
magyar nyilas és ÁVÓ-s vallatok semmivel sem 
maradtak el külföldi példaképeiktől. Ő igazán 
tudja... 

De vissza az eseményekhez! Versenyfutás az 
idővel Budapestért - árulás - a Számonkérők 
fogságában - rövid ideig szabadság - NKVD -
GULAG. Nem éppen gyenge idegzetűeknek 
való olvasmány. 

Eleinte fogalmuk sem volt arról, miért is tar
tóztatták le újra, immár a „szövetségeseik", 
őket. Jó idő kellett ahhoz, hogy rádöbbenjenek 
(előbb Mikó, majd utalásai alapján Bondor) 
hogy egy nagy nemzetközi sakkjátszma mellék
figurái voltak. A katyni tömegmészárlás valódi 
tetteseinek eltusolása volt a tét, s ebben a nyu
gatiak (főleg az amerikaiak) egyértelműen ösz-
szejátszottak a szovjetekkel. 

A GULAG előtti utolsó állomás az egyébként 
igen hírhedt odesszai börtön volt, ahova meg
lehetősen vegyes társaságot gyűjtött össze az 
NKVD. Volt itt vlaszovista orosz, lengyel ellenál
ló, román vasgárdista, nyilas és antináci magyar, 
sőt még zsidó is, aki a náci őrjöngést túlélve, lá
nyait próbálta (hiába) megvédeni az oroszoktól. 
A Szerző végül annak köszönhette életét, hogy 
halvány fogalma sem volt Mikó és Wallenberg 
kapcsolatának lényegéről, s főleg a katyni do
kumentumok létéről. így - bár visszautasította, 
hogy szovjet informátor legyen, mely esetben 
azonnal hazatérhetett volna - a vele szemben 
valóban jóindulatú NKVD őrnagy (és nem fő
hadnagy, mint az 1994-es interjú alapján téve
sen írtam), megírta és beadta helyette a ke
gyelmi kérvényt. 1955-ben került vissza Magya
rországra, s 1956 tavaszán szabadult, majd a for
radalom leverése után nyugatra menekült. 
Azonban a katyni dolgokról még évekig nem 

Ritkán nyílik módja magyar hadtörténésznek, 
hogy svéd kollégája nézeteivel szembesüljön, 
különösképpen ritkán pedig a saját népének 
múltjával és jelenével kapcsolatosan. Jelen eset
ben ez mégis így van: a Habsburg-birodalom 
kutatójaként megismert Nicolaus Rockberger 
legújabb könyve témájául a korábban sokat vi-

mert beszélni, s csak Varga Béla biztatására szólt 
először erről. 

A kötetet néhány dokumentumból álló függe
lék zárja, melyek közül a három utolsó Mikó és 
Bondor 1992-es hivatalos oroszországi rehabili
tációs igazolása (Szpravka o rehablitacii) és 
1995. március 15-i tábornoki előléptetésük. 

A Szerzőnek sikerült a magyar történelem egy 
széttépett lapját - amennyire lehetett - össze
raknia. A dokumentumok szinte teljesen hiá
nyoztak, és ,,a könyvben leírt történések és 
azok papírra vetése közben eltelt csaknem 50 
év miatt előfordulhatnak kisebb időrendi téve
dések", ám ezek a lényegen semmit nem változ
tatnak. Maradt egyébként is rejtély elég. Pl. mi
ért engedte ki a karmai közül az NKVD az őrize
tükben lévő Sipeki Balázs Lajost? Hova tűnt 
Nagy Zsombor, aki Mikulics és Sipeki mellett a 
harmadik „díszpéldány", a vallatások vezetője 
volt. Egyébként Sipeki még Bondor mit sem tu
dó feleségét is bekísértette, ahol maga Mikulics 
hallgatta ki, szerencsére csak szóban és nem 
„tettleg", majd belátva, hogy az asszony semmit 
sem tud, elengedte. 

Igaza van a Szerzőnek abban, hogy ők, és a 
hozzá hasonló figurák tették lehetetlenné azt, 
hogy igazoljuk a világ előtt: nem vagyunk 
„bűnös nép", és csak a magyarság ellenségei 
malmára hajtották a vizet. De mindmáig kiható 
eredménnyel... 

Sokat kell még kutatni elfogulatlan történé
szeknek ahhoz, hogy a magyar antináci moz
galmak valódi története napvilágra kerüljön, s 
tagjai közül kik voltak valóban önzetlen hazafi
ak, s kik valamelyik külföldi titkosszolgálat 
(esetleg valóban jóhiszeműen) beszervezett 
ügynökei. 

