
tiszántúli hadimustrák (1706 és 1708) nagy
kunsági vonatkozásait azonban teljes egészé
ben felhasználta munkája során. Mivel pedig 
a katonáskodó nagykun kurucokról csak el
vétve maradt fenn önálló kimutatás, a megle
hetősen terjedelmes összeírások aprólékos át
tekintésével, a szerző első alkalommal készí
tett részletes elemzést a tiszántúli ezredek 
nagykunsági származású katonáiról. A kötet 

Már régóta érdeklődő rokonszenvvel fi
gyelem a Nógrád megyei levéltárosok, törté
nészek munkásságát, minthogy tanulmánya
ikban, könyveikben rendszeresen foglalkoz
nak a II. Rákóczi Ferenc vezette függetlenségi 
háború történetével. Szirácsik Éva most meg
jelent érdekes és figyelemreméltó munkája 
újabb bizonyítéka ennek. Nógrád megye je
lentős szerepet játszott a szabadságharcban, 
területén két országos vonatkozású és kihatá
sú esemény is lezajlott: a szécsényi ország
gyűlés 1705-ben, és a romhányi csata 1710 
januárjában. A megye nemességéből került ki 
a konföderáció vezető apparátusának két fon
tos személye is: Kajali Pál szenátor és fő
hadbíró, valamint veje, az országos tisztsége
ket betöltő Ráday Pál. Ez és több más szem
pont is indokolja, hogy e jelentős könyvet a 
szakemberek, helytörténészek, hadtörténészek 
és érdeklődő olvasók figyelmébe ajánljam. 

Az első: Nagy Iván személye. Mind R. 
Várkonyi Ágnes előszava, mind pedig Szirá
csik Éva precíz bevezető tanulmánya igyek
szik elégtételt szolgáltatni ennek a jelentős, de 
lényegében alig ismert történésznek, ismertet
ve életútját s feltárva azokat az okokat, ame
lyek miatt mellőzötté vált a Rákóczi-kuta
tásban. Személye ma az 1857-1865(-l 868) 

végén 143 tételből álló bibliográfia áll a téma 
iránt érdeklődők rendelkezésére. 

Végezetül megállapíthatjuk: Elek György 
kötete a Nagykunság tizenöt éves háborútól a 
szatmári békekötésig terjedő történetének ed
digi legalaposabb összefoglalása, és egy ké
sőbbi monográfia ígéretes alapja. 

Seres István 

között megjelent nagy genealógiai munkája 
(Magyarország családai czímerekkel és nem-
zékrendi [!] táblákkal, nyolc kötetbe rendezett 
reprint kiadása: 1988.) révén főként a család
történettel foglalkozó történészek között is
mert fogalom. Pedig Nagy Iván adottságai, 
képzettsége és nézetei alapján méltó pályatár
sa és munkatársa (riválisa?) lehetett volna 
Thaly Kálmánnak. Megjelent és kéziratban 
maradt munkái tanúsítják, hogy ezt a feladatot 
jól ellátta volna. Éppen ez a regesztakötet bi
zonyítja, hogy Nagy Iván készült is erre a 
munkára, gyűjtötte hozzá az anyagot. Szirá
csik Éva bevezető tanulmánya csak utal azok
ra a már megjelent munkákra (ezeket a 36-38. 
oldalon található bibliográfia tartalmazza), 
amelyek bemutatják Nagy Iván pályáját, de itt 
most részletesebben a „Rákóczy Levelek" lét
rejöttével és azokkal a viszontagságokkal fog
lalkozik, amelyeken a másolati gyűjtemény -
mondhatni az ország sorsát tükröztetve - ke
resztülment. 

Jelentősnek tartom második okból a köte
tet nemcsak azért, mert a regeszták mögött ál
ló iratanyag tömörítve, szinte tankönyvszerű
en mutatja be Nógrád megye Rákóczi-kori 
történetének mindennapjait, tevékenységének 
minden lényeges területét, a parasztság, a ne-

SZIRACSIK ÉVA 

„RÁKÓCZY LEVELEK" 

Nagy Iván Rákóczi-kori iratmásolatainak regesztái 
a Nógrád Megyei Levéltárból 

Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 46. 
Sorozatszerkesztő: Tyekvicska Árpád 

