
következtetésre jutott, hogy a haditengerészet 
sokkal kevésbé nyúlt vissza a régi, elsősorban 
ókori és középkori szerzőkhöz, mint például a 
szárazföldi katonai gondolkodás. Sokkal in
kább a közelmúlt eseményei, csatái foglalkoz
tatták a szerzőket és ez minden bizonnyal a 
harcmodor jelentős változásának köszönhető. 
A történelmi események leginkább az állítások 
igazolása és az elméletek bizonyítása szem
pontjábóljátszottak szerepet. 

A következő részben Michel Depeyre kí
sérletet tesz a korabeli haditengerészeti szak
irodalom szellemi genealógiájának létrehozá
sára, a gondolkodás fejlődési stádiumainak 
megragadására és a szerzők müvei egymásra 
gyakorolt hatásának ábrázolására. Kutatásai 
alapján megállapítja, hogy a didaktikus jelle
gű értekezések után a korszak vége felé a 
spekulatívabb esszék irányzata vált meghatá
rozóvá, az oktatási hajlam átadta a helyét a 
gyakorlatiasabb jellegű, győzelemre koncent
ráló elméleteknek. Érdekes kvantitatív vizsgá
latok és hatásvizsgálatok után ismételten le
szögezi a francia iskola elméleti elsőbbségét 
az angollal szemben. A korszak nagy szerepet 
játszott a haditengerészeti harcászati termino
lógia megszilárdulásában is. A szerzők defi
níciói nyomán a szakkifejezések folyamato
san közelítettek egymáshoz és lassan kialakult 
a terület általánosan is elfogadottá vált szak
szókincse. A könyv utolsó fejezete összefog
lalja azokat a gondolatokat, amelyek a kora
beli stratégiai gondolkodás kezdeteire utal
hatnak. A szerző érinti az úgynevezett „indi

rekt háborúzás" (pl. kalózkodás, blokád létre
hozása stb.), az offenzív és defenzív hadvise
lés, a döntő ütközet, valamint a tengeri had
viselés geopolitikai tényezőit. A munka végén 
megemlékezik még a gőzhajózás megjelené
sének forradalmi jelentőségéről. A mű jelen
tősége első sorban abban rejlik, hogy az újko
ri vitorlázás virágkorának haditengerészeti 
gondolkodásáról ad átfogó, kritikus és elemző 
képet. 

A munka magas színvonala mellett kisebb 
„bakikról" is meg kell emlékeznünk. A gondo
san szerkesztett könyv 287. oldalán egy Ligne 
hercegtől való idézet egyszerűen lemaradt, má
sutt pedig (például a 212. oldalon) a lábjegyzet 
hiányos, bár a pontos bibliográfia minden ké
telyt eloszlat. Módszertani szempontból bizo
nyára még érdekesebb lehetett volna, ha a szer
ző angliai levéltári kutatásokkal is kiegészítette 
volna a francia iskolát nagyívüen ábrázoló, de 
az angol iskolával - jelentőségéhez képest -
jóval kevésbé foglalkozó munkáját. Az angliai 
nyomtatott munkák hiánya mögött valószínű
leg jelentős számú, kéziratban fennmaradt el
méleti anyag rejtőzhet a neves angol admiráli
sok könyvtári és levéltári hagyatékában. 

Véleményünk szerint a korabeli angol hadi
tengerészet franciák feletti gyakorlati fölényé
nek titkát a vizsgált korszakban nem csak a 
tengeri viharokban és a hadi szerencsében, ha
nem a nagy múltú, sikeresen kifejlesztett és szi
lárd elméleti alapokon nyugvó brit tengeri had
viselésben kell keresni. 

Tóth Ferenc 

T. MÉREY KLÁRA 

A D É L - D U N Á N T Ú L F Ö L D R A J Z A K A T O N A S Z E M M E L 
A 19. S Z Á Z A D E L E J É N 

(Lornart kiadó, Pécs, 2007. 252 o.) 

A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Inté
zete közel hét évtized múltával indítja újra 
„Geographia Pannonica" című sorozatát, mely
nek a „Nova" elnevezése arra utal, hogy egy 
régi sorozat felelevenítéséről van szó. A meg
újult sorozat célja, az eredetiéhez hasonlóan 
az, hogy bemutassa a Pécsi Tudományegye
tem Földrajzi Intézetében és doktori iskolájá
ban született színvonalas munkákat. 

Az új sorozat első kötete méltó a nagyhírű 
hagyományokhoz. Külön érdekessége, hogy 
szerzője, Mérey Klára, magyar-történelem-
müvészettörténet szakot végzett tanár írt föld
rajzi témájú könyvet a Dél-Dunántúl XIX. szá
zad eleji természeti és gazdasági földrajzáról. 

Már az Osztrák Birodalom I . katonai fel
méréséhez (1763-1787) tartoztak „Ország
leírások," amelyek a térképen nem ábrázolha-



tó jelenségeket (folyók mélysége, gázlók, part
jaik, az utak állapota, erdők, mocsarak, lápok, 
hegyek, stb.) foglalták össze. A leírások, a fel
mérésekhez hasonlóan, országonként, tartomá
nyonként, az egyes szelvényekhez kapcsolód
va készültek. Később, a XIX. században, az 
ilyen országleírások helyét átvették a nagyobb 
területeket, földrajzi egységeket bemutató le
írások, amilyen a Szerző által bemutatott is. 