Nagy Domokos Imre 

tátott fogalmat jelentő Közép-Európa sorsát vá
lasztotta. Az 1989/90-es esztendő e térségbeli 
drámai változásai irányították figyelmét a közös 
múltra, majd fel kellett figyelnie a kortárs ese
mények közös vonásaira is. így született meg az 
elérhető, elsődlegesen angol és német nyelvű 
irodalom alapján, majd száznál is több e térség-

NICOLAUS ROCKBERGER 

CENTRALEUROPAS RENÄSSANS 

Fran Habsburg ti l l Visegrád 

(SNSFörlag, Stockholm, 1994. 168 o.) 
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beli és legkülönbözőbb nemzetiségű tudós, 
politikus, művész, újságíró meginterjúvolásával 
ez a szép kiállítású kötet, számos figyelemre
méltó történelmi, gazdasági, politikai és műve
lődési kérdéskör regionális összefüggéseinek 
feltárásával. A jobb megértést 16 térképvázlat, 
több szövegközi kép és fénykép segíti és sze
mélynévmutató könnyíti meg. 

A bevezető fejezetben a szerző Közép-
Európa fogalmát teszi vizsgálat tárgyává. A Kelet 
és Nyugat fogalmának e térségbeli relativitását 
bemutatva áttér a kulturális határok kérdésére. 
Bemutatja az alapvető zsidó-keresztény öröksé
get, a római és bizánci kereszténység itt húzódó 
törésvonalát, a színező protestáns és iszlám szi
geteket. Ezt követően a térségről mint soknem
zetiségű államok helyszínéről szól, szembesítve 
azokat a nemzetállamokkal. 

A második fejezet a történelmi háttérről in
formál, gazdagon szót ejtve a magyarság múltjá
ról is. A római birodalmi határvidékekre vissza
nyúlóan mutatja be az egyes uralmi változáso
kat, így a Kárpát-medencében a magyarok 
megjelenéséig, majd honfoglalásáig. Kitér a ka
landozásokra, az államalapításra, a Szent István 
koronáján alapuló állam közel ezer éves fenn
maradására a természetes határokon belül. A 
Kelet- és Nyugatrómai Birodalom sorsához visz-
szatérve felidézi a többi terület sorsát is, az 
utódállamok közül kiemelve Nagy Károly euró
pai monarchiájának megszületését. Ezzel kap
csolatosan rádöbbenti a szerző az olvasót, hogy 
az Európai Gazdasági Közösség az alapító hat 
tagállam révén korunkban, bizonyos spanyol, 
német, osztrák és cseh területek kivételével, 
Nagy Károly egykori birodalmának határain 
belül született meg, vagyis már az is gazdasági 
egységet képezett földrészünk nyugati felében. 
Visszatérve Közép-Európába, amelyre nem tu
dott kiterjedni a nagy károlyi monarchia, a ma
gyar államiság további sorsát és Lengyelorszá
got bemutatva a magyar-lengyel és magyar-
cseh perszonáluniók természetes fejleményként 
való felfogásával lepi meg az olvasót, bár ki
emeli, hogy Csehország a német-római biroda
lom részét képezte. Ezután szól az oszmán bi
rodalom európai előrenyomulásáról, Közép-
Európa ebből fakadó újabb veszélyeztetettségé
ről és annak szükségszerűségről, hogy Magyar
országnak az osztrák Habsburgok birodalmára 
kellett támaszkodnia. 

Ezzel áttér a szerző a harmadik fejezetre, 
amely a Habsburgok 650 éves történelmi szere
pét vizsgálja, természetesen Közép-Európa 
szemszögéből. Ismerteti a dinasztia megszületé
sét, egyre gyarapodó birtokszerzéseit, közép
pontba állítva a cseh és a magyar korona meg

szerzésére irányuló korai törekvéseket és a tar
tós uralom e két országbeli megszerzését, biz
tosítását. Önálló alfejezetben értékeli ezzel kap
csolatosan a Habsburgok házasodási politikáját. 
Ezt követően ismerteti az osztrák és a spanyol 
ág kettéválását, az európai uralmi viszonyokat 
és az ezek megszilárdítását-megváltoztatását 
célzó harmincéves háborút. 

