
FELHÍVÁS. 
A m. kir. Hadtörténelmi levéltár főigazgatósága föl-

kéri mindazon tábornok, volt vezérkari és egyéb törzs- és 
főtiszt urakat, akik a világháborúban sereg- vagy csapat-
parancsnokok voltak, vagy akik mint magasabb parancsnok-
ságok közegei az eseményeket áttekinthették, hogy a világ-
háborúnak általuk legismertebb eseményeit írásban meg-
örökíteni és tanulmányaikat az említett intézetnek beküldeni 
szíveskedjenek. Főképen arra helyeztetik a súly, hogy a 
magyar csapatok és a magyar katona teljesítvénye dombo-
ríttassék ki a tanulmányokban olyan módon, hogy a dol-
gozatok egyrészt „A magyarok a világháborúban" címmel 
megírandó hadtörténelmi műhöz alapul szolgáljanak, más-
részt a külföldi hadtörténelmi propaganda célját is szolgál-
hassák, mert meg akarjuk akadályozni azt, hogy a külföld 
elhallgassa vagy esetleg kedvezőtlen világításba helyezze 
magyar vitézeink legendás teljesítvényeit. Csak pozitív tör-
ténelmi értékű dolgozatokat kérünk, amelyeket megcáfolni 
nem lehet. A tanulmányhoz fényképek és vázlatok is tar-
tozhatnak és kívánatos volna, ha a szerző úr a saját arc-
képét is mellékelné. 

A Hadtörténelmi Levéltár főigazgatósága minden dol-
gozatot, amelyet erre a Felhívásra hivatkozással beküldenek, 
a katonai folyóiratoknál jelenleg érvényben levő magasabb 
díjazásban részesít. 

A szerzőknek a kísérő levelükben a következőket kell 
írásban kijelenteniök: „Mindenért, amit a mellékelt tanul-
mányban leírtam, teljes felelősséget vállalok. A tanulmány 
minden jogát egyszer s mindenkorra átruházom a m. kir. 
Hadtörténelmi Levéltárra". (Teljes név és pontos cím.) 

A Levéltár a legnagyobb készséggel támogat minden-



kit tanulmányának előkészítésében, a saját, valamint a 
bécsi levéltár irat- és tanulmányanyagának, stb. rendelke-
zésre bocsátásával s ezért fölkéri azokat az urakat, akik 
dolgozataikkal az intézet iratanyagát szaporítani s így ma-
gyar nemzetünk ezeréves hírnevét növelni szándékoznak, 
hogy ezen szándékukat a választott tárgy, anyagterjedelem 
és előrelátható munkaidő rövid megjelölése mellett a Levél-
tár főigazgatóságával (levelezőlapon) az alábbi címre kö-
zölni szíveskedjenek. 

Budapest, 1925 május 26. 
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