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A es. és kir. Kray báró nevét örök időkre 
viselő 67. sz. magyar gyalogezred története. 

Az ötven esztendős fennállás emlékére. A szerző bizonyságot 
tesz arról, hogy a cs. és kir. közös hadseregben nemcsak katonai 
szempontból, de erkölcsi okok révén is nem felejtették el megbecsülni 
a tradicziók nevelő hatását. Az ezredtörténetek sorát is érdemes művel 
gazdagította. 

A kötet első fejezete az 1860—1866-ig terjedő időszakot öleli fel. 
A cs. és kir. gyalogságnak 1860 előtti, majd ezen időpont utáni álla-
potát vázolja, ezt követőleg pedig az ezrednek szervezését és felállítá-
sát írja le. 

A megalakulás leírása után a szerző előadja: az 1861—1865-ig 
terjedő időszaknak évenkinti történetét sorrendben, a szervezési változá-
soknak, az ezredet érintő beléleti adatoknak áttekintő összegezésével. 
A II. fejezet az 1866-iki hadjáratnak van szentelve. Az ezred 1—3. 
zászlóalja a harcztéren működik, a 4. zászlóalja Krakkó megszálló 
őrségéhez van beosztva, a háború tartamára felállított 5. (pót) zászló-
alj pedig egyik felével Szegeden, másik felével Budapesten teljesít 
helyőrségi szolgálatot. 

Az ezred első találkozása az ellenféllel a jun. hó 28-án lefolyt 
veszteségnélküli előőrscsatározásból állott ; a tűzpróbán másnap, a 
sehweitischädeli ütközetben esett át. Yesztesége volt : halottakban 1 
tiszt és 34- főnyi legénység; sebesültekben 1 tiszt és 42 ember, elfő-



gottakban 11 katona. A königgrätzi csatában (Swiep erdő — Masloved — 
Svety) József főlierczeg dandárában derekasan küzdött ; 1 tisztje és 
97 közembere halottan maradt a csatatéren, 1 tisztje és 187 embere 
megsebesült, fogságba került 1 tisztje és 206 főnyi legénysége. 

A Krakkóban maradt 4. zászlóalja részt vett a Turzófalváig (Tur-
zovka, Trencsén megye) benyomult Klapka légiójának üldözésében. 

A pótzászlóalj egyes részeit a Duna vonalának (Florisdorfi hídfő) 
védelmére összevont erőkhöz rendelték. 

Az 1867—1882-ig terjedő időszakot a III. fejezet öleli fel és pedig 
az I. fejezethez hasonló tárgyalási módon. 

A IV. fejezetben megismerjük az ezrednek az 1882-ik évi her-
czegovinai felkelés leveretésében való részvételét. 

A felkelők elleni vállalatokban az ezred részei tevékeny részt 
vettek. így a zágorjei portyázáson kívül (jan. 26.—február hó 26-ig) 
az ezrednek századai vagy zászlóaljai szerepeltek: a mókridoli és Tre-
binjica forrásnál vívott kettős ütközetben (január 17.), a koritoi (feb-
nuár 17.), az uloki (február 26.) és a tientistai ütközetben (márczius 
28.) és még kisebb csatározásokban. Ezekben vesztesége összesen 8 
halott és 8 sebesült volt. 

Az V". fejezet az 1883—1910. évi időszakot tárgyalja. 
A 115 lapra terjedő szövegmelléklet értékes kiegészítő része a 

tulajdonképeni ezredtörténetnek. A herczegovinai vállalatok alkalmá-
ból irott harczjelentéseken kívül az ezred-tulajdonosoknak (báró 
Schmerling József táborszernagy, Liblói lovag Graef Ede lovassági 
tábornok és Krajovai és Topolyai lovag Kray Pál táborszernagy) élet-
rajzai, a Schmerling és Kray-Zichy alapítványok alapszabályai és az 
ezred zászlóinak története hívják fel figyelmünket. A szövegmellékle-
teket az ezred tisztjeinek és zászlósainak az ezred egész fennállása 
idejéről szóló névjegyzéke zárja be. 

A vázlatok az ezred helyőrség-változásairól, az 1866-iki és 
1882-iki harczokról szolgáltatnak képet. T. K. 

Tankönyv a hadtörténelem tanulmányozásához a cs. és kir. had-
apródiskolák részére. I r t a Vedropoljei Mayerhoffer Eberhard cs. és 
kir. vezérkari alezredes. A m. kir. honvédelmi minisztérium megbízá-
sából magyarra fordította Pilismarót hi Bozóky Gyula m. kir. honvéd-
százados. Budapest, 1913. 8-r., 188 L, 14 melléklettel. 