I . Ferenc császár 1806-ban rendelte el a I I . 
katonai felmérést, amelynek térképezési mun
kái egészen 1869-ig elhúzódtak. Azok előké
szítéseként készültek el az egyes területek ka
tonaföldrajzi leírásai. A térképekhez hason
lóan ezek is sokoldalúan használhatók, hiszen 
a korabeli katonai igények nagyrészt egybees
tek az általános földrajzi szempontok szerinti 
leírásokkal szemben támasztott kívánalmak
kal, azaz a hegyek, erdők, völgyek, síkságok, 
vizek vizsgálatával. 

A Szerző által forrásul használt „füzetek" 
(12 db) a bécsi Kriegsarchiv Térképtárában ta
lálhatók, 1810-1812 körül készültek, tehát va
lójában a két katonai felmérés között, mivel a 
vizsgált terület, a Nyugat-Dunántúl térképezé
sére a I I . katonai felmérés alatt csak az 1850-
es évek második felében került sor (a szelvé
nyek zöme 1856-1859 között készült). 

A levéltári forrásból a Szerző négy megye, 
Zala, Somogy, Tolna és Baranya területét 
emelte ki, azok földrajzi leírását ismerteti. 

Az „Előszó" és a „Bevezető megjegyzé
sek" után a könyv első fő része következik, 
„A természetföldrajzi leírások, a terület sajá
tosságai" címmel. Ezen belül az első fejezet a 
hegyekkel foglalkozik, a fő vonulatok bemu
tatása mellett sor kerül az ott fekvő települé
sek és a növényzet leírására is, egészen a „kis 
tájakig" bezárólag. Részletesen bemutatja a 
hegyeket átszelő patakokat, folyókat is. A 
második fejezet az utak leírása, csoportosítá
sa. A fő útvonalak természetesen települése
ket kötnek össze, azok részletes ismertetése 
sem marad el. A harmadik fejezet a völgyek, 
síkságok, erdők részletes tárgyalása. A völ
gyek leírásakor a földek termékenysége is szó
ba kerül. A negyedik fejezet a folyóvizek, így 
a Duna jobb parti folyóit illetve azok vízgyűj
tő területét mutatja be. Leírja a Duna szigeteit, 
partjait, említés történik a folyón át történő 
közlekedésről (hajóhíd, repülőhíd, gázlók). Ka
tonai szempontból igen fontos volt a mocsa
rak leírása. Ezek számunkra is kiemelkedően 
fontosak, hiszen még a vízszabályozások előt

ti állapotokat mutatják be. A Duna után a Drá
va és mellékfolyói leírása következik, hasonló 
részletességgel. 

A könyv második fő része a „A társada
lom- és a gazdaságföldrajz adatainak össze
foglalása" címet viseli. Első fejezete a társa
dalomföldrajz, azon belül a népesség és tele
pülések adataival foglalkozik, szintén a kato
nai jelentések alapján. Alfejezet tárgyalja a 
népességre vonatkozó adatokat, a népesség 
számát, nemzetiségi megoszlását. A katonai 
jelentés alapján a Szerző térképvázlaton mu
tatja be a korabeli egyházi székhelyek, iskolák 
és kolostorok elhelyezkedését. 

A másik alfejezet a településekkel foglal
kozik, azon korabeli táblázatok alapján, ame
lyek a hadi célokra felhasználható útvonalakat 
rögzítették a mellettük fekvő települések ada
taival együtt (hány lakos, ház, istálló található 
bennük, átvonulás esetén hány embert és lovat 
lehet beszállásolni, stb.). Bár az összeírások 
1810-1812 között készültek, ilyen adatok, a 
jobb oldali keretbe kigyűjtve, településenként, 
a I I . katonai felmérés később készült felméré
si szelvényein is szerepelnek. A település-ösz-
szeírásokból készült táblázatok variánsait (A-
tól D-ig) a „Táblázatos összefoglalások 1785-
1828" c. fejezet tartalmazza. 

A „Gazdaságföldrajz" c. fejezet több alfe
jezetre oszlik, amelyek a korabeli dokumen
tumok alapján a mezőgazdaság, az ipar, a bá
nyászat, az ásványkincsek és a kereskedelem, 
valamint a közlekedés, a posta, a hírközlés 
kérdéseit tárgyalják. Az ipari telephelyek el
helyezkedésérről, a postautakról és az utakról 
a Szerző térképvázlatokat ad közre, melyek 
megkönnyítik az áttekintést. 

A „Táblázatos összefoglalásokban" talál
ható I . táblázat, „A hadi utak a Dél-Dunán
túlon," csak ízelítőt ad a bécsi Hadilevéltár
ban található, még nem kutatott anyagból, a 
I I . táblázatot a településeknél már említettük. 

