ehhez kapcsolódva kimerítően foglal
kozik az ellátás és a .szállítás akkoriban
igencsak súlyos problémáival.
Nem maradt el a törökök erejének
értékelése sem. A védősereg létszámá
ról egymásnak teljesen ellentmondó
adatok állnak rendelkezésünkre, így
pontos számokat nem is lehet mondani;
a 10 000 fő körüli látszik a legvalószí
nűbbnek. Nem feledkezett meg a szerző
a török parancsnokról, az idős Ab
durrahman pasáról, részletesen megis
merjük életét, tevékenységét a körül
zárt Budán. Általában nagy gondot for
dít a törökök védelmi erőfeszítéseinek
bemutatására, tisztelettel beszél hősies
ségükről, s (bizonyos részvétet is mutat
a legyőzöttek iránt.
Az egész könyvben mindenütt, de itt
különösen nagy figyelmet fordít a szerző
a magyarokra. Minden megmozdulásu
kat feljegyzi, akár közemberről, akár
főúrról van szó. Az ő esetükben is kí
sérletet tesz a harcolók létszámának
megállapítására, de minthogy csak ide-

gen források adatait ismerjük, nagy a
bizonytalanság.
A könyvet gondosan válogatott kép
anyag illusztrálja, mely elősegíti, hogy
magunk elé képzelhessük az elbeszélt
eseményeket. Három térképvázlat mu
tatja be a színhelyet, ezek közül az első,
amely Budát és környékét ábrázolja,
meglehetősen elnagyolt, pontatlan (pl. az
ütegállások nem a megfelelő helyen van
nak), a Vár rajza túlzottan sematikus,
a második térkép esetében pedig né
hány fontos felirat és épületek beraj
zolása hiányzik.
Mindent összevetve, ifj. Bartha János
könyve, némely problematikus pontjai
ellenére is, bátran ajánlható minden, a
törökkor iránt érdeklődő olvasó szá
mára, mert a források és a tényanyag
kitűnő feldolgozása, a színes stílus és a
közérthető
megfogalmazás
olvasmá
nyossá és haszonnal forgathatova teszi
a könyvet.
Domokos

György
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JAN WIMMER
DER ENTSATZ VON WIEN 1683
(Verlag Inter-press, Warszawa, 1983. 304 o.)
A folyóiratunk olvasói előtt is jól is
mert lengyel hadtörténész, akit szer
zőink között is szerencsénk volt már
üdvözölni, a háiromszázadilk évfordulóra
készülődve ismét elővette az őt már
negyedszázaddal korábban is foglalkoz
tató témát. A Wanda Wasilewslka Had
történelmi Intézetben megszületett nagy
lélegzetű tudományos .munkát „Bécs.
1683. A hadjárat és a csata története."
címmel a Lengyel Honvédelmi Minisz
térium Kiadó ja jelentette meg, míg né
met nyelven a tudományos apparátus
nélküli, némileg rövidített és kis mér
tékben átszerkesztett változatot „Bécs
1683-as felmentése" címmel a varsói Interpresis Kiadó adta közre.
Jan Wimmer a legszélesebb forrásbá
zis alapján és az egész korábbi iroda
lom bevonásával, egyetemes történeti
összefüggéseiben dolgozta fel az európai

hadtörténelem egyik legjelentősebb csa
táját. A historiográfiai bevezetést köve5en a lengyel változat első fejezetében
a szerző vázlatszerűen a korábbi év
századok lengyel—oszmán kapcsolattör
ténetét villantja fel, hogy azután rész
letesebben szólhasson a XVII. századi
oszmán expanziós törekvésekről, ame
lyek középpontjába az 1672/76-os len
gyel—török háborút állítja. A német
változatban önálló fejezetté nőtt a Lenigyel Királyság és az Oszmán Biroda
lom XVII. századot megelőző történeti
útjának bemutatása. Az 1683-as háború
genezise itt a második fejezetet alkot
ja. Ezt a bevezetést mindkét 'kiadásban
„A magyar kérdés — az 1683-as háború
közvetlen oka" című alfejezet zárja le. A
szrző ebben bemutatja a Habsburg-ura
lommal szemben a Királyi Magyaror
szágon kibontakozott mozgalmakat, meg-
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