(Salgótarján, 2005. 383 o. + 12 o. képmelléklet) 
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messég teljesítményét, hanem azért is, mert 
ezzel mintegy elénk tárja a nemesi vármegye 
működésének és funkciójának a modelljét, 
amely nyilván más megyék vonatkozásában is 
érvényes. Csak egy futó áttekintés a kivona
tolt iratok témájából: a legfontosabb (és leg
gyakrabban előforduló) katonaállítási és had
ellátási ügyek mellett a kivetett szolgáltatások 
teljesítése, a katonaszökevények összeszedé
se, a limitáció kidolgozása és ellenőrzése, a 
rézpénz értékének védelmére tett intézkedé
sek biztosítása, a dézsmaügyek, az ellenség 
elől elmenekültek beszállásolása és ellátása, 
jogi ügyek intézése - és így tovább. De az 
olyan, ma már talán inkább mosolyra késztető 
esetek, mint a szabados életű Huorcsányi Já-
nosné ügyének kivizsgálása, aki a francia had
nagytól kezdve egy törökig sokakat részesített 
kegyeiben. Vagy a féltékeny férj panasza, aki 
váratlanul hazaérkezve, feleségét a szomszéd
dal sétálni találván, szintén vizsgálatot kér. 
(388. sz. regeszta.) Az iratok sorát csak ritkán 
szakította meg egy-egy országos, vagy nem
zetközi ügy: a fejedelem tájékoztatása a béke
tárgyalásokról, meghívója országgyűlésre, ér
tesítése szenátusi ülésről. Diplomáciai, külpo
litikai ügyeknek nyoma sincs. 

Nagy Iván másolati gyűjteményének re-
gesztakötete megerősítette azt a régebbi sejté
semet, hogy a függetlenségi háború gazdasá
gi, társadalmi és katonai történetét bemutató 
és tárgyaló munkák eléggé „egyoldalú" képet 
nyújtanak. Ezek az egyébként kitűnő tanul
mányok elsősorban a látványos katonai ese
ményekkel, a hadjáratok lefolyásával, a csa
tákkal foglalkoznak. Szó esik sikeres akci
ókról, portyákról, hőstettekről és vitézi helyt
állásról, Rákóczi törekvéséről, hogy modern 
hadsereget (vagy legalább néhány egységet) 
hozzon létre. Összehasonlítják a kuruc hadse
regfejlesztés elvi, elméleti elképzeléseit a nyu
gati, modern hadseregekével, keresve termé
szetesen a megegyező vonásokat. A kép így 
óhatatlanul fényesebbre sikeredik a végrehaj
tás sokkal szerényebb eredményeinél. Ez a 
divergencia tulajdonképpen a konföderáció 
szervezetének egészére jellemző. Rákóczi 
központi hivatalai és intézményei (fejedelmi 
tanács, szenátus, hadbiztosság, Gazdasági Ta
nács) nem rendelkeznek önálló, az ügyek vég
rehajtására képes, a rendek befolyásától men
tes apparátussal. Rákóczi nem volt, nem is 
lehetett abszolút uralkodó, többek között nem 
volt ehhez elegendő pénzjövedelme és ezért 

nem építhetett ki ilyen apparátusokat sem. A 
rendeletek végrehajtása, megvalósítása min
denben a nemesi vármegyére hárult. Nézzünk 
példaként egy-két ilyen területet, melyeken a 
vármegye tevékenysége Nagy Iván iratgyűj
teménye alapján részletesen bemutatható. 