A negyedik fejezet a vesztfáliai békétől a nagy 
francia forradalomig viszi tovább a közép
európai történelmi fejlemények vonalát, még
pedig a Habsburg-dinasztiának a Bourbon
házzal és az oszmán szultánokkal való párhu
zamos ütközései tükrében. Ebben az összefüg
gésben mutatja be a spanyol trón elvesztését és 
ezzel egyidejűleg a magyar trón örökössé tételét 
és az ország teljes felszabadítása következtében 
a hatalmi viszonyok tartós megszilárdítását. 
Külön alfejezetben foglalkozik a Habsburg
birodalmon belüli belpolitikával, a külső viszo
nyokra irányuló kabinetpolitikával és a felvilá
gosodás jegyében fogant művelődéspolitikával. 

A következő egység a forradalom és reakció 
ellentétrendszerében, sőt fegyveres küzdelmé
ben tárgyalja az 1789-1815 közti időszakot. 
Ezúttal középpontba az 56. német-római csá
szárnak e méltóságáról való lemondását és az 
osztrák császárság megalapítását állítja a szerző. 
Az e korszak fejlődési csúcspontjaként értékelt 
Bécsi Kongresszus határozataival, az európai 
hatalmi viszonyokra vonatkozó és Közép-
Európa sorsát újólag meghatározó döntéseivel 
részletesebben foglalkozik. 

A hatodik fejezet az első világháborúhoz to
vábbvezető fejlődést mutatja be, ezt a korszakot 
a stabilitással szemben fellépő erők jelentkezé
seként, küzdelmeként és érvényesüléseként 
felfogva. A forradalmi események felidézésének 
középpontjában értelemszerűen az 1848-as 
esztendő áll. Önálló alfejezet tárgyalja a ma
gyarországi eseménytörténetet az ország- és 
nemzetfelfogás közti nézeteltérések tükrében, 
továbbá a német egységből fakadó konfliktus
helyzetben. A továbbiakban a szerző az itáliai, a 
balkáni fejleményeket és a kisnémet egység ér
vényesítését tárgyalva jut el a kiegyezésig. En
nek újra önálló alfejezetet szentel. Ugyancsak 
önálló alfejezet foglalkozik az Osztrák-Magyar 
Monarchia nemzeti problematikájával. E fejezet 
zárását a balkáni válságsorozat közép-európai 
hatásának felidézése zárja. 

„Európa katasztrófája" címmel ír Nitolaus 
Rockberger az újabb szerkezeti egységben az 
első világháborúról. Az államok közti szem
benállások felidézésén túl szól a pánszláv gon
dolat szerepéről, kiemeli az Osztrák-Magyar 
Monarchia háborús felkészületlenségét, bemu-
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tatja a szarajevói merénylet hátterét. Ezt követő
en rátér a háború eszkalációjára és felidézi az 
első évek legfontosabb hadműveleteit. Olaszor
szág és Románia tömbváltásának jelentőségét 
külön kiemeli és kitér a területszerzési igényből 
fakadó háttérre is. Önálló alfejezetben mutatja 
be IV. (I.) Károly trónrakerülését és a hadi
sikerek ellenére tett azonnali békekísérleteit. 
Rçszletezi a háború folytatása mögött meghú
zódó különböző hatalmi érdekeket és a kime
netelt befolyásoló egyetemes összefüggéseket. 
Végül a győzelem és vereség okait tárja fel és a 
közép-európai kettős monarchia teljes szétveré
sét a szándék és a lehetőség dialektikájában 
vizsgálja. 

A nyolcadik fejezet a Párizs környéki béke
diktátumokkal újrarajzolt Közép-Európára tér rá. 
Ismerteti a mesterséges egységekre szabdalt tér
ség új államait, kiemeli ebben Magyarország 
megcsonkításának döbbenetes adatait. Ezután 
részletezi IV. Károly két visszatérési kísérletét. 
Kitekint a lengyel államiság újjászületésére, 
majd az olasz és német állami megerősödés fo
lyamatát villantja fel, hogy azután az e két hata
lom által kierőszakolt területi változásokat mu
tathassa be. Hosszabban elidőzik a magyar irre
dentizmus céljai és a valóság adta lehetőségek 
összefüggéseinél; hangsúlyozza Magyarország
nak a tengelyhatalmaktól eltérő érdekeit és a 
második világháborúból ennek következtében 
történt, hosszabb ideig tartó távolmaradását. 
Áttérve Magyarország hadbalépésére, a háborús 
vereség következményeire, az újabb terület
veszteségeket és a Szovjetunióból exportált bol
sevik uralom megteremtését részletezi. Kitekint 
a szerző Lengyelország újabb területváltozásaira 
és a balti államok sorsára is, miközben a többi 
közép-európai államról szól az 1989-es kor
szakhatárig terjedően. 

