
volt-e szó szeptember 11-én? Bagram
jan könyvéből az derül ki, hogy nem 
rossz helyzetfelmérés történt ekkor, 
hanem egy döbbenetes emberi tragédia 
zajlott le. Kirponosz mélységesen tisz
telte Sztálint, s meg volt győződve 
róla, hogy magasabb szempontok miatt 
ragaszkodik Kijev tartásához. Emellett 
minden bizonnyal a gyávaság vádját 
érezte ki Sztálin reagálásából. Maga
tartásának megítéléséhez azonban még 
egy lényeges körülményt figyelembe 
kell venni. Éspedig azt, hogy Sztálin
nal lehetett vitatkozni, érvekkel alá
támasztva esetenként ellentmondhat-
taik neki, de egyet nem lehetett: pa
rancsát nem teljesíteni. Ennek a kö
rülménynek lett áldozata Kirponosz, 
ez okozta tragédiáját. E tragédiáért 
Saposnyikov marsall is felelős, az ő 
helyzetértékelése győzte meg arról 
Sztálint, hogy a Délnyugati Front csa
patainak később is lehetőségük lesz 
a szervezett visszavonulásra. Azt sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 
nem mindenki engedhette meg magá
nak Sztálinnal szemben azt, amit Zsu-
kov. Az ő helyzete egyedi volt és kü
lönleges, amelyhez Kirponoszé, aki rá
adásul a gyávaság vádjával szemben 
is kénytelen volt védeni magát, egy
általán nem hasonlítható. Ennek kell 
tulajdonítani azt is; hogy szeptember 
17-én írásban követelte a visszavonu
lást engedélyező parancsot. 

összegezve mindazt, amit Kirponosz 
tevékenységéről Bagramjan könyvé-

A munka szerzőjének látszólag meg
oldhatatlan feladattal kellett megbir
kóznia. Olyan tekintélyekkel szemben, 
mint a kortárs Bethlen Miklós vagy 
Cserei Mihály és a 'magyar irodalom 
legnagyobb hatású fejedelme, Jókai 
Mór, kellett az önálló erdélyi fejede
lemség utolsó jelentős politikusa, Te
leki Mihály, alaposan megcsorbult te
kintélyét helyrekovácsolnia. A kötet 
elolvasása után azonban megállapít-

ből megtudhatunk, egyértelműen le
vonható az a következtetés, hogy a 
tragikus sorsú frontparancsnok egy ro
konszenves emberi tulajdonságokkal 
rendelkező, kiváló képességű katonai 
vezető volt, akiben a szovjet hadsereg 
a háború kezdeti szakaszában egyik 
nagy reményekre jogosító hadvezérét 
vesztette el. 

Bagramjan a Rosztov alatti ellen
támadás előkészítésének és végrehaj
tásának leírásával zárja memoárját. 
Mint személyes résztvevő pontosít 
olyan, hadtörténeti irodalomban is el
terjedt nézeteket, amelyek nem a va
lóság teljes ismeretében adnak képet 
e hadművelet elgondolásának megszü
letéséről. 

A recenzens itt befejezi mondani
valóját, abban a reményben, hogy 
nemcsák a szakemberek, de az olvasó
közönség figyelmét is sikerült felhív
nia a könyv értékeire. Csupán egyet
len megjegyzés kívánkozik még a tol
lára. Bagramjan marsall azt írja elő
szavában, hogy munkájában kettős tö
rekvés vezérelte. Bizonyítani az olva
sónak, hogy Hitler hódító terve imár 
abban a pillanatban kudarcra volt 
ítélve, amint hadserege átlépte a Szov
jetunió államhatárait. Mentes marad
ni a szubjektivizmustól, ami gyakorta 
hatalmába keríti a memoárírókat. 
Könyvének mondanivalója meggyőzően 
bizonyítja, hogy maradéktalanul meg
valósította mindkét törekvését. 

Tóth Sándor 

hatjuk: Trócsányinak nemcsak Teleki 
alakjáról sikerült levernie a feledés és 
az előítélet századok óta rászórt porát, 
s ezzel Kővár egykori kapitányát, Apa
fi fejedelem tanácsosát, az őt méltán 
megillető helyre állítania, hanem aka r 
Erdélye számos politikai és katonai 
kérdését is — sok új adat birtokában 
— helyesebb megvilágításba helyezte. 

Csak sajnálhatjuk, hogy a szerző 
csupán annyiban foglalkozott ezekkel 

TRÓCSÁNYI ZSOLT: 

TELEKI MIHÁLY 
(Erdély és a kurucmozgalom 1690-ig) 

(Akadémiai Kiasdó. Budapest. 1972. 333 p.) 
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a problémákkal, amennyiben azok Te
leki életének valamely szakaszához 
kapcsolódtak, s nem vállalkozott még 
nagyobb feladatra: nem törekedett az 
erdélyi történetem e lényeges, de alig 
feltárt korszakának komplex feldolgo
zására. 