Háború lévén, természetes és szükségsze
rű, hogy az iratok legnagyobb része valami
lyen módon a hadsereggel foglalkozik (kato
naállítás, hadellátás, szökevények felkutatása, 
fegyverzet, ruházat, stb.) Nógrád megye la
kosságának katonai igénybevétele először 
1703 novemberében történt, amikor a császá
riak a bányavárosok térségében ellentámadást 
indítottak. A megyei gyalogság kapitánya Dés-
házi Tolvaj Ferenc lett, a csapatok a zólyomi 
győzelem után részt vettek Eger körülzárolá
sában, majd a Duna mellett egészen Bajáig a 
rácok elleni harcokban (1704 első hónapjai.) 
Tolvaj Ferenctől ebben az időben számos le
vél maradt fenn (a 22. sz. irattól kezdve), 
amelyekből kitűnik a katonaállítás minden 
anomáliája, valamint a szerény zólyomi zsák
mány körüli huzavona is. 1704-1705-ben a 
megyének 200 lovast és 500 gyalogost kellett 
(volna) kiállítania. A lovasok előállítása a ne
mességet terhelte (vagy személyesen szálltak 
táborba, vagy zsoldost küldtek), gyalogosokat 
az adóporták alapján a parasztságra rótták ki. 
Esterházy Antal 1705. februári leveléből (165. 
sz. regeszta) világosan kitűnik, miként is tör
tént ez a hadállítás. Eszerint a gyalogosokat 
az egyes helységeknek kellett küldeni, elvileg 
„jól felfegyverezve és a szükséges téli ruhá
val, illetve nyárra való színes páncélinggel el
látva". (Itt jegyezzük meg, hogy a szabadság
harc más forrásaiban is előforduló „páncél
ing" nem valami fémből készült sodronyinget 
jelentett, hanem színes - páncér - textilből 
készült ruhadarabot.) A katonaállító helység
nek tehát a személyen kívül gondoskodnia 
kellett a fegyverzetről, a katona fizetéséről, 
ruházatáról, ellátásáról, és a többi helységgel 
közösen minden „sereg" (század) részére 4 
szekérről, ökrökkel és béresekkel. Mivel a 
falvaknak nem volt módjuk bárkit is katoná
nak kényszeríteni, nyilván csak úgy tudtak 
vállalkozót találni az esetleg önként jelentke
zőkön kívül, ha meghatározott időre felfogad
tak valakit. Ezért olvashatunk „hetes" és „hó
napos" hajdúkról, akiket persze vállalt idejük 
leteltével fel kellett (volna) váltani. A konfö
deráció hadseregének vezetése tehát nem csak 
újoncokat kért a megyéktől, hogy kiképezze 
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és felfegyverezze őket, hanem azonnal harcba
vethető katonákat. Nem nehéz elképzelni, 
hogy milyen had volt az, amely a megyék ha
sonlóan „besorozott" embereiből összegyűlt: 
kiképzetlen, rosszul felfegyverzett és bizony
talanul ellátott, meghatározott időre szolgála
tot vállaló parasztok gyülekezete. Fegyverze
tük, mint Tolvaj Ferenc írta (61. sz. regeszta, 
1704. február 28.) még a falusi fegyverkészle
tekhez képest is gyatra volt, mert ahol puska, 
balta van a falukban, onnan is csak villás, ka
szás, botos embereket küldenek. De honnan is 
tudott volna a katonát állító falu, vagy akár a 
nemesi vármegye elfogadható fegyvert (pus
kát) nagy mennyiségben beszerezni, még ha 
pénze lett volna is? Még Rákóczinak is csak 
részében sikerült az udvari és néhány regulá
ris ezred részére külföldről fegyvert szereznie, 
így természetesen szó sem lehetett felfegy
verkezett, egyenruhába öltöztetett seregről, a 
központi hadbiztosság is legfeljebb néha aba-
posztót utalt ki a megyéknek, vagy a brigá
doknak, hogy abból egyenruhákat varrassa
nak. 1707-ben ugyan, amikor harmadik 
lovaskompánia (század) kiállítását kívánták 
meg a megyétől, Kajali Pál azzal vigasztalta 
őket, hogy a „három kompánia ugyanolyan 
terhet jelent, mint eddig a kettőé volt, hiszen 
most a fegyveresek mellett lovat, fegyvert, 
felszereléseket kérnek csupán, míg fizetésüket 
és ruhájukat az állam fogja biztosítani." (311. 
sz. irat). Ismerve a konföderáció ekkori pénz
ügyi helyzetét, mindez bizonyára csak ígéret 
maradt. Utoljára 1709-ben a sárospataki or
szággyűlés által megajánlott hajdúk kiállítása 
okozott gondot a megye lakosságának, az újon
cokat összegyűjtő hadnagy természetesen ru
házatot is követelt, és ha fegyvert nem biztosí
tottak, 7 forint fegyverpénz is beszedett minden 
újonc után. (363. sz. irat.) A vármegye túl
zottnak is tartotta a rá kivetett 876 főnyi haj
dúkontingenst, de panaszát Bercsényi elutasí
totta. Nógrád akkor már a császáriak hatókör
zetébe került, és a parasztság sem engedte tag
jait katonának. 