Az utolsó, „Térképek" című fejezet Kora-
binszky és Görög-Kerekes korabeli Magyar
ország térképét, illetve a kötetben szereplő 
megyék térképeit mutatja be kicsinyítve, feke
te-fehér kivitelben. 

A kötetet utószó és német nyelvű össze
foglaló egészíti k i . 

T. Mérey Klára a bécsi Kriegsarchiv eddig 
feltáratlan anyagát használta munkája forrá
sául, és külön érdeme, hogy több, ugyanebben 
az anyagrészben (К VII к - országleírások Ma
gyarország területére) található fontos kútfőre 



is felhívta a figyelmet. Bár Eperjesy Kálmán 
1929-ben, Szegeden kiadott katalógusa („A 
Bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású tér
képeinekjegyzéke") VI I . , „Országleírások" cí
mű fejezetében leírta az említett anyagrészben 
található magyar vonatkozású forrásokat (or
szágrészek, városok, utak, folyók leírását, va
lamint a hozzájuk tartozó térképeket), hazai 
gyűjteményben, így a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum Térképtárában, csak kis részük hoz
záférhető, másolatban. 

A többi anyag eredeti lelőhelyén, a bécsi 
Kriegsarchivban található. A Hadtörténeti In
tézet és Múzeum Térképtára a közeljövőben 
tervezi ennek az anyagrésznek a másolását 

(fénymásolat, digitális fénykép formájában), 
így a hazai kutatók számára könnyebben hoz
záférhető lesz. 

A Szerző jelen munkája abból a szempont
ból is hasznos, hogy a XIX. századi német 
szöveg fordításával és értelmezésével, a szak
terminológia megadásával megkönnyíti a jö
vőbeli kutatásokat. Mivel az I . és I I . katonai 
felmérés térképei - a HM Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum és az Arcanum Adatbázis Kft kö
zös kiadásában - már megjelentek DVD ki
adványokon, a hozzájuk tartozó földrajzi le
írások lehetővé teszik a XIX. századi táj jobb 
megismerését. 

Jankó Annamária 

REINHARD NACHTIGAL 

D I E M U R M A N B A H N 1915 B I S 1919 

Kriegsnotwendigkeit und Wirtschaftsinteressen 

(Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden, 2007. 222 o.) 

Az antant-hatalmak csoportjához tartozó 
Oroszország első világháborús és 1918-1920 
közötti történetéről már eddig is viszonylag 
sok feldolgozás látott napvilágot magyar és 
idegen nyelven. Nagyobb részük a cári biro
dalom hadseregével, annak katonai szereplé
sével, a keleti fronton zajlott hadmüveletek
kel, az 1917-18-as politikai változásokkal és 
a polgárháború eseményeivel foglalkozik. A 
kevésbé kutatott témák közé tartoznak Orosz
ország első világháború alatti hadigazdaságá
nak különböző vonatkozásai, ezen belül is a 
közlekedésben fő szerepet játszó vasutak épí
tésének nehézségei. Mindeddig csak kevés is
merettel rendelkeztünk a Barents-tenger partján 
fekvő Murmanszk (1917-ig Romanov na Mur-
manje) télen is fagymentes kikötőjét Petro-
zavodszkkal összekötő murmanszki vasút meg
építésének történetéről, amely a háborús vi
szonyok közepette mindenképpen jelentős 
vállalkozás volt. E hiányt pótolja Reinhard 
Nachtigal német történész könyve, amelyben jó 
érzékkel vállalkozott a hadtörténet, a gazdaság
történet és politikatörténet kategóriájába egy
aránt beleillő téma részletes feldolgozására. 

A Szerző alapos kutatásokat végzett az 
orosz, a német, az osztrák és a brit állami és 

hadtörténeti levéltárakban, a mü megírásához 
számos korabeli újság, illetőleg folyóirat 
anyagát áttanulmányozta, továbbá német és 
orosz nyelvű kéziratos hagyatékokat, valamint 
orosz, német és angol nyelven kiadott szak
munkákat használt fel. 

Az első témaegységet képező bevezetés 
megvilágítja az olvasó számára, miért volt stra
tégiai jelentőségű a Barents- és a Fehér-tenger 
partján lévő kikötőket a birodalom főváro
sával és Oroszország távolabbi területeivel 
összekötő murmanszki vasút, amelynek építé
sén 1915 és 1917 között a központi hatalmak 
70 000 hadifogságba esett katonája dolgozott. 
Kiemeli, hogy létrehozására elsősorban a nyu
gati szövetségesek (Nagy-Britannia valamint 
az Egyesült Államok) hajón érkező, a háború 
folytatásához szükséges felszerelést, fegyve
reket, gépeket, nyersanyagokat tartalmazó 
szállítmányainak az északi kikötőkből a cári 
birodalom belső tartományaiba, illetve a front 
közelébe történő eljuttatása miatt volt szük
ség, valamint, hogy a Kola-félszigetet és Ka-
réliát is bekapcsolhassák a földrésznyi ország 
vérkeringésébe. Áttekinti és értékeli a mur
manszki vasútról megjelent nemzetközi szak
irodalmat, továbbá az általa kutatott és feldől-


