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CSUDÁKNAK ÉVE 1848–1849
Hermann Róbert,  

Csikány Tamás

ISBN: 978 963 327 763 8

A LEGTELJESEBB TÚLÉLÉSI  
ÚTMUTATÓ
Chris McNab, Nyulászi Tamás

ISBN: 978 963 327 761 4

A MAGYAR KATONAI TÉRKÉPÉSZET 
100 ÉVE 1919–2019

ISBN: 978 963 327 556 6  
+ DVD-melléklet!

NATO 4.0 ÉS MAGYARORSZÁG  
20 ÉV TAGSÁG – 30 ÉV  

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Szenes Zoltán,  

Siposné Kecskeméthy Klára

ISBN: 978 963 327 770 6

100 ÉVES AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR 
KATONAI FELDERÍTÉS, HÍRSZERZÉS 
ÉS ELHÁRÍTÁS 1918–2018
Árvai Zoltán, Gyaraki Károly

ISBN: 978 963 327 764 5
 

A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC  
HADSEREGE 1703–1711

Somogyi Győző

ISBN: 978 963 327 779 9

MAGYAR HONVÉDSÉG 1945–1990
Somogyi Győző

ISBN: 978 963 327 699 0

MIGRÁCIÓ A KORA KÖZÉPKORTÓL 
NAPJAINKIG

Pósán László, Veszprémy László,  
Isaszegi János

ISBN: 978 963 327 776 8

SZEGED, DUGONICS TÉR  
2019. JÚNIUS 13–17.

www.hmzrinyi.hu

90. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

KIEMELT PROGRAMJAINK
Szombat, 17.00 – Grand Café – Farkas Bertalan űrhajós látványos prezentáció kíséretében 
eleveníti fel az űrrepüléshez kötődő élményeit, valamint dedikálja a róla szóló könyveket.

Szombat, 17.30 – Színpad – Hermann Róbert és Csikány Tamás az 1848–1849-es forradalom és 
szabadságharc 100. évfordulójáról beszélget, bemutatják a „Csudáknak éve – 1848–1849” című 

dobozkönyvet.

GyÔzÔ somoGyi

the army of 
the rákóczi war 
of independence 
1703-1711
a rákóczi–szabadságharc 
hadserege 1703-1711 

the hungarian state, founded in 896 a.d. and becoming the 
christian kingdom of hungary from 1000 a.d. covered the en-
tire area of the carpathian basin until 1920, including croatia 
being united with it in personal union under the holy crown. 
the series “a millennium in the military” presents the military 
culture, weaponry and the peculiar warfare made famous by 
the hussars spanning various historical periods. the books 
include reconstructive colour illustrations with captions 
in hungarian and english.

a 896-ban alapított magyar állam, 1000-től keresztény ma-
gyar királyság, 1920-ig az egész kárpát-medencét magában 
foglalta, a mai horvátország pedig a magyar szent korona 
alá tartozó társország volt. az „egy ezredév hadban” könyv-
sorozat ennek az államnak a katonai kultúráját, fegyverze-
tét, a huszár által méltán világhírű jellegzetes hadviseletét 
mutatja be hadtörténeti korszakonként színes rekonstruk-
ciós rajzokon, angol és magyar nyelven.

historian and graphic artist győző somogyi (1942) has spent 
decades researching hungarian military history and paint-
ing accurate illustrations. he is an experimental archae-
ologist and an active hussar re-enactor so he has person-
ally tested many of the clothing and equipment presented 
in the series. more than a dozen of his full colour albums 
have already been published in hungarian and german.

somogyi győző (1942) történész, grafikus több évtizede gyűjti és rajzolja 
a magyar hadtörténelem tárgyi emlékeit. mint hagyományőrző huszár a ru-
hákat, fegyvereket gyakorlatban is kipróbáló kísérleti régészet művelője. 
eddig több mint egy tucat színes albuma jelent meg magyar és német nyelven.
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