A katonaállításnak ez a módja elavult volt, 
drága volt, mert súlyosan megterhelte a pa
rasztságot, katonai szempontból mégis alig 
használható személyeket adott a hadseregnek. 
Ráadásul e módszer anomáliái miatt szinte 
törvényszerű volt a katonaszökevények nagy 
száma. A megye a fejedelemtől, Bercsényitől, 
a tábornokoktól és ezereskapitányoktól állan
dóan kapja a parancsokat a katonaszökevé

nyek összeszedésére és ezredeikhez küldésé
re. Sziszifuszi munka volt ez, a parasztka
tonák nem maradtak (maradhattak) hosszú 
ideig távol házuktól és gazdaságuktól, s ezért 
a megye nem is oldhatta meg a hadseregnek 
ezt a baját. Egy másik gond, amivel számos 
irat foglalkozik, a hadsereg gyakori visszaélé
se. A lakosság rettegett a beszállásolt, de kü
lönösen az átvonuló hadaktól a katonák ga
rázda természete miatt. 1704 októberében a 
megye magánál a fejedelemnél tesz panaszt 
Buday István 1000 főnyi átvonuló hajdúvárosi 
hada fosztogatásai miatt. A mezőről elhajtot
ták a lovakat, kamrákat, méheseket raboltak 
ki, a szegénységet veréssel kényszerítették ital 
és abrak szolgáltatására. A falvakban az átvo
nuló hadak miatt sem fiskális, sem földesúri 
korcsmát nem lehet tartani, mert fizetés nélkül 
isszák meg a bort. (138/b. sz. irat.) Rákóczi 
persze igyekezett (volna) megszüntetni ezeket 
a jelenségeket. A megye panaszára már 1704. 
október 24-én, a korban hihetetlenül rövid idő 
alatt válaszol: megbízta Buday István generá-
lis-főstrázsamestert, a kihágásokat elkövető 
egység parancsnokát az ügy kivizsgálásával és 
elégtétel adásával, a megye forduljon hozzá. 
(138/a. sz. regeszta.) 

Kérdéses persze, hogy a parancsnok részre
hajlás nélkül intézte (ha egyáltalán intézte) 
volna saját katonáinak ügyét. Nem sokban kü
lönbözött az ilyen excessusoktól az átvonuló és 
beszállásolt hadak ellátásának minduntalan 
visszatérő gondja, minthogy erre a falvak akkor 
is kötelezve voltak, ha a központilag előírt 
természetbeniek, gabona, abrak, vágómarha, 
szolgáltatását már teljesítették is. Ilyenkor a fi
zetség a többletszolgáltatásért sohasem pénz
ben, a helyszínen történt, hanem azzal az ígé
rettel, hogy mindezt beszámítják az adóba. (Ha 
a katonaság hajlandó volt elismervényt adni, s 
ha az egész ügy el nem veszett az elszámolási 
ügyintézés zavaros folyamatában.) 

Mindezek mellett a megyének kellett gon
doskodni az ellenség elől elmenekültekről, csa
ládjukkal és gyakran jelentős számú állatállo
mányukkal együtt, segíteni a bányászati tevé
kenységet a szomszédos bányavárosokban, 
kaszásokat küldeni a katonáságnak, vagy a fis
kális birtokokra - és így tovább. 

Érdekes viszont, hogy az a probléma, amit 
történetírásunk a kuruc hadsereg (és Rákóczi) 
egyik nagy gondjának ábrázol, a katonásko-
dók otthon maradt családjának szolgáltatások
ra kényszerítése miatt, ebben az iratanyagban 
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alig-alig kap hangot. Tulajdonképpen csak 
egyetlen ilyen eset fordul elő 1704-ből: Deák 
Ferenc ezredének katonái panaszkodnak, hogy 
a megye beszállásolással terheli otthon maradt 
családjukat. Valójában azonban a községen 
belüli ellentétről volt szó: mert a helységek 
„bírái és lakosai azzal fenyegetőznek, hogy 
házaikat elpusztítják, családjukat pedig elűzik, 
hogy hajdúvárosba („kuruc városba") száll
janak." (139/b. sz. regeszta.) 

Szirácsik Éva egy másik munkájában ezt a 
dokumentumot teljes egészében közölte. Úgy 
látszik, hogy ez sem egyszerűsíthető le a ne
mesi vármegye és a parasztság ellentétére, a 
probléma sokkal összetettebb, mint gondol
nánk. Rákóczi nem is tudta megoldani a hábo
rú egész folyama alatt, mert nem is lehetett 
megoldani. 