A hadapródiskolák tantervének megfelelően összeállított tankönyv 
régen érzett hiányt hivatott pótolni. Említett tanterv tanczélul a 
következőket tűzi ki : A hadügy fejlődése 1792 óta, különös tekintet-



tel a magyar-osztrák haderőre; evvel kapcsolatosan a monarchia 
részére tekintetbe jövő hadszinterek egyes részeinek általános isme-
rete katonai földrajzi szempontból. A tananyagul előírt hadjáratok 
katonai földrajzi alapon tárgyalandók az egyes hadszinterekre vonat-
kozólag. A hadtörténelem és katonai földrajz tehát együttesen oktatandó ; 
de ehhez megfelelő tankönyv mindeddig nem állott rendelkezésre. 

A 188 lapoldalra terjedő mű I. fejezete a hadügy fejlődését tartal-
mazza 1792-től 1815-ig, még pedig Ausztriára, Francziaországra, Porosz-
és Oroszországra nézve. Vagyis áttekinthetően tárgyalja a franczia 
forradalmi és napoleoni háborúkban legtöbbet szereplő államok had-
seregeinek szervezetét, felszerelését, harcz- és hadviselési módját. A II. 
fejezet 26 lapoldala az 1809. évi dunavölgyi és olaszországi hadjárat-
ról szól, különös tekintettel a Károly főherczeg előnyomulását befo-
lyásoló földrajzi viszonyokra, a Regensburg körüli harezokra, vala-
mint az asp er ni és wagrami csatákra. 

A III. fejezet az északkeleti hadszintérre vonatkozólag az 1812. 
évi háborúból csak a Schwarzenberg vezette hadtest hadműveleteit 
ismerteti. A következő fejezetek az osztrák, porosz és piemonti, illetve 
olasz haderő fejlődéséről szólnak az 1815—1866-ig terjedő időben. 
Áttekinthetően és különösen a saját viszonyainkat illetőleg eléggé 
részletesen ismerteti a XIX. század közepén vívott harezokban küzdő 
államok erőit. A VII. fejezet az északi olasz síkságnak, e talán leg-
több vérrel áztatott hadszintérnek katonai földrajzi méltatásával fog-
lalkozik. A VJII. fejezet Radetzky gróf tábornagynak 1848. és 1849. 
évi győzelmes és Károly Albert szárd király ellen viselt hadjáratait 
tartalmazza. A IX. fejezet 27 lapoldalán az 1866. évi csehországi és 
olaszországi hadjárat, valamint Tegetthoff lissai győzelme foglal helyet, 
meglehetős részletességgel tárgyalván a königgrátzi és custozzai csatá-
kat. A következő hadjárat az 1870. évi német-franczia háború Sedá-
nig bezárólag, a melynek ismertetése előtt az ellenséges hadseregek 
szervezetét, fegyverzetét és harezmódját is leírja. A XIII. fejezet az 
osztrák-magyar hadsereg fejlődését beszéli meg 1866 után, a követ-
kező fejezet pedig Bosznia és Herczegovina 1878. évi megszállását 
ismerteti e területek földrajzi méltatásával együtt. A XVII. fejezet, 
miután előzetesen a háborút viselő török és orosz hadsereg szerveze-
tével ismerkedünk meg, — az 1877 78. évi hadjáratot és ezzel kap-
csolatban az aldunai hadszinteret tartalmazza. Legvégül az 1904 5. évi 
orosz-japán háború rövid leírása fejezi be a könyvet. Az ügyesen és 
a tanczélnak tökéletesen megfelelően összeállított mű méltán sorako-
zik a kevés számú magyar nyelvű hadtörténelmi tankönyv mellé. 



A fordító a német eredeti műnek néhány kifejezését néhol nem 
egész helyesen szószerinti fordításban vette át. A franczia forradalmi 
hadsereg tartalék élelmi készletét pl. az «eiserne Portionen» után 
<ivasadagok»-nak nevezi, vagy az 1864-ben szabályozott tiroli honvé-
delem második felhívását «éles lövész századok»-nak (Scharfschütz-
kompagnien). Yiszont pl. a porosz gyalogság Füsilier zászlóaljainak 
«puskás zászlóalj» elnevezése talán túl szabad fordítás. 

A könyv legértékesebb részét kétségtelenül a tárgyalt hadjárato-
kat tökéletesen megvilágító, igen áttekinthető, szines vázlatai alkotják, 
melyeken a legnevezetesebb csatáknak nagyobb mértékű rajzai s a 
küzdő felek hadrendjei is helyet találnak. 

Megjelent a Pallas irodalmi és nyomdai r. t. kiadásában. Cs. 

Márki Sándor: Dósa György. (Magyar Történeti Életrajzok XIX. 
évf. 1—5. f.) Budapest. 1913. 

