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A kotetet a Magyar-Tcircik Baráti Társaság vásárolta
2o2o-ban

A Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódó életrajzi és családtorténeti tanulmányokat tartalmaz Mészáros
Kálmán, Seres István és Torok Péter kotete. Az irások tóbbsége a tábornokokról, brigadérosokról és
torzstisztekr l késztilt életrajz, ám ráiránltják a figyelmet a katonai kozépvezetés és kozvetve a hivatalnoki
állomány korabeli jellemz ire is.

Az els írás a II. Rákóczi Ferenc sztiletésével kapcsolatos tényeket, talányokat és tévedéseket osszegzi, majd
Csajághy János kuruc brigadéros haláláról olvashatunk, els sorban Thaly Kálmán leírása alapján.

Szó esik még Foldvary Lász| alezredesr l, nógrádi várkapitányról, a katonai és gazdasági tisztséget egyaránt
betolt Haicsok Ádam f strázsamesterr l, Rákóczi román kapitányár l, Fekete Vaszilról, a szabolcsi
Éajdrivárosok élén álló Szemere Lászlóról, két kuruc tábornoknéról:"Nagyszegi Gáborné Uray Eváról és
gertnOry IsWánné Váradi Erzsébetr l, vagy éppen a kuruc tábornokok és brigadérosok nyughelyeir l, A
kotetet részletes bibliográfia záqa.
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