A recenzens itt halkan és óvatosan meg
jegyzi: ha meg is valósul a katonáskodók csa
ládjának „kuruc városba" költöztetése (amivel 
a sárospataki végzések is megoldani vélték a 
gondot), a konföderáció hadseregének harcér
tékén az sem változtatott volna semmit. Ezzel 
a módszerrel nem lehetett a katonaparasztság
ból modern, állandó hadsereget teremteni. 

Nagy Iván iratmásolataiban és így a re-
gesztákban is 1708 májusától 1709. január 
elejéig nagy hézag van. (Ennek okára a beve
zető ad magyarázatot.) Ezután a megye már a 
két hadsereg arcvonala közéé szorult. 1708 
októberében a császáriak kezébe kerültek a 
szomszédságban fekvő bányavárosok. A hát
ralevő iratok pontosan tükrözik a hatalomvál
tás lefolyását az 1709-1710. években. A csá
száriak részéről egyre gyakoribbak az utasí
tások, az átállásra való felszólítások. I. József 
már 1709. július 10-én felhívja a megyét a 
bányavárosok megsegítésére (401. sz. regesz
ta), majd Pálffy János küldözget az átállásról 
leveleket (416/a. és 416/b. regeszták). Köz
ben, úgy látszik, a megye lakosságának han
gulata is megváltozott, Esterházy Dániel leg
alábbis erről panaszkodik 1709. szeptember 
13-i levelében. Egy összecsapás után az „el
lenség egy része átállt a fejedelem oldalára, 
hűségesküt tett le, de a falvak lakosai elfogták 
őket, amikor Esterházyhoz mentek, s vissza
vitték őket az ellenséghez." (423. sz. regesz
ta.) 1709. október 30-án pedig Siegbert Heis
ter császári tábornagy Bossányi Ferencet ne
vezi ki a megye alispánjává. (445. sz. regesz
ta.) Csakhamar ezután Esterházy Pál nádor 
közli a megyével, hogy a megyének 1996 por

ciót kell szolgáltatnia a császári hadsereg ré
szére, egyben ígéri minden katonai kihágás 
kivizsgálását. (Bécs, 1709. december 1. 455. 
számú regeszta.) A kuruc megyei apparátus 
tagjai kiszorulnak Nógrád területéről, s úgy 
tűnik, a megyében egy évvel a szatmári béke
kötés előtt megtörténik a hatalmi váltás. Vég
rehajtva az ilyenkor elengedhetetlen személy
cseréket, Nógrád tulajdonképpen zökkenő nél
kül illeszkedett be az új hatalmi struktúrába. 

Végezetül néhány, a lényeget tulajdon
képpen nem érintő hibát szeretnék megemlí
teni. A 314. sz. regesztában olvasható „in 
Castro Sintaviensis" helynév nem Zenta, ha
nem Sente (később Sempte, Nyitra megyében, 
ma Šintava Szlovákiában.) A helynévmutató
ban javítandó. Ugyancsak a mutatóban a Ko
márom megyei Guta mai szlovák neve helye
sen: Kolárovo. 

Hasonlóképpen tévedésből, vagy szöveg
szerkesztési hibából szerepel a 361. sz. regesz
tában Tolvaj Gábor, mint aki császári hadakat 
vezetett a Dunántúlon (a mutatóban „tiszt"). 
Köpösdi Tolvaj Gábor nádori ítélőmesterről 
van szó (soha nem volt katona), aki 1704-
1708 között a felkelők őrizetében volt, és a 
sárospataki országgyűlés előtt (1708 novem
ber) Rákóczi Bécsbe küldte az udvarhoz 
fegyverszüneti és tárgyalási ajánlattal, amit 
azonban ott elutasítottak, Tolvaj Gábor pedig 
rögtön visszatért Rákóczihoz, a Dunántúlon 
ekkor nem is járt. Küldetésének egyik mellé
kes szála volt, hogy a Dunántúlon Esterházy 
Antal lépett kapcsolatba a császáriakkal, a 
fegyverszüneti tárgyalások azonban ott is 
eredménytelenül végződtek. 

A 203., 204. (1705) és 358/a. sz. (1709) 
iratokban szereplő Prileszky Pál egy személy 
volt, hogy 1709-ben császárpártiak kérik bir
tokának adományozását (tehát nem „volt bir
tokos"), az a közelgő hatalomváltással ma
gyarázható. 

