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FOND 411:1956-OS KÉZIRATOK

411.13 Gosztonyi Péter: A Kilián György laktanyában 1956. októberében (I-ll.) 
Gosztonyí Péter Bemben élótörténész beszámolója a Kilián laktanyában történtekről. 
Személyes élményei alapján beszámol arról, hogyan lett a Néphadsereg tagja, hogy 
került a Kiliánba, milyennek látta Maiéter Pált.

55 föl.
411.14 Jankovich István gyűjteménye

Jankovich-István 1956-ban emigrált Svájcba. A zürichi építész gyűjteménye a Vati
káni Múzeumból került haza 1991 októberében. Fűképpen a Budapesti Műszaki 
Egyetemen történt eseményekről ad képet. Tartalmazza a BM E1 Opontjának kéziratát, 
a DISZ Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem VB határozati javaslatát az 1956. 
október 22-i DISZ-nagygyűlés résztvevőihez, valamint a nagygyűlés határozatát és a 
Jö v ő  Mérnöke” 1956. október 23-i számát. A gyűjteményt sokszorosított röplapok, 
J. I. egyetemi forradalmi bizottsági igazolványa és 19 fénykép egészíti ki.

42 föl.
411.15 Forintos György: Forradalom és szabadságharc (Vitairat)

A szerző Zimányi Tibor véleményével vitatkozik, aki 1956 forradalmi jellegével 
szemben a nemzet szabadságharcát hangsúlyozza.

13 föl.
411.16 Pesti József: A vulkán kürtőjén (Versek 1952-1956. október 23.)

Az USA-ban élő szerző 1956-ban kényszerült elhagyni Magyarországot. 1952-56 
között írt verseiből a Szabad Európa Rádió is sugárzott. Felesége, Lee Wray fordítá
sában verset angolul 1966-ban kötetben is megjelentek.

242 föl.
411.17 A „Poznan-Budapest 1956” c. kiállítás kijevi vendégkönyve

Az 1993. október 18-27-e között rendezett kiállítás vendégkönyve, a Magyar Köztár
saság kijevi nagykövetségének ajándéka.

1 kötet
411.18 1956-os kisnyomtatványok

A 35 röplapból álló gyűjteményt az Intézet vásárolta meg 1994 februárjában. Egyrészt 
a forradalmat éltető, a szovjet hadsereg kivonását követelő, másrészt Kádár kormányát 
népszerűsítő és Grebennyik utasításait tartalmazó nyomtatványokat tartalmaz.

35 db
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411.19 Dr. Töttösy Ernő: A magyar 56-os forradalom bibliográfiája.
A közel 3000 tételt tartalmazó gépirat adatai igen hiányosak, de mivel főképp külföl
dön megjelent cikkeket, könyveket tartalmaznak, mégis hiánypótlóak.

199 föl.
411.20 Fazekas György börtönlevelei (1957-1961).

Címzettjük Fazekas Zsuzsa, a levélíró húga. Az eredeti leveleket az OL (RM 3414 cs.) 
őrzi. A 21 darab másolat Nyárády Gábor úságírő ajándéka.

33 föl'.

FOND 412: MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK 1956-OS IRATAI

412.5 Hajdú-Bihar megye: 2 doboz közigazgatási, 2 doboz bírósági, 1 doboz MSZMP 
irat-másolat, 1 doboz sajtógyűjtemény

412.10 Vas megye: közigazgatási, MSZMP irat-másolatok (összesen 1 doboz), továbbá 
1 doboz sajtógyujtemény

412.11 Zala megye: 1 doboz sajtógyűjtemény, aprónyomtatványok másolata
412.12 Bács-Kiskun megye: 3 doboz bírósági Írat másolat
412.15 Somogy megye: 4 doboz közigazgatási, 7 doboz bírósági, 5 doboz MSZMP-, 

1 doboz KSH- és Munkásőrség irat másolat
412.16 Veszprém megye: 2 doboz MSZMP irat másolat
412.22 A Hadtörténelmi Levéltár 1956-os gyűjteményének másolata

A gyűjtemény zömét azok a jelentések képezik, melyeket a honvédség alakulatai, az 
összes csoportfőnökség, ezredek, századok, osztályok, kiegészítő parancsnokságok 
állítottak össze 1957-ben a forradalom eseményeiről. A gyűjtemény fontos részét 
képezik a Budai Karhatalmi Ezred jelentései, tájékoztatói, járőr- és eseménynaplói.

573 db mikrofílmlap

FOND 413: KÜLFÖLDI GYŰJTEMÉNYEK ’56-OS ANYAGAI

413.13 A román külügyminisztérium ’56-os távirataiból
A válogatás főképp a magyarországi román nagykövetség Bukarestbe küldött távirati 
jelentéseinek másolatait tartalmazza. Ezenkívül Sebes István magyar és Aurél Málná
sán román külügyminiszter-helyettesek levélváltását Nagy Imre és a jugoszláv követ
ségre menekültek Romániába szállításáról. A másolatokat Jeszenszky Géza külügy
miniszter kapta romániai látogatásán. A román nyelvű szöveg fordítása ugyanebben a 
fonóban.

187 föl.
413.14 Levélmásolat Nehruhoz, India miniszterelnökéhez. A levél a Nagy-budapesti Köz

ponti Munkástanács, a Magyar Parasztszövetség, a Magyar írók Szövetsége és a 
Magyar Újságírók Szövetsége vezetőinek aláírásával köszönetét mond azért, hogy 
India támogatta a „magyar ügy” ENSZ elé vitelét.

1 föl.
413.15 Povl Bang-Jensen-anyaggyűjtés

Nagy András által készített iratmásolatok a dán ENSZ-diplomata életéről és tevékeny
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ségéről a koppenhágai Állami Levéltár és a stanfordi Hoover Intézet, az ENSZ 
Archívum, a washingtoni Nemzeti Archívum, a New York-i Public Library anyagai
ból, valamint visszaemlékezések. Két amerikai kutató, Marschal) Peck és Dewi tt Copp 
iratai is a gyűjteményben találhatók.

413.16 A State Department 1955-1959 között keletkezett, magyar vonatkozásé iratai.
A mikrofilmmásolat a Bang-Jensen Társaság ajándéka. A gyűjtemény nagyobb része 
a budapesti amerikai követség Washingtonba küldött távirati jelentései, másik részét 
azok a belső feljegyzések, memorandumok képezik, melyeket az amerikai külügymi
nisztériumban készítettek a magyar helyzetről.

25 tekercs
413.17 A „Gvardeec” c. katonai újság

1956 októberében, a Temesváron állomásozó szovjet páncélos gárda hadosztály 
tehergépkocsiján elhelyezett nyomdájában, a harcoló katonákat buzdító újság. A 
sorozatból 16 darabot a Magyar Köztársaság kijevi nagykövetségének segítségével 
sikerült megszerezni. Az újságok különös érdekessége az „Olvasd el és semmisítsd 
meg” felirat A lap számos, a fegyveres harcra vonatkozó hírt közöl, Magyarországra 
való utalás nélkül.

16 db

(Lezárva 1994. június 30-'án) 
Összeállította: Weeber Tibor
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