Az újjászülető Közép-Európa optimizmusát 
sugárzó kilencedik fejezet elsőként a Páneurópa 

Mozgalomról szól, részletesen ábrázolva Habs
burg Ottó szerepét. Ennek tükrében mutatja be 
a mesterséges csehszlovák állam kettészakadá
sát. Ezután a bilaterális, regionális és multinaci
onális együttműködésre irányuló törekvésekre 
és megvalósulási formákra tér át. Részleteseb
ben szól az Alpok-Adria-együttműködésről, a 
visegrádi hármak, majd négyek megvalósuló 
egymáshoz való felzárkózásáról és a Kárpátok 
Európa-régió határokon átnyúló kapcsolatkísér
letéről, visszautalva a pentagonálé-, illetve 
hexagonale-elképzelésekre is. 

Az utolsó, tizedik fejezet az új Kelet-Európára 
tekint ki, bemutatva Ukrajna és Belorusszia 
múltját és jelenét, majd Oroszország történelmi 
útját és helyzetét abban az összefüggésben 
vizsgálja, mennyire európai és mennyire ázsiai 
hatalom is ez. Miként az előző fejezetben, rövi
den kitekint a szerző a Balkánra is, ezúttal egy 
alfejezetben az egykori Königsberg, még ma is 
Kalinyingrád helyzetét, továbbá a három balti 
állam sorsát villantja fel. 

A magyar recenzens nagy megnyugvással te
szi le ezt a művet, mert a szerző objektív, kor
rekt és adatszerű tárgyalási módja, az egyes 
kérdések összefüggéseikben való vizsgálata azt 
eredményezi, hogy a svéd olvasó teljesen hite
lesen szembesül Közép-Európa problematikájá
val, ezen belül a magyarság múltjával és jelené
vel. Egyetlen fontos történelmi kérdés sem ma
rad említés nélkül. Ami pedig külön elismerést 
érdemel, az egyes, így főleg a magyar nevek írá
sa abszolút helyes, a hazai használatnak megfe
lelő, még ékezethibát sem tud felfedezni az erre 
érzékenyen figyelő olvasó. Hálás köszönet illeti 
Nicolaus Rockbergert, amiért térségünk iránti 
rendkívüli odafigyeléssel tükrözi valóságunkat 
az ez iránt érdeklődő honfitársainak. 

ZacharJózsef 



TARTALOM 

HORVÁTH MIKLÓS 

ALEXANDR KIROV-
ZSELICZKY BÉLA 
JAN STAIGL 

RÁKÓCZY ROZÁLIA 

MARKÓ GYÖRGY 

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
NEGYVENEDIK ÉVFORDULÓJÁRA 

A Magyar Néphadsereg és az 1956-os forradalom. Részletek 
az 1956-os forradalom katonai történetéből 3 
A szovjet hadsereg 1956-os magyarországi beavatkozása 
hadtörténeti, harcászati és hadműveleti szempontból 29 
Katonai intézkedések Szlovákia területén az 1956 őszi magyar 
felkelés időszakában — — — 67 
1956-os röplapok a Hadtörténeti Múzeum kisnyomtatvány
gyűjteményében 79 
A katonai bíróságok statáriális ítéletei 1956 december és 1957 
október között • 115 

VESZPRÉMY LÁSZLÓ 

MŰHELY 

Újabb vélemények Nagymorávia fekvéséről. Charles R. 
Boivlus: Franks, Moravians and the Magyars. The Struggle for 
the Middle Danube, 788-907; Martin Eggers: Das 
„Grossmährische Reich". Realität oder Fiction?  131 

