
Hadi levéltár Bécs 

Kriegsarchiv 

 

Néhány bevezető szó: 

közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a 

közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal együtt. Amikor 1918-ban 

széthullott a birodalom, valamit kezdeni kellett ezekkel az iratokkal is, valamilyen módon 

meg kellett őket osztani az utódállamok között. Sok vita előzte meg a megegyezést, végül 

1926-ban jött létre a badeni egyezmény, amelyre az udvari levéltár történeténél már utaltunk. 

A kifejezetten magyar tartalmú, vagy magyar eredetű anyagok sorsa egyszerű volt, azokat 

egyszerűen elhozták Budapestre. Nagyon sok olyan anyag van azonban, amelyeket nem 

lehetett ilyen egyszerűen elhelyezni, mert több állam is igényt tartana rájuk, így ezek az 

anyagok maradtak Bécsben. Külön a polgári iratanyag és külön a katonai iratok. Ez 

utóbbiakat őrzi és kezeli a Kriegsarchiv.  

Maga a katonai levéltár tulajdonképpen 300 éve jött létre, 1715-ben nevezték ki az első 

levéltárost az intézmény élére. Ő az 1556-ban alakított Haditanács alkalmazásában állt.   

A levéltári kutatás sehol nem tartozik a könnyű, gyors és biztosan sikert hozó tevékenységek 

közé. A bécsi Kriegsarchivra ez különösen igaz. Elképesztő mennyiségű irat, civil kutató 

számára szinte teljesen áttekinthetetlen módon rendszerezve. Ezért tanácsos a Bécsben 

dolgozó magyar levéltárosok segítségét kérni a kutatáshoz. 

 

 

Az épületről:  

Az 1980-as években épült, kifejezetten 

levéltári célra. 

Nyolc emelet és pinceszintek rejtik a kb. 

70 kilométernyi iratot. Minden külsőséget 

alávetettek a funkciónak, így a képen is 

látható, mennyire kevés ablak van a házon. 

A folyosók kifejezetten sötétek, a négy 

meglátogatott levéltári épület közül a 

legkevésbé barátságos. Kicsit el is 

tévedtünk benne, vezetőnkkel együtt, de 

szerencsére megtaláltuk a kijáratot.

 

 

A hangfelvételből ítélve a két csoport a látogatás során nem teljesen ugyanazon tematika 

szerint ismerkedett meg a levéltárral.  Vezetőink, Kiss Gábor és Domonkos György, 

elsősorban a felmerülő kérdések alapján navigálták a csoportokat a különböző szintek, 

különböző osztályok között. 

Legtöbb időt természetesen a magyar osztályon töltöttünk, ahol némi betekintést nyertünk az 

ott folyó kutatás nehézségeibe. 

A katonai levéltárakban tárolt anyagok nem nagyon alkalmasak családkutatásra. Kevés olyan 

katonai irat, nyilvántartás van ui., amely kitér az adott személy családjára, a szülők vagy a 

gyermekek nevére, egyéb adataira. Egyedül a katonai egyházi szervezetek anyakönyveiben 

találhatunk ilyen típusú adatokat. 

Emiatt a kutatásnál is fölösleges megadni pl. a szülők nevét, mert ezzel az adattal levéltárosok 

nem tudnak mit kezdeni. Sokkal fontosabb a születési hely és a születési év. 



 
 

A legtöbb kérdés természetesen az I. világháború katonáival kapcsolatban hangzott el. 

Megtudhattuk, hogy az ún. veszteségi listákban, ill. a kitüntetési listákban keresgélhetünk, de 

ez a munka gyakran teljesen kilátástalan, mert pl. a veszteségi listákhoz nem készült 

névmutató. A kitüntetésre felterjesztett tisztek esetében valamivel több esélyünk van egy-egy 

személy megtalálására, de ez sem egyszerű feladat.  

Az 1. világháborúba a Monarchiából kb. 10 millió ember vonult be, akiket katonai alakulatuk 

szerint tartottak nyilván. Ha ezt az adatot nem ismerjük, akkor nem sok esély van arra, hogy 

megtaláljuk a keresett személyt. 

Szinte kilátástalanná teszi a kutatást az a körülmény, hogy a magyarországi születésű katonák 

anyakönyvi lapjai elvesztek. Így tehát részadatokat találhatunk egy-egy katona életének 

különböző eseményeiről, de egy teljes katonai pályafutás nyomon követése ennél a 

generációnál sajnos nem lehetséges.  

Természetesen azért vannak sikeres kutatások is. 

Szerencsés csoporttársunk éppen a látogatás során kapta meg a választ egyik felmenőjével 

kapcsolatos kérdésére. 

 

 



A továbbiakban szó került még a cédulakatalógusokról. Az anyakönyvek alapján készítettek 

születési, halálozási és fonetikus katalógust. Ez utóbbiban van a legtöbb adat, de ezt a 

legnehezebb kezelni. Nagyon furcsa, egyedi betűrendben szerepel a sok ezer cédula, így 

rendkívül nehéz megtalálni a keresett személyt. 

Az egyik csoport részletes betekintést kapott még a kitüntetési anyagba, a másik csoport 

viszont a térképtárat tekinthette meg. 

 
A komáromi erőd tervrajza 

 
 

Eger vára 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Temesvár 

 

 
 

Nagy érdeklődéssel tanulmányoztuk a többszáz éves, rendkívüli precizitással megrajzolt 

térképeket, alaprajzokat, tervrajzokat.  

 

A beszámoló ismeretanyaga kiegészíthető a következő linkekről. 

 

http://www.macse.org/society/ausztria.php?id=all 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Udvari_Haditan%C3%A1cs 

 

http://nagyhaboru.blog.hu/2010/11/29/csaladfakutatas_a_hadtortenelmi_leveltarban 

 

http://real.mtak.hu/8028/1/R%C3%A9fi%20A.%20A%20geneal%C3%B3giai%20kutat%C3

%A1s%20lehet%C5%91s%C3%A9gei%20a%20b%C3%A9csi%20Kriegsarchivban.pdf 
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