E rövid ismertetőnkben nem kívá
nunk azokra a problémákra utalni, 
melyek a tárgyalt korszakot — vagyis 
Erdély és általában Magyarország tör
ténetének 1657-től 1690-ig terjedő sza
kaszát — gazdasági, társadalmi, ideo
lógiai stb. aspektusokból érintik, csu
pán a kor néhány hadtörténelmi vo
natkozású kérdésére hívjuk fel a fi
gyelmet. 

Ezt annál is inkább indokoltnak 
tartjuk, mivel ezek az évtizedek had
történelmünk problémákban gazdag, 
ám csak felületesen ismert fejezetét al
kotják. 

E kérdéseknek csupán jelzésszerű 
felvázolása is sokatmondó: az erdélyi 
hadművészet és hadsereg válsága; a 
kuruc mozgalom és Erdély közös és 
eltérő harcászati problémái; az erő
egyensúly felbomlása a Habsburg és az 
oszmán birodalom hadseregei között; 
a császári hadsereg 1683 előtti és utá
ni teljesítménye között jelentkező fel
tűnő különbség; a kuruc mozgalmak 
társadalmi, gazdasági, politikai és ka
tonai bázisa; Erdély katonai helyzete 
a két császárság között stb. 

A jelzett kérdések fontosságát — 
másfelől a szerző hadtörténészi készsé
gét — mutatja, npgy ezek gyakran, 
szinte a szerző szándéka ellenére, a 
túlnyomórészt palitlikai-történeti jelle
gű munkában is helyet kaptak. 

Mindenekelőtt Erdély katonai po
tenciáljának, s ezáltal politikai súlyá
nak jelentős visszaesésére kívánunk 
utalni. Sajnálatos, hogy a szerző csu
pán érinti a hanyatlást kiváltó okokat, 
melyeket részint az 1657—1662. évi há
borús és területi veszteségekkel, még 
inkább azonban a gazdasági potenciál 
rohamos csökkenésével és az államap
parátusnak a Bethlen—Rákóczi-kor
szak viszonyaihoz képest bekövetkezett 
meggyengülésiével magyarázhatunk. 

Az erőviszonyok megváltozását 
egyetlen példával is igazolhatjuk: az 
1670-es évek belviszályaiban a bujdo
sók néhány ezres — igaz, katonailag 
képzett — serege nemcsak minőségi
leg, hanem 'mennyiségileg is felülmúlta 
az erdélyi hadakat. Ez a tény, Beth

len korához viszonyítva, az erőviszo
nyok döntő megváltozására imutat (154., 
206. o.). 

A katonai potenciál csökkenése tük
röződik Erdély külpolitikai értékcsök-
ke-nésén és hadászati céljainak meg
változásán is. Ismét a bethleni kor
szakot kell visszaidéznünk: míg 1619-
ben, majd 1621-ben és 1626-ban Beth
len seregének magvát az erdélyi csa
patok képezték, a török segély hadak 
és a Bethlenhez csatlakozó bt főurak és 
városok katonasága csupán másodla
gos jelentőségű volt, addig az erdélyi 
hadak jelentősége, nemcsák 1681-ben 
és 1683-ban, hanem még 1678-ban is, 
messze elmaradt Thököly seregei mö
gött. 

Ugyanez a jelenség még pregnán
sabban jelentkezik az erdélyi stratégia 
céljainak szerényebbé válásában. Itt 
szembeszökően három fázis jelentke
zik. 1678-ban Teleki niég azzal a szán
dékkal vezeti az erdélyi és a kuruc 
hadakat, hogy Északkelet-Magyaror
szág egy részét meghódítsa, ékkor rniég 
a bujdosók elfogadják Telëki, s általa 
Erdély vezető szerepét. 1681-ben már 
megtörténik a szakadás: Thököly vál
tozatlanul Kassa és a felvidéki bánya
városok elfoglalására törekszik, míg 
az erdélyi hadak maximális vágya 
Szafcmár meghódítása lenne, s ezt sem 
sikerül elérniük. Az 1683-as hadjárat 
pedig Erdély történetének legszomo
rúbb, legszégyenteljesebb lapjaira tar
tozik: a török magával hurcolja „a 
szövetséges" erdélyi csapatokat, ame
lyek fejedelmükkel együtt cél nélkül 
sodródnak a viharban. 

A szerző több ízben is kitér hőse 
gyenge katonai képességeire. Kétségte
len, Teleki nem rendelkezhetett poli
tikai képességeihez mérhető katonai 
talentummal — ezt elsősorban a szin
te már az árulás gondolatát felébresz
tő szánalmas batizvasvárai kudarca 
«mutatja —, s azzal is egyetérthetünk, 
hogy alkalma sem igen kínálkozott 
magas szintű katonai tapasztalatok 
gyűjtésére. Nem ítélhetjük azonban 
egyértelműen negatívan, amint ezt a 
szerző teszi, Teleki 1678-as és 1681-es 
katonai tevékenységét. Tény, hogy az 
erdélyi hadak 1678-ban kudarcot val
lattok Észak-Magyarországon, ott, ahol 
néhány év múlva Thököly legnagyobb 
diadalait aratta. E szembeszökő kü
lönbséget azonban, úgy véljük, csak 