HUSZÁR JÁNOS 

FORRÁSKÖZLEMÉNYEK 

Egy pápai tüzér naplójából- 138 

NAGY LÁSZLÓ 

VITA 

Péter Hanák (urednik): Povijest Maôarske. Zagreb, 1995 162 

GISELA BEINHOFF 

TÜDŐS S. KINGA 

HANS-JOACHIM TORKE (Hg.) 
GERD VOIGT 

DAVID OMISSI 

MIRCEADOGARU 

ELZBIETA KACZYNSKA 

ANDRÉ CORVISIER 
PAUL G. HALPERN 
AMY KNIGHT 
BONDOR VILMOS 

NICOLAUS ROCKBERGER 

SZEMLE 

Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410-1437) 
(Veszprémy László) 169 
Erdélyi védőrendszerek a XV-XVIII. században. Háromszéki 
templomvárak (Hausner Gábor) 170 
Die russischen Zaren 1547-1917 (Fallenbüchl Zoltán) 172 
Russland in der deutschen Geschichtsschreibung 1843-1945 
(Bencze László) — - 174 
The Sepoy and the Raj. The Indian Army, 1860-1940 
(Szegzárdy-Csengery Klára) 176 
De Esculeu á Alba Iulia. Un Millénaire d'Histoire Roumaine 
dans les Chroniques et les Ouvrages Historiques Hongrois-
Allemands (Zachar József) 177 
Das grösste Gefängnis der Welt. Sibirien als Strafkolonie zur 
Zarenzeit (Balia Tibor) 179 
La Guerre. Essais historiques (Zachar József) 180 
A Naval History of World War I (Balia Tibor) 181 
Beria. Stalin's First Lieutenant (Okváth Imre) 183 
A Mikó-rejtély. Mikó Zoltán és Raoul Wallenberg kapcsolata a 
magyar ellenállásban, 1944-1945 (Nagy Domokos Imre) - — 184 
Centraleuropas renässans. Frán Habsburg till Visegrád 
(Zachar József) 186 

- 1 8 9 -



CONTENTS 

MIKLÓS HORVÁTH 

ALEXANDR KIROV-
BÉLA ZSELICZKY 
JAN STAIGL 

ROZÁLIA RÁKÓCZY 

GYÖRGY MARKÓ 

LÁSZLÓ VESZPRÉMY 

JÁNOS HUSZÁR 

LÁSZLÓ NAGY 

GISELA BEINHOFF 

KINGA S. TÜDŐS 

HANS-JOACHIM TORKE (ed.) 
GERD VOIGT 

DAVID OMISI 

MIRCEA DOGARU 

ELZBIETA KACZYNSKA 

ANDRÉ CORVISIER 
PAUL G. HALPERN 
AMY KNIGHT 
VILMOS BONDOR 

NIKOLAUS ROCKBERGER 

FOR THE 40TH ANNIVERSARY OF THE 
1956 REVOLUTION AND WAR OF INDEPENDENCE 

The Hungarian People's Army and 1956. Details from the 
Military History of the 1956 Revolution 3 
The 1956 Intervention of the Soviet Army in Hungary. Aspects 
of Military History, Tactics and Strategy 29 
Military Measures on the Territory of Slovakia in the Time of 
the 1956 Hungarian Uprising 67 
Leaflets from 1956 in the Tract Collection of the War History 
Museum — - — - 79 
Summary Sentences of Military Tribunals Between December 
1956 and October 1957 115 

WORKSHOP 
New Opinions on the Location of Magna Moravia. Charles R. 
Bowlus: Franks, Moravians and the Magyars. The Struggle for 
the Middle Danube, 788-907; Martin Eggers: Das 
„Grossmährische Reich". Realität oder Fiction?  

HISTORICAL SOURCES 

From the Diary of a Gunner from Pápa — - - — 

DISCUSSION 

Péter Hanák (ed.): Povijest Madarske. Zagreb, 1995. 

131 

138 

- - 162 

REVIEW 

Die Italiener am Hof Kaiser Sigismund (1410-1437) (László 
Veszprémy) l69 
15-18th Century Fortifications in Transylvania. Fortified 
Churches in Háromszék (Gábor Hausner) 170 
Die russische Zaren 1547-1917 (Zoltán Fallenbüchl) 172 
Russland in der deutschen Geschichtsschreibung (László 
Bencze) 174 
The Sepoy and the Raj. The Indian Army, 1860-1940. (Klára 
Szegzárdy-Csengery) 176 
De Esculeu à Alba lulia. Un Millénaire d'Histoire Roumaine 
dans les Chroniques et les Ouvrages Historiques Hongrois-
Allemands (József Zachar) - - 177 
Das grösste Gefängnis des Welt. Sibirien als Strafkolonie zur 
Zarenzeit. (Tibor Balia) 179 
La Guerre. Essais historiques (József Zachar) 180 
A Naval History of World War I. (Tibor Balia) 181 
Beria. Stalin's First Lieutenant (Imre Okváth) 183 
The Mikó-Mystery. Connection Between Zoltán Mikó and 
Raoul Wallenberg in the Hungarian Resistance Movement, 
1944-1945 (Imre Nagy Domokos) 184 
Centraleuropas renässans, Fràn Habsburg till Visegrád (József 
Zachar) — 186 

