
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-



gozott levéltári forrásokat. Sajnálatos módon 
csak kevés, a téma magyar vonatkozásait -
nevezetesen a vasút építésén dolgozó magyar 
hadifoglyok sorsát - is érintő feldolgozást és 
dokumentumot sorol fel, magyar forrást pedig 
egyáltalán nem említ. 

A második fejezet a vasútépítés kezdeteit 
tárgyalja. Röviden felvázolja, hogyan integ
rállak a XIX. század folyamán Oroszország 
északi területeit a birodalom gazdaságába. 
Kiderül, hogy I I . Miklós cár 1914 novembe
rében döntött a Petrozavodszk-Kola közötti 
vasútvonal megépítéséről, amely 1915 júniu
sában vette kezdetét. A vasút Fehér-tenger 
partján húzódó, középső szakaszát 1915 vé
gén kezdték építeni, 1916 júniusára a Kola-
Kandalaksza közötti északi vonalrész is elké
szült. A briteknek is gazdasági érdekük fűző
dött a vasút elkészültéhez. A kötet írója be
mutatja a korabeli brit magáncégek dokumen
tumai között fennmaradt gazdasági, pénzügyi 
terveket és számításokat, a vonal Kandalaksza 
és Murmanszk közötti, északi részének szi
getországi vállalkozásban történő kivitelezé
sére, melynek során a tervek szerint kanadai 
és norvég munkások is dolgoztak volna brit 
irányítás alatt. Részleteket tudhatunk meg az 
Arhangelszkbe és Murmanszkba irányuló brit 
lőszer- és hadianyag-szállításokról, ahonnan a 
felhalmozott készleteket az oroszok a vasút el
készülte előtt igen lassan, csak hetek, vagy hó
napok múlva tudták az ország belsejébe szállí
tani. A britek és az Egyesült Államok alap
anyagokkal, gépekkel, sínekkel támogatták az 
építkezést. Fény derül arra is, milyen határidő
ket szabtak az egyes szakaszok megépítésére. 

A harmadik nagy témaegység a központi 
hatalmak hadifoglyainak lényegében kényszer
munkásokként történt alkalmazásáról szól. A 
Szerző felsorolja, hány hadifogoly tevékeny
kedett a vonal elkészültén: 1915 augusztusá
ban 3000, 1915 végén 10 000, 1916 őszén 
már 40 000 fő. 1916-ban a vasútépítésen dol
gozók egyharmada volt osztrák-német, 40 
százalékuk magyar, további 14 százalékuk pe
dig a történelmi Magyarország területéről szár
mazott, csupán 7 százalékuk volt szláv nem
zetiségű. A németek száma alacsony, mintegy 
4000 fő volt, az ott robotolók 10 százaléka. Á 
hadifoglyok mellett 1916-ban 30 000 orosz 
munkás is részt vett a munkálatokban. Nachti-
gal szomorú képet vázol az egykori hadfiak 
mai szemmel szegényes életkörülményeiről, a 
közöttük előfordult megbetegedések magas 

számáról. A rendkívüli éghajlati körülmények 
és a téli hideg, a rossz higiéniai viszonyok, 
továbbá a hiányos és egyoldalú élelmezés mi
att főleg skorbut és tífusz ütötte fel a fejét kö
zöttük. Skorbutban 1916 júniusában mintegy 
5000 fő betegedett meg, több százan bele is 
haltak. Részleteket tudhatunk meg a Központi 
Hatalmakkal a hadifoglyok állapotának ellen
őrzéséről folytatott tárgyalásokról, továbbá a 
semleges országok és Vöröskereszt képviselő
inek szemleútjairól. 

A negyedik fejezet a saját hadifoglyok 
helyzetének javítását célul tűző német kény
szerintézkedéseket tárgyalja: a császári Német
ország retorziókat vezetett be a fogságukba 
esett orosz tisztekkel szemben, amivel a Ka-
réliában dolgozó egykori német katonák sor
sának javítását és a semleges delegációk általi 
látogathatóságukat kívánták elérni. 

Az ötödik témakör a hadifoglyok vasúti 
építkezés területéről történő kivonását, illetve a 
hátramaradtak sorsának alakulását veszi górcső 
alá az 1916-18 közötti időszakban. Kiderül, 
hogy többezer skorbutban és más betegségben 
szenvedőt internáltak, egy részüket a helyszí
nen, más részüket Oroszország belső területeire 
szállították. A német hatóságok fent említett in
tézkedései következtében 1916 végén a néme
teket kivonták az építkezésről, az osztrák
magyar foglyok azonban egészen 1918 tava
száig dolgoztak a vasútnál, bár 1917 nyarán sor 
került egy nagyobb kontingens elszállítására. 

A hatodik fejezet a hadifoglyok valamint 
az orosz munkások szökéseivel, vagy szökési 
kísérleteivel foglalkozik. A menekülés elhatá
rozásánál a semleges országok viszonylagos 
közelsége volt a fő motívum. A szerző tudósít 
az 1915 őszétől előfordult szökésekről, ame
lyeknek a foglyok, illetve a határok hiányos 
őrzése volt az egyik kiváltó oka. A könyv író
ja több, sikeres szökést végrehajtott személy 
visszaemlékezéséből idéz, akik közül a leg
többen Finnországba és Norvégiába menekül
tek. Érdekességként említi, hogy a szökevé
nyek nagy részének tájolója és jó felszerelése 
volt, továbbá megismerteti az olvasót a fő 
menekülési útvonalakkal. Kiderül, hogy 1916 
és 1918 között számos, a svédek és a finnek 
által kivitelezett, szervezetten folyó, a német 
és az osztrák-magyar hatóságok által anyagi
lag finanszírozott fogolymentő akció zajlott a 
vasúti építkezés körzetében. 

