 2. m a g y a r hadse reg 'meg
semmisü lése a Donná l c. k i advány is. (összeál l í tot ta és a bevezető t a n u l m á n y t 
í r t a : dr . Horvá th Miklós Bp. 1959.) 

31 1914—1919 között ,,M. kir. szegedi honvéd hadosztálybíróság" elnevezés
sel működött. 

32 A szegedi honvéd törvényszék , i l letve az V. had tes t alá tar tozó t ábor i 
'bíróságok. 
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évekből a kassai hadbíróság — ennek jogutódjaként — i r a 
tait is.3;i 

A miskolci anyagnál is, miként a szegedinél, a Hb. és Ü. 
a két legnagyobb, s legfontosabb sorozat, s itt is van néhány 
csomónyi tábori bírósági irat a második világháború idősza
kából. 

Mindkét bíróság levéltára értékes dokumentumokat szol
gáltat az első és második világháború idejéből a hadsereg belső 
viszonyaira, erkölcsi állapotára (szökések, öncsonkítások, ön
gyilkosságok stb.), a hátország hangulatára (hadiüzemi munkás
ság magatartása, szabotázs-cselekmények, gazdasági bűncselek
mények stb.), valamint a két világháború közötti és alatti 
munkás- és baloldali mozgalmakra, szervezkedésekre. 

Családi gyűjteményeink közül elsőnek gr. Hadik András 
iratait (1738—1789) említjük meg. 

A teljes hagyaték 63 csomóból áll. Legértékesebb darabjai: 
1774-ből származó önéletírása; saját kezű naplója az 1759— 
1761-ig terjedő hadieseményekről; a poroszok elleni 1778-as 
hadjárat leírása; feljegyzések az 1789-es törökök elleni hadjá
ratról; a cseh- és morvaországi táborokban a császárral te t t 
utazás naplója 1770-ből; megjegyzések és tapasztalatok az 
1768—70. években tartott táborozásokról stb. Ezenkívül meg
találhatók még az anyagban: Hadik András katonai levelezése,, 
kinevezései, rendeletek. 

Családi gyűjteményünkben talán a legértékesebbek a Ne-
meskéri Kiss-család iratai. A 7 csomónyi iratanyag csak né 
hány éve, 1957 folyamán került birtokunkba. Ekkor ugyanis 
a Nemeskéri Kiss család volt alsógödi kúriáján nagymennyi
ségű iratanyagot találtak, amely iratanyag levéltárosok és tör
ténészek körében egyaránt érdeklődést keltett. 

A gazdasági jellegű iratok mellett kb. 700 levél, a Kossuth-
emigráció történetének fontos dokumentumai találhatók itt. 
A Nemeskéri Kiss^osalad egyik tagja, Kiss Miklós 48-as ezre
des, az elsők között csatlakozott Kossuth emigrációs mozgal
maihoz. Családi kapcsolatainál, összeköttetéseinél, s jó anyagi 
viszonyainál fogva is komoly szolgálatot tett az emigrációnak, 
s Angliában, majd Franciaországban képviselte Kossuthot. 

Az előkerült iratok számottevő része a magyar emigrán
soknak Nemeskéri Kiss Miklóshoz intézett leveleit tartalmazza. 

33 Trianon után a kassai honv. hadosztálybíróság Miskolcra tette át szék
helyét, s illetékességi területe is eszerint imódosult. 1920-ban a kassai hadbíró
ság 1915—19 között keletkezett iratai is átkerültek a jogutód, a miskolci had
bíróság kezelésébe. 1939-ben, a Felvidéknek Magyarországhoz történt csatolása 
után ismét létesítettek Kassán katonai bíróságot, amely 1944 őszéig működött, 
irattárának sorsáról azonban semmit sem tudunk. 
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A közel 100 Kossuth-levél (keltezésük 1851. július 4-től 
1864. augusztus 15-ig terjed) az emigráció életének csaknem 
minden mozzanatára adatokat nyújt.34 

A levelek között megtalálhatjuk még Kossuth Lajoson kí
vül: Andrássy Gyula, Eötvös József, Gelich Richárd, Guyon Ri
chárd, Hermann Ottó, Horváth Mihály, Türr István, Vay László, 
Vetter Antal, Zichy István, Zsulávszkyné Kossuth Emília, 
Thouvenel francia külügyminiszter, Mazzini stb. leveleit. 

Ezenkívül találhatók még: szerződések, gazdasági, jogi ira
tok, a családtagok különféle levelei stb. 

Ugyancsak a Kossuth-emigrációhoz kapcsolódik egy másik 
családi gyűjteményünk is: gr. Teleki László iratai (levelek 
1850—1866). Mennyisége nem jelentős, mindössze egy csomó-
nyi. 

Néhány adalékkal szolgálhat a Görgey-kérdéshez a Görgey 
család levéltára is. Az egyetlen csomónyi iratanyag az 1824— 
1910-ig terjedő éveket foglalja magába. Említésre méltó ezek 
közül: emlékirat Görgey Artúrral kapcsolatban; a Bem családra 
vonatkozó emlékek; Görgey István cikkei; Görgey István és 
Zichy Mihály levelezése; tanulmány a szabadságharc bukásá
nak okairól; Görgey Artúr levelei testvéréhez, Guidóhoz és 
Kempen altábornagyhoz; Görgey Artúrra vontakozó adatok 
1844-ből; Damjanich kérelme kivégzése előtt; Görgey A. leve
lezése internálása alatt a rendőri hatóságokkal és más hivata
lokkal, s ezek válaszai; iratok Görgey A. nyugdíjazásával kap
csolatban. 

Tudvalevő, hogy a levéltárak elsődleges feladatai közé tar
tozik az iratanyag ép állapotban való megőrzése az utókor szá
mára. Levéltárunk is igyekszik ezeknek az őrzési feladatoknak 
eleget tenni. 

E korántsem teljességre törekvő ismertetésünk keretében 
még számos megoldásra váró feladatról, s számos eredményünk
ről is beszélni lehetne; ha azonban mindazok, akik a történet
tudomány iránt érdeklődnek, az eddigieknél is több figyelem
mel fogják kísérni munkánkat, s gyakrabban fogják felhasz
nálni a levéltárunkban őrzött forrásanyagokat, úgy ez az is
mertetés e lér te kitűzött célját. Spáczay Hedvig, 

a levéltár tudományos főmunkatársa 
34 Lásd ezzel kapcsolatban bővebben: Balázs József szds.: Adatok a Kos-

suth-emigráció történetéhez. Megjelent: Hadtörténelmi Közlemények, 1957. 3—4. 
számában, továbbá: Böhm Jakab—Kun József szds.: Kossuth Lajos levelei Ne
meskéri Kiss Miklóshoz (1851—1864.) Hadtörténelmi Közlemények 1957. 3—í. és 
1958. 1—2., valamint 3—1. számában. 
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