- 1 9 0 -



TABLE DES MATIÈRES 

MIKLÓS HORVÁTH 

ALEXANDR KIROV-
BÉLA ZSELICZKY 

JAN STAIGL 

ROZÁLIA RÁKÓCZY 

GYÖRGY MARKÓ 

LASZLO VESZPREMY 

JÁNOS HUSZÁR 

LÁSZLÓ NAGY 

GISELA BEINHOFF 

KINGA S. TÜDŐS 

HANS-JOACHIM TORKE (Hg.) 
GERD VOIGT 

DAVID OMISI 

MIRCEA DOGARU 

ELZBIETA KACZYNSKA 

ANDRÉ CORVISIER 
PAUL G. H ALPERN 
AMY KNIGHT 
BONDOR VILMOS 

NIKOLAUS ROCKBERGER 

AU QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA 
RÉVOLUTION ET GUERRE D'INDÉPENDANCE DE 1956 

L'Armée Populaire Hongroise et la révolution de 1956. 
Précisions sur l'histoire militaire de la révolution de 1956 3 
L'intervention de l'armée soviétique en Hongrie en 1956, du 
point de vue d'histoire militaire, de tactique et d'opération 
militaire — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 29 

Mesures militaires sur le territoire de la Slovaquie au temps du 
soulèvement hongrois l'automne de 1956 67 
Tracts de 1956 dans la cillection de petitsimprimés du Misée 
d'Histoire Militaire- _ _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ — 79 

Les jugements sommaires des tribunaux militaires entre le 
décembre de 1956 et l'octobre de 1957 115 

ATELIER 

De nouvelles opinions sur la position de la Grande Moravie. 
Charles R. Bowlus: Franks, Moravians and the Magyars. The 
Struggle for the Middle Danube, 788-907; Martin Eggers: Das 
„Großmährische Reich". Realität oder Fiction? - - - - — — 

PUBLICATIONS DE SOURCES 

Du journal intime d'un artilleur de Pápa - - - - - - - -

DISPUTE 

Péter Hanák (urednik): Povijest Maďarské. Zagreb, 1995. 

131 

138 

162 

REVUE 

Die Italiener am Hof Kaiser Sigismund (1410-1437) (László 
Veszprémy)— - — - — - - - — _ _ _ _ _ _ _ — _ _ ^59 
Les systèmes de protection de Transylvanie aux XVe-XVIIIe 
siècles. Les églises fortifiées de Háromszék (Gábor Hausner) - 170 
Die russische Zaren 1547-1917 (Fallenbüchl Zoltán) 172 
Russland in der deutschen Geschichtsschreibung (Bencze 
László) 174 
The Sepoy and the Raj. The Indian army, 1860-1940. (Klára 
Szegzárdy-Csengery) 176 
De Esculeu à Alba lulia. Un Millénaire d'Histoire Roumaine 
dans les Chroniques et les Ouvrages Historiques Hongrois-
Allemands (József Zachar) - - - - - - - - - - - - - - - - - 177 

Das grösste Gefängnis des Welt. Sibirien als Strafkolonie zur 
Zarenzeit. (Tibor Balia) 179 
La Guerre. Essais historiques (József Zachar) — — 180 
A Naval History of World War I. (Tibor Balia) 181 
Beria. Stalin's First Lieutenant (Imre Okuáth) 183 
Le mystère Mikó. Le rapport de Zoltán Mikó et de Raoul Wal
lenberg dans la résistance hongroise, 1944-1945 (Imre Nagv 
Domokos) 184 
Centraleuropas renässans. Frân Habsburg till Visegrád (József 
Zachar) — _ _ _ - _ _ - _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ jgg 