I. József 1705-1711 között nem csak ma
gyar király volt - egyébként jogilag már 1687-
től az volt, amikor gyerekként megkoronázták, 
- hanem elsősorban német-római császár. 
Ugyanez áll I. Lipót esetében is, s ezt a muta
tóban is jelezni kellett volna, hiszen a regesz-
tákban mindig pontosan közli a rangjukat. 

A mutatóból hiányzik a 179. sz. regesz
tában szereplő de Rassan gróf neve, aki Louis 
Fierville le Hérissy udvari gyalogos gránátos 
ezredének alezredese volt. Fierville is csak 
mint „tiszt" szerepel a mutatóban, később bri-
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gadéros, Rákóczi egyik őszinte francia mun
katársa volt. 

Stiláris szempontból kissé idegenszerűnek 
és erőltetettnek tartom a több helyen előfordu
ló „megjelentés" kifejezést, amelynek értelme 
pontosan kiderül a 162. és 164. sz. regesz-
tákból: híradás, értesítés, tájékoztatás. A kép
anyag összeválogatása megfelelő, illeszkedik 
a kötet tartalmához, talán csak az utolsó ké
pet, a kuruc postást hagytam volna el: az 
ugyanis Nemes Mihály, a kiegyezés és a mil
lennium korának ismert történeti illusztrátora 
által készített fantáziakép, Rákóczinak nem 
voltak egyenruhás postásai. De Szirácsik Éva 
mellett magam hozom fel, hogy Nemes vise
lettörténeti képei az 1935-ben megjelent Rá
kóczi Emlékkönyvben is helyet kaptak. 

írásom címe csak részben fedi a két for
rásközlés tartalmát, mert az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharc annyira általá
nos és átfogó volt, hogy lehetetlen azt a hely
történet szintjére lebontani. A forrásokat köz
lő két történészünk kutatói pályafutása évti
zedekre tekint vissza. Mindketten több mono
gráfiát és tanulmánykötetet tettek asztalunkra, 
kiváltképpen 1990-től kezdődően, amióta a 
cenzúra (és az öncenzúra) már nem érvénye
síthette áldatlan hatását. Eltekintek a felsoro
lástól, ugyanis, külön-külön vagy másokkal 

Összegző értékelésem lényege: a könyvet 
a Rákóczi-kutatás jelentős állomásának tar
tom, 543 irat regesztájának közlésével ugyan
ennyi dokumentumot juttatott a szabadság
harc történetével foglalkozók látókörébe. Ez
zel hozzájárult a nemesi vármegye szerepé
nek, tevékenységének dokumentálásához, a 
háború hétköznapjainak reális, sokoldalú be
mutatásához. 

Mint előzőleg említettem, a könyvben 
nem csak helytörténetről van szó, hanem or
szágos jelentőségű témák feldolgozásához va
ló hozzájárulásról, ezért örömmel ajánlom 
Szirácsik Éva müvét a korszakkal foglalkozó 
minden történésznek. 

Bánkúti Imre 

együttműködve, több kiadványt közöltek, me
lyeknek jegyzéke (részben) megtalálható a 
2005-ös udvarhelyszéki kötet mellékletében. 

Röviden a két szerzőről: Pál-Antal Sándor 
nemrégi nyugdíjba vonulásáig a Román Nem
zeti Levéltár Marosvásárhelyen székelő Ma
ros Megyei Igazgatóságának volt a munkatár
sa, míg Zepeczaner Jenő a Székelyudvarhelyi 
Múzeumot vezeti már több mint 25 éve. 

Nem hallgathatom el azt sem, hogy mind 
Pál-Antal Sándor, mind Zepeczaner Jenő tol
lából egy egész sor tanulmány, közlemény és 

KÉT ERDÉLYI HELYTÖRTÉNETI FORRÁSKIADVÁNYA 
NEGYVENNYOLCAS FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL 

Pál-Antal Sándor 

Marosszék és Marosvásárhely az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc idején 

Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok 

(Haáz Rezső Alapítvány, Székely udvarhely, 2001. 510 o.) 

Pál-Antal Sándor - Zepeczaner Jenő 

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc Udvarhelyszéken 

Korabeli iratok, jegyzőkönyvek, lajstromok 

(Haáz Rezső Alapítvány, Székelyudvarhely, 2005. 600 o.) 
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