
KÉRELEM. 

A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának igazgatósága elhatá-
rozta, hogy egybegyűjti az összes írott emlékeket és nyomtatványokat, 
a melyek a most dúló háborúra, ennek előzményeire és okaira vonat-
koznak. Mivel azonban minden gondosság és buzgólkodás mellett is 
megeshetik, hogy a múzeumi könyvtárnak nem lesz módjában minden 
háborús írott emléket és nyomtatványt megszereznie, kívánatos, hogy 
ehhez a gyűjtéshez a nagyközönség is hozzájáruljon, hogy így a 
gyűjtemény minél teljesebb legyen. 

A Magyar Tudományos Akadémia kebelében alakított Had-
történelmi Bizottság is szolgálatába áll e nemes eszmének, hogy ez 
úton is teljesítse ama magasztos hivatását, mely kötelességévé teszi, 
hogy nemzeti közérzületünkre fölemelő hatással biró magyar hadi 
történelem adatait gondosan összegyűjtse a jövendő nemzedék és a 
történetírók számára, egy esetleg később alakítandó magyar hadilevél-
tár anyaga gyanánt. 

Felkérünk tehát minden hazafit, hogy gyűjteményünk gyara-
pításához hozzájárulni szíveskedjenek. 

A gyűjtendő tárgyak: 
könyvek, önálló füzetek és különlenyomatok, a melyeknek tárgya 

a mostani háború, ennek előzményei és okai, vagy a melyekben a 
mostani háborúra vonatkozás találkozik. Hogy e füzetek vagy könyvek 
és különlenyomatok versben vagy prózában vannak-e írva, van-e 
valami tudományos vagy szépirodalmi értékük, az a teljességre törekvő 
gyűjtés szempontjából nem veendő figyelembe; 

önálló füzetekben megjelent egyházi és világi beszédek, előadások 
és felolvasások, a melyek a háborúval, előzményeivel és okaival fog-
lalkoznak ; 

önálló füzetekben, vagy csak egyes lapokban nyomtatott egyházi 
és világi, hivatalos és nem-hivatalos körlevelek, köriratok, felhívások, 
buzdítások, tanácsok, lázítások, utasítások, rendeletek, katonai buzdító 
és lelkesítő napi-parancsok, rendszabályok stb.; 



önálló füzetekben, vagy egyes hírlapokban lenyomtatott háborús, 
vagy háborús vonatkozású énekek, dalok, nóták, versek és imádságok; 

a ponyvairodalom mindenféle terméke, a melynek tárgya a 
háborúból való vagy vele összefügg; 

háborús vagy a háborúval összefüggő statisztikai kimutatások ; 
háborús naptárak ; 
háborús térképek ; 
szöveges és szövegtelen háborús hangjegyek ; 
szöveges és szövegnélküli képes ábrázolások (képek, képecskék, 

képes levelezőlapok, műkedvelők által a helyszínen készített fénykép-
felvételek stb.); 

egyesületek és társulatok, ipari és kereskedelmi vállalatok jelen-
tései, ha bennük valamely vonatkozás van a háborúra; 

mindenféle hivatalos és nem-hivatalos, hatósági és magán plakát 
(falragasz), a melynek tartalma összefüggésben van a háborúval; 

színlapok, ha rajtuk a háborúval bárminő vonatkozásban levő 
előadás szerepel, vagy ha az előadást háborús jótékony czélra 
hirdetik; 

a háborúban elesett hősökről kiadott gyászjelentések; 
mindenféle értékpapírok, értékjegyek, hitelpapirosok, hivatali és 

üzleti nyomtatványok, űrlapok, czímkék, meghívók és sokszorosított 
fényképfelvételek, a melyek a háborúval bármiként összefüggésben 
vannak; 

legyezők, szalagok, kokárdák, zászlócskák, gyujtóskatulyák, kávé-
házi, vendéglői és czukrázdai papiros szalvéták, a melyeken háborús 
szöveg, térkép vagy kép van és 

akárminő más itt fel nem sorolt tárgy, a melyen háborús felírás, 
vagy háborús ábrázolás található. 

A magyar katonai kultúra legértékesebb anyagát fogják alkotni 
a gyűjteményben azonban az írott emlékek, a melyek közé: a hadi 
naplók, a táborokból érkezett levelek és tábori levelezőlapok, harcz-
téri jelentések, hadi foglyoknál talált följegyzések stb. tartoznak, 
melyeknek gyűjtésére — az enyészettől való megmentésük végett — 
különösen felhívjuk a magyar közönség becses figyelmét. 

Nagy hazafias és tudományos szolgálatot tesz az, ki a háborús 
források után kutató magyar történetírásnak bárminő, de főleg 
ritkább, nehezebben hozzáférhető, vagy értékesebb magyarországi 
vagy külföldi, magyar- vagy idegen nyelvű háborús nyomtatványnyal 
vagy írott emlékkel hozzájárul e gyűjtemény minél teljesebbé téte-
léhez. 



A gyűjtött nyomtatványokat és kéziratokat akár a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi könyviárának, vagy a Magyar 
Tudományos Akadémia által kiadott Hadtörténelmi Közlemények 
szerkesztőségének (Budapest, VIII. Ludoviczeum-utcza 4. szám) kérjük 
beküldeni. 

A naplókra és levelekre nézve megjegyezzük, hogy ezek zárt, 
lepecsételt és a fölbontás határidejének megjelölésével ellátott borí-
tékokban is beküldhetők; ezek nyilvánosságra hozatala tárgyában 
kifejezésre juttatott kívánalmak a fennálló szabályok értelmében 
föltétlenül tiszteletben tartatnak. 