- 1 9 1 -



INHALT 

MIKLÓS HORVÁTH 

ALEXANDR KIROW-
BÉLA ZSELICZKY 
JAN STAIGL 

ROZÁLIA RÁKÓCZY 

GYÖRGY MARKÓ 

LÁSZLÓ VESZPRÉMY 

JÁNOS HUSZÁR 

LÁSZLÓ NAGY 

GISELA BEINHOFF 

KINGA S. TÜDŐS 

HANS-JOACHIM TORKE (Hg.) 
GERD VOIGT 

DAVID OMISI 

MIRCEA DOG ARU 

ELZBIETA KACZYNSKA 

ANDRÉ CORVISIER 
PAUL G. H ALPERN 
AMY KNIGHT 
VILMOS BONDOR 

NIKOLAUS ROCKBERGER 

ZUM VIERZIGSTEN JAHRESTAG DER REVOLUTION 
UND DES FREIHEITSKAMPFES VON 1956 

Die Ungarische Volksarmee und die Revolution von 1956. 
Kapitel aus der Militärgeschichte der Revolution - — - - — 3 
Die Intervention der Sowjetarmee in Ungarn im Jahre 1956 
(Militärgeschichte, Taktik, Kriegsoperationen) — — — — 29 
Militärische Maßnahmen im Gebiet der Slowakei zur Zeit der 
Revolution von 1956 67 
Flugblätter von 1956 in der Flugblättersammlung des 
Heeresgeschichtlichen Museums zu Budapest - - — 79 
Standrechtliche Urteile der Militärgerichtshöfe zwischen 
Dezember 1956 und Oktober 1957 115 

WERKSTATT 

Neuerscheinungen über die Lage von Großmähren. Charles 
R. Bowlus: Franks, Moravians and the Magyars. The Struggle 
for the Middle Dabube, 788-907.; Martin Eggers: Das 
„Grossmährische Reich" Realität oder Fiktion? — — 

QUELLENPUBLIKATIONEN 

Aus dem Tagebuch eines Papaer Artilleristen - - — -

DISKUSSION 

Péter Hanák (urednik): Povijest Madarske. Zagreb, 1995. 

131 

138 

162 

RUNDSCHAU 

Die Italiener am Hof Kaiser Sigismunds (1410-1437) (László 
Veszprémy) — — 169 
Siebenbürgische Wehrbausysteme im 16-18. Jh. Befestigte 
Kirchen im Komitat Háromszék. (Gábor Hausner) 170 
Die russische Zaren 1547-1917 (Zoltán Fallenbüchl) 172 
Russland in der deutschen Geschichtsschreibung 1843-1945 
(László Bencze) 174 
The Sepoy and the Raj. The Indian Army, 1860-1940. (Klára 
Szegzárdy-Csengery) — — 176 
De Esculeu à Alba lulia. Un Millénaire d'Histoire Roumaine 
dans les Chroniques et les Ouvrages Historiques Hongrois-
Allemands (JózsefZachar) 177 
Das grösste Gefängnis des Welt. Sibirien als Strafkolonie zur 
Zarenzeit. (TiborBalia) 179 
La Guerre. Essais historiques (József Zachar) 180 
A Naval History of World War I. (Tibor Balia) 181 
Beria. Stalin's First Lieutenant (Imre Okváth)- - 183 
Das Rätsel Mikó. Die Verbindungen von Zoltán Mikó und 
Raoul Wallenberg in der ungarischen Widerstandsbewegung, 

.1944-1945 (Imre Nagv Domokos) 184 
Centraleuropas renässans. Frän Habsburg tili Visegrád (József 
Zachar) 186 

- 1 9 2 -



СОДЕРЖАНИЕ 

МИКЛОШ ХОРВАТ 

АЛЕКСАНДР КИРОВ-
БЕЛА ЖЕЛИЦКИ 

ЯНШТАЙНГЛ 

РОЗАЛИЯ РАКОЦИ 

ДЬЁРДЬ МАРКО 

ЛАСЛО ВЕСПРЕММ 

ГАБОРХАУСИЕР 
ЛАСЛО ВЕСПРЕММ 

ЯИОШ ГУСАР 

ЛАСЛО НАДЬ 

ГИЗЕЛЛА БЕЙНХОФФ 

ТЮДЁШ Ш. КИНГА 

ГАНС-ИОАХИМ ТОРКЕ (ред.) 

ГЕРД ВОИГТ 

ДЭВИД О МИССИ 

МИРСЕА ДОГАРУ 

ЭДЬЗБИЕТА КАЦИНСКА 

АИАРЕКОРВИЗИЕ 
ПОЛ Г. ХАЛ ПЕРИ 
ЭМИ КИАЙТ 
ВИЛЬМОШ БОНДОР 

ИИКОЛАУС РОКБЕРГЕР 

К СОРОКОВОЙ ГОДОВЩИНЕ РЕВОЛЮЦИИ и 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬЬБЫ 1956 ГОДА 
Вендсрская Народная Армия и революция 1956 года. 
Детали из военной истории революции 1956 года 3 
Вмешательство Советской Армии в события 1956 года в 
Венгрии с воепноисторической, тактической и оперативной 
точек зрения 29 
Военные меры, принятые на территории Словакии в период 
восстания в Венгрии осенью 1956 года 67 
Листовки 1956 года в коллекции малых печатных изданий 
Военно-Исторического Музея 79 
Приговоры военно-полевых судов в период с декабря 1956 
по октября 1957 года 115 