A hetedik témaegység a britek 1917-19 
közötti, Murmanszk környéki intézkedéseit és 



a vasútvonal északi részein végzett megfigye
léseit tárgyalja. A vasút először 1916-17 telén 
töltötte be fontos szállítási funkcióját. Az 
egész vonalat hivatalosan 1917 elején adták át 
a forgalomnak, ám 1918 elején még mindig 
mintegy 20 000 hadifogoly vett részt a javítási 
és egyéb munkálatokban. 1917 őszén naponta 
18 tehervonat haladt a síneken, amelyek a vo
nal mintegy 1000 km-es, teljes hosszát 7-10 
nap alatt tették meg, a hetente 2-3 alkalom
mal közlekedő személyvonatoknak ehhez 5-6 
napra volt szükségük. Nachtigal szerint a bri
tek 1917 novembere utáni, Murmanszkban és 
Arhangelszkben maradásának fő oka gazda
sági érdekeik védelme, valamint a németek 
finnországi és baltikumi katonai előretörésé
nek ellensúlyozása volt. A vasutat 1918 tava
szán az antanthoz tartozó illetőségűek Mur-
manszkon keresztül történő kimenekítésére 
használták. A kötet írója beszámol a brit Pool 
vezérőrnagy vezette, kb. 10-15 000 főt szám
láló antant intervenciós erők Oroszország észa
ki részén, 1918-19 során folytatott tevékeny
ségéről. Bemutatja, milyen terveket szőttek a 
britek az általuk ellenőrzött területen történő 
infrastrukturális beruházásokra (pl. vasútépí
tés, kikötők korszerűsítése, a terület ásvány
kincseinek kiaknázása), és mindezek finanszí
rozására, továbbá ismerteti a brit pénzügyi po
litikát, ami többek között a cári rubel folya
matos használatában is megmutatkozott. 

A nyolcadik fejezet a korábban elmondot
takat foglalja össze, és történeti kitekintést ad. 
Világossá teszi, hogy az építkezésen részt ve
vő hadifoglyok 80 százaléka került ki a Mo
narchia egykori katonái közül. Az összesen 
60 000 ott dolgozóból 25 000 hadifogoly halt 

meg, közülük 21 000 volt korábban osztrák
magyar katona. E magas számból 7300 oszt
rák-német (35 % ) , 8400 magyar (40 % ) , 3000 
pedig magyarországi születésű (14 %) volt. 
1916 őszén a 45 000, építőmunkásként alkal
mazott hadifogolyból 40 000-en betegedtek 
meg skorbutban, tuberkulózisban és reumá
ban. Elemzi a 180 millió orosz rubelbe került 
vasút - amely valódi stratégiai jelentőségre 
csak az 1917 júliusában lezajlott Kerenszkij-
offenzíva idejére tett szert - gazdasági jelen
tőségét. Megvilágítja azokat a gazdasági és 
birodalmi érdekeket, amiért a brit cégek részt 
kívántak venni az építkezésben. Ezek sorából 
a halászat, a fakitermelés, az ásványkincsek 
kiaknázása, a németek előretörése miatti féle
lem, valamint a politikai befolyás növelése 
emelhető ki . A szerző végezetül a murmansz
ki vasút stratégiai és gazdasági jelentőségének 
változását követi nyomon 1919-től egészen a 
második világháború végéig. 

A Függelék egy eredeti angol nyelvű, a 
vasút építésének 1916-os állapotáról szóló je
lentést, valamint egy, az 1916-ban skorbutban 
megbetegedett foglyok és orosz munkások 
létszámát részletező, valamint egy a vasútvo
nal egyes állomásainak a nagyobb orosz vas
úti csomópontoktól való távolságát bemutató 
táblázatot tartalmaz. A kötetet rövidítés-, for
rás-, irodalom- továbbá névjegyzék egészíti ki. 

Az alapos, a téma minden vonatkozását 
részletesen bemutató kötetet elsősorban az el
ső világháború történetét kutató történészek 
figyelmébe ajánlom, de haszonnal forgathat
ják az Oroszország XX. századi történelme 
iránt fogékony érdeklődők is. 

Ballá Tibor 
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Dr.Woynarovich Elek légvédelmi tüzér hadnagy amatőrfotói 
Erdélytől Dániáig , 1941-1945 

(Timp Kiadó, Budapest, 2007. 144 o.) 

A második világháború története, annak a 
magyarság történetére, sorsára gyakorolt hatá
sa napjainkig élénken foglalkoztatja a történé
sek még élő résztvevőit, szemtanúit, a leszár

mazottakat és a kutatókat egyaránt. írások, fel
dolgozások százai keresik a választ a mi
értekre, hogyanokra: korabeli naplók, kései 
emlékezések, szakszerű monográfiák, tanul-