Négyszáz éves fordulója van ez évben a szomorú véget ért Dósa-
féle paraszt-lázadásnak. Az aktualis tárgynak megírására alkalmasabb 
író nem is lehetett volna, mint Márki Sándor, akinek ugyanezen tárgyú 
művét már három évtizeddel ezelőtt dicséretben részesítette a M. Tud. 
Akadémia. Azóta publikált anyag, és újabban ismertté lett oklevelek 
gondos felhasználásával 14-ről 32 fejezetre bővítette ki korábbi művét. 

A Dósa-család megismertetése után hőse ifjúságát, illetve inkább 
annak erdélyi és főleg a székelységet érdeklő eseményeit rajzolja. 
Vitézi életre adja magát Dósa György és hőstette a megindítandó 
keresztes háború vezérségére ajánlja. A pápai bulla kihirdetése ezreke" 
gyűjt a táborba, de napról-napra mind jobban beigazolódik az aggó-
dok félelmének alapos volta, mire Bakócz Tamás a bullát visszavonja. 

Széles alapon tárgyalva a külföldi és a magyar jobbágyság hely-
zetét és korábbi mozgalmait, az agrárviszonyok színezett beállításával 
mintegy szükségszerű folyamat következményeként kapjuk a lázadást. 
Részletesen foglalkozik az ország egyes részein dúló csapatokkal a 
Szerémségtől Mármarosig, a nyugati határtól a keletiig. Megismerjük 
a dúló csapatok vezéreit, Buda körül Száleresi Ambrust, Abaújban 
AsBalai Kecskés Tamást és Medgyaszai Mészáros Lőrinczet, Ugocsában 
Körmös hadnagyot, Szabolcsban Máté papot és Nagy Györgyöt, Bihar-
ban Mihályt a köleséri papot, a keresszegi bírót, Miklós deákot, a 
Duna-Tisza közén Mészáros Lőrinczet, Bács és Bodrog megyékben 
meg a Szerémségben Nagy Antalt, Pogány Benedeket, Borbas papot. 
Nagy Radoszlávot, Dunántúl Sós Demetert, Erdélyben Albert had-
nagyot, A iczei nevű vargát stb., de természetesen legnagyobb teret 



a fővezérnek, Dósa Györgynek szentel, aki mellett volt testvére, Ger-
gely is. 

Dósa a rákosi mezőt elhagyva Czegléd, Tiszavárkony, T.-Yarsány, 
Mezőtúr, Dévaványa, Ege, Mezőberény, Békés, Gyula vonalán a Maros-
hoz siet, ahol Apátfalva és Nagylak között a vereségnek induló ütkö-
zetet tartalékja segítségével győzelemmel fejezi be. Elfoglalja Csaná-
dot, elfogja püspökét Csáky Miklóst, kit Telegdi István kincstartóval 
és más fogoly nemessel együtt kivégeztet. A Maros vonalán felfelé 
haladva Lippa és Solymos várak kerületéig pusztít, majd a nagy-
laki csatából megmenekült Báthory István székhelye, Temesvár 
alá siet. 

A veszedelem láttára megmozdul a kormány és a nemesség. 
A gubacsi csatában a fővárost fenyegető Száleresi seregét győzi le 
Bornemissza János, Pásztó, Debrő mellett, majd az Eger völgyén a 
hevesieket verik le a nemesek. Dunántúl Héderváry Ferencz, Imre, 
István, Kanizsai János és Sitkey Gothárd csillapítják le a mozgalmat, 
míg Biharban Martonosi Pesthyéni Gergely védekezik. A döntést azon-
ban csak Dósa seregének leverése hozhatja meg. Szapolyai János er-
délyi vajdát bízzák meg a fővezérlettel, aki Erdélyben sereget gyűjtve, 
személyes neheztelését elnyomva, siet a Temesvárban ostromlott 
Báthory felmentésére, Dósa leverésére. 

Julius 15-ikén ádáz és véres küzdelem után fut Dósa népe, de a 
vezér és öcscse számos hívőkkel a vajda foglyai lesznek. Romboló láza-
dásukat befejező vereségük megpecsételte sorsukat. Kegyetlen bünte-
tésüket még a valóságnál is jobban kiszínezték a forrásuk. Még csak 
a temesvári csatából megmenekült Mészáros Lőrincz adott nagyobb 
gondot, de Szapolyai a bihari csatában őt is leveri s az év végére 
kisebb küzdelmek után megszűnik a nagy lázadás és a nemesség 
boszúja megalkotja a megtorló törvényeket, elvévén a jobbágy szabad 
költözködési jogát is. 