10 Hadtörténelmi közlemények — 145 — 



részben imagyarázhatjuk a két hadve
zér között fennálló, kétségtelen lénye
ges, minőségi különbséggel. Thökölyt 
az a körülmény, hogy mindent nyer
het és szinte semmit sem veszíthet, 
egyenest rákényszerítette a természeté
nek egyébként is jobban megfelelő tá
madó stratégiára. Teleki ugyanekkor 
nem korlátlan hatalommal rendelkező 
felkelővezér, hanem 'magas rangú ál
lamhivatalnok, egy gyenge és tehetet
len állam hivatalnoka volt, aki nem 
kockáztathatta meg, hogy fejedelme 
keservesen összetoborzott csapatai ve
reséget szenvedjenek. Ezért gyenge ha
dával nem is törekedhetett nagyobb 
eredmények elérésére. 

1681-ben pedig — véleményem sze
rint — Teleki és a többi erdélyi ka
pitány nagyon is helyesen ismerte fel, 
hogy a bizonytalan kimenetelűnek lát
szó felvidéki vállalkozás helyett in
kább az Erdély szempontjából létfon
tosságú szatmári vár és elővárai meg
hódítására törekedjenek. Nem csak és 
nem is kifejezetten rajtuk múlt, hogy 
a hamar önállóvá fejlődött kurucvezér, 
a saját útjára térve, nem mozdította 
elő az erdélyi célokat. 

Teleki katonai kudarcainak legfőbb 
magyarázata nem is annyira személyi 
fogyatékosságaiban, mint inkább a 
rendelkezésére álló erdélyi fegyveres 
erő hanyatlásában rejlik, a kis lét
számú, fegyelmezetlen, gyakorlatlan 

VOENNO-ISZTORICSESZKIJ ZSUR-
NAL (Szovjetunió), 1973. 7—9. sz. — 
A folyóirat 7. és 8. száma 15 tanul
mányt közöl a kurszki csata 30. év
fordulója alkalmából. G. KOLTUNOV: 
„A Citadella hadművelet csődje" (7. 
sz. 19—31. o.) c. munkája rámutat ar
ra, hogy az ötven napig tartó harcok
ban mindkét részről milliós hadseregek 
vettek részt. A csata 600 km hosszú 
arcvonalon, 150 km mélységben folyt. 
A németek azért bocsátkoztak ebbe a 
számukra kedvezőtlen körülmények 
között folyó harcba, hogy javítsanak 
meggyengült nemzetközá és belső hely
zetükön. 

A hadművelet idején a keleti arcvo
nalon a németeknek 196 hadosztályuk, 
csatlósaiknak 32 hadosztályuk és 8 

csapatokat más hadvezér se nagyon 
vezethette volna diadalra. 

A korszak katonai problémagazdag
ságát jelzi, hogy bár a szerző sehol 
sem törekedett a hadtörténelmi kér
dések imélyebb és alaposabb kifejtésé
re, sok értékes új adattal és leírással 
gazdagította a hadtörténetírást. Itt 
különösen az 1672-es hadjárat előké
születeinek és lefolyásának, így a ba-
tizvárai összecsapásnak jó katonai ér
zékről árulkodó leírására, a történeti 
irodalomban lényegében elsőként fel
dolgozott 1678. évi hadjárat számos 
katonai és politikai problémát felvető 
és megoldó ismertetésére, valamint az 
1681. évi hadjárat sok új szempontot 
felvető, gondolatébresztő feldolgozásá
ra gondolunk. 

Mindezekben a fejezetekben a szer
ző arról tanúskodik, hogy — a politi
kai kérdésekhez hasonlóan — biztos 
kézzel nyúl a katonai problémákhoz 
is. Éppen ezért sajnálatos, hogy nem 
törekedett ezek alaposabb elemzésére. 

Munkája így is a marxista magyar 
hadtörténeti irodalom komoly nyere
sége, amely nem kis részben járult 
hozzá ahhoz, hogy hadtörténelmünk 
egyik legkevésbé feltárt, ám lényeges 
szakaszáról új ismereteket közöljön, s 
felhívja figyelmünket a kor még szá
mos megoldásra váró katonai, politi
kai és gazdasági problémáira. 

Rázsó Gyula 

dandárjuk volt, vagyis 42 hadosztály-
lyal több, mint a háború kezdetén. Ez 
összesen 10,3 millió embert jelentett, 
a legnagyobb katonatömeget az egész 
háború folyamán. A Citadella had
művelet végrehajtására a németek ha
talmas erőket összpontosítottak: 50 jól 
feltöltött hadosztályt, köztük 16 páncé
los és gépesített hadosztályt. A had
seregcsoportban kb. 900 ezer ember 
volt, 10 ezer löveg és aknavető, kb. 
2700 páncélos és rohamlöveg, több 
mint 2000 repülőgép. A német hadve
zetés nagy reményeket fűzött az új 
technikához, többek között a „Tigris" 
és „Párduc" típusú páncélosokhoz, a 
„Ferdinánd" rohamlövegekhez és az új 
repülőgép-típusokhoz. 

Amikor a szovjet hadvezetés előtt 
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