МАСТЕРСКАЯ 
Новые мнения о восстании в Великой Моравии. СНаг1е$ К. 
ВоШиз. Ргапкз, М'ияу'шпз апс! 1Ье Ма§уаг5. Тпе 5сги§§1е Гог 
1пе МЙсИе ОапиЬе, 788-907; МаШп Е§§ег5: Баз 
„Стоззтапзспе Кекгп". КеаНШ ос1ег РкЛюп? 114 
Каталог венгерских военно-научных рукописей и бланков с 
самых первоначальных времен до XVII века 118 

ИСТОЧНИКИ 
Из дневника одного артиллериста г. Папа. 138 

ДИСКУССИЯ 
ПетерХанак(урядник). РстезгМабагзке. Загреб, 1995. 162 

ОБЗОР 
В1е КаИепег а т Ног Ка15ег Зцдатипск (1410-1437) (Ласло 
Веспреми) 169 
Трансильванские системы обороны в ХУ-ХУШ веках. 
Церковные крепости местечка Харомсек. (Габор 
Хауспер) 170 
01е ш5515сЬе 2агеп 1547. 1917. (Золтан Фал-
ленбюхл) 172 
КиззЬпа4 т с!ег беийсЬеп СезсЫсп^ззспгеЬипд 1843-1945. 
(Ласло Бенце) 174 
ТЬе Зероу апс! 1пе Ка). ТЬе 1псИап Агту. 1860-1940 
(Клара Сегсарди-Ченгери) 176 
Бе Е5си1еи а А1Ьа ТиЬа. 1Лп МШёпаие д'НЬсЫге Коиташе 
с!ап5 4е5 СЬгошциез е1 1е5 ОиУга§ез Шзюгкцдез Ноп§го15-
АИетапсЬ (Йожеф Захар) 177 
Эаз §гозз1е ОеГап§гиз ёег ХУек. ЗИэшеп аЬ 5(га(ко1оше гиг 
2агепгек. (Табор Балла) 179 
Ьа Оиегге. Ез5а1з ЫвЮпциез (Иожеф Захар) 180 
АИауа1НЬ101уоГ^огкШаг1. (Табор Балла) 181 
Вепа. ЗиИпз'з П ш ЫеисепаШ: (Имре Окват) 183 
Загадка Мико. Связь Золтана Мико и Рауля Валленбесга в 
венгерском сопротивлении. 1944-1945 (Имре Падь 
Домокош) 184 
Сеп1га1еигораз гепаззапз. Ргап НаЬ5Ьиг§ Ш1 У1зе§гас1 
(Йожеф Захар) 186 

- 1 9 3 -









ALAPÍTVÁNY 
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS 

TÁMOGATÁSÁRA 

Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó igazgatója, 
dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nyugalmazott főigazgatója 
és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa 
alapítványt hoztak létre a magyar hadi történetírás támogatására. 

Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti, politika- és 
társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek közzétételét, különös tekintettel 
az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a 
magyar hadtörténészek bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi 
tudományos életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és 
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván nyújtani 

1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi megjelentetéséhez, 

2. belföldi konferenciákon való részvételhez, 
3. magyarországi kutatómunkához, 
4. külföldi kutatómunkához, 
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez, 
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez. 

A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészi munkásságáért 
jutalomban részesít. 

Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és tizenegy tagból 
álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész, titkára dr. Veszprémy 
László, a Haduidományi Könyvtár igazgatója. A kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az 
Európa Könyvkiadó nyugalmazott irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a 
Hadtörténeti Intézet nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Hermann Róbert 
hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet tudományos főmunkatársa, dr. Kószó Péter orvos, 
Méhes Gábor banktisztviselő, Perjés Gábor, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens, 
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA Történettudományi 
Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész, egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum főtanácsadója. 

Az alapítvány javára a következő bankszámlára juttathatók adományok: OTP Bank, I. ker., 
Alagút u. 3. Forint csekkszámla: 11701004-20171993, devizaszámla: B-82191. Támogatások 
az adományozók által meghatározott célra is adhatók. 

Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az alapítvány 
titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest, Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 
15-69-522, (00-36-1) 15-69-970. 



Ára: 100 - Ft 

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esedeg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek aż 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esedeges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9- Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátíapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