Márki nagy szorgalommal hordta össze anyagát. Beolvasztott 
mindent, ami a tárgygyal közel vagy távolról is kapcsolatba volt hozható. 
Ez a körülmény nagyobb kitérésekre csábítja, mit könnyed stílusa 
csak elősegít. Forrásait nem mindig egyezteti össze, ami ellenmon-
dásokat idéz elő. Színezése, jellemzése többször túlzott úgy Dósánál, 
mint a korabeli társadalom megítélésében. Igaz, hogy nem egyedül 
Dósa felelős a pusztításokért, nem lehet őt csak a mozgalom gonosz 
szellemének tartani, de jelentékeny rész mégis az övé, ki már a 
lázadás előtt «mint az ököljog embere jelent meg». 



Eger vár-város története, hadi és műleírása. Irta: Soós Elemér 
ny. áll. honvédezredes. I. füzet. Eger. Érseki nyomda. (Kiadja Stiller 
János tanár, Gyöngyös.) 1014-, 8 r., 34 lap. Ara : 1 korona. 

Egernek a legrégib kortól kezdődőleg 1526-ig terjedő és főleg a 
vár és annak tartozékait érintő törtenetét tárgyalja. Eger és környéke 
már a jazigok, a gepidák, majd avarok idejében is fontos hely volt, 
maga a várhely is, mint erődítés igen régi keletii. Fokozódott értéke 
és ennek következtében erődszerű jellege is Szent István korában. 
A tatárjárás után a vár csak 1261-ben kap tij életre ; IV. Béla és 
Y. István bő adományaikkal az egri püspökség anyagi helyzetét és 
tehetőségét megalapozzák és a vár is fényes külsőt nyert, megújhodott, 
míglen a kúnok 1271-ben újból elpusztítják mind a kettőt és csak 
Telegdi püspöksége idején kel romjaiból új életre, a mikor gothikus 
stylben épül újra temploma. A tatárjárás utáni korban 1526-ig igen 
mozgalmas és országos hírű hely lesz Eger. Nagy Lajos szívesen időz 
benne, környékén vadászgat. Zsigmond itt látja vendégül Ulászlót, 
Hunyadi és Giskra küzdelmeiben Egernek is kijut a maga része. 
Mátyás alatt itt folyik az 1468-iki országgyűlés, ugyanekkor itt ülnek 
lovagi tornát. Maga a vár is fejlődik urainak, az egri püspököknek ke-
zén úgy építkezési szempontból, mint a felszerelés, különösen a tüzér-
ségi készséggel való ellátása tekintetében ; lőpormalma keletkezik, 
salétromfőzde létesül, a várban puskákat gyártanak 1495 óta, stb. Az 
1514. évi pórlázadás Egert is sújtja: elhamvad vára, annak belseje 
•és megrongálják a várépítményeket. 

Tizenkét ábra kiséri a szöveget, a mely a használt kútforrások 
bő jegyzékével zárul. « N. T. K. 

Biharvárad. A biharvármegyei és nagyváradi régészeti és törté-
nelmi egylet jelentései Biharmegye és Nagy-Yárad múltjának felderí-
tésére, emlékének megőrzésére folytatott fáradozásairól. E néven akarja 
az egylet ezentúl közölni: kutatásait, jelentéseit e nagy megye és 
város múltjának emlékeit. Kiadja a biharmegyei és nagyváradi régé-
szeti és történelmi egylet. Szerkeszti : Peszeki Ferencz egyleti titkár. 

1. kötet. Nagy-Yárad, 1013. 
Embervadászat Biharban. Irta: dr. Karácsonyi János. A nagy-

számú embervadászatok közül azt a legszomorúbb és legemlékezete-
sebbet ismerteti, a melyet Tököly Imre rendezett Wesselényi Pál, a 
magyarországi bujdosók választott vezére ellen. Uj adatok a régi 
Várad h('l>/rajzához. Ir ta: Gyalokay Jenő. Szalárdi krónikája és 

emlékirata nyomán Yárad 1660. évi helyrajzát reconstruálja a szerző. 



Felolvastatott az egyesület 1910. évi május 16-án tartott közgyűlésén. 
Ezeket követik dr. Karácsonyi Jánosnak következő értekezései: 
A Toldyak nagy falusi kastélya, Szent László lovas szobrának alakja 
és elpusztulása és Kisérletek nagyváradi nyilvános könyvtárak létesí-
tésére. Közben megtaláljuk Gyalokay Jenő tollából az általa a nagy-
váradi várban 1911—12-ik években folyt ásatások eredményét. Az 
Apró közlemények czímü rovatban szó esik az Abránfy család sírbolt-
járól, a nagyváradi aranyleletről, a váradi vár bibás feliratának 
helyreállításáról, a derecskei aranyleletről stbről. 

A kötetet az egyesületet érintő hivatalos rész zárja be. —ő. 




