
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 

ILLESFALVIPETER 

E G Y T A R T A L É K O S H O N V É D T I S Z T H Á B O R Ú J A 

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-



mánykötetek. Kevés viszont az olyan, a hábo
rú eseményeit filmszalagon, vagy fényképe
ken megörökítő dokumentum, amely az ér
deklődők, illetve a kutatók a rendelkezésére 
állna. A korabeli filmhíradók, célzatosan ké
szült propagandafilmek, néhány előkerült ko
rabeli amatőr film mellett fotók ezreiről tu
dunk, de azok többnyire közgyűjtemények
ben, vagy féltett, családi emlékként őriztet
nek. Pedig milyen sok információval is szol
gálhatnak! A háború borzalmas, máskor egy
szerű hétköznapjait örökítették meg a valami
kori hivatásos és amatőr fotósok; Leicák, Ko-
dakok és más gépek „készítették" a felvé
teleket s a „kattintásra" vállalkozók között vol
tak tábornokok és honvédek, tisztek és 
tiszthelyettesek, hivatásosok és tartalékosok 
egyaránt. A korabeli felvételek szakszerű be
vezetővel, értékeléssel történő közreadása egy
aránt fontos a történettudománynak és az ér
deklődőknek. 

Ha valaki azt veszi számba, hogy vajon 
hány egykori „fotós" képei láttak napvilágot 
ezidáig, akkor bizony azt tapasztalhatja, hogy 
nem nagy azon köteteknek (albumoknak) a 
száma, melyek egykori fotókat tennének köz
zé. Ezért is örömteli, hogy a Timp Kiadó jó
voltából igényes kivitelű, magyar és angol 
nyelven közreadott kötetet vehetünk kézbe 
Illésfalvi Péter (had)történész értő szövegei
vel és Prof. Dr. Woynarovich Elek 1940 és 
1945 között készített fotóival. 

A második világháború utáni évtizedek so
rán halbiológusként nemzetközi elismertségre 
és tekintélyre szert tett Woynarovich Elek a 
második világháború évei alatt, mint a magyar 
királyi Honvédség tartalékos tüzértisztje, sok 

száz fotót készített, amelyek az ún. „erdélyi 
bevonulástól" (1940) a Dániában befejezett 
(1945) háborúig kísérik végig a „fényképész" 
- és a magyar honvédség - történetét. A fotók 
láttán úgy véli az ember, nem egyszerűen egy 
„amatőr fotós" képei tűnnek fel a kötet lapja
in, hanem a fényképezés iránt elkötelezett, azt 
értő személy „termékei." A képaláírások bi
zonyára Illésfalvi Péter és Woynarovich Elek 
közös munkájának eredményei: találóak és hi
telesek, visszafogottak és értékelők. Akár 
1941-ben vagy 1945-ben is készülhettek volna. 

A kötet nagy értéke a bevezető, mely mint
egy elhelyezi a fotókat, illetve azok szerzőjét 
a történések sorában. Ugyanez mondható el, 
fejezetekre bontottan, az események, illetve a 
fotók készítésének kronológiája szerint közre
adott fényképek előtt olvasható „minitanul
mányokról" is, amelyekben legfeljebb egy-két 
apró elírást vehet csak észre az alapos olvasó 
(pl.: a Szovjetunió elleni magyar hadba lépés 
esetében felcseréltetett Horthy Miklós és 
Bárdossy László döntéseinek sorrendje, illet
ve Kristóffy József rendkívüli követből és 
meghatalmazott miniszterből nagykövet lett.) 

A jelzett „minitanulmányok" jól érzékelte
tik a fiatalabb történész nemzedékhez tartozó 
Illésfalvi Péter felkészültségét, a magyar múlt 
feltárása iránti elkötelezettségét és a feltárás
hoz manapság már szinte elengedhetetlen ko
rabeli fotók ismeretét. Jól tudja, hogy egy 
kort, korszakot csak egésze ismerete révén le
hetséges bemutatni. Ehhez pedig elengedhe
tetlen az igazán a XX. században fontossá vált 
fénykép, amely a megörökített múlt pillanatait 
adja a át jövőnek. 

Szakály Sándor 

CS. LENGYEL BEATRIX - STEMLERNE BALOG ILONA (SZERK.) 

V Á L O G A T Á S A T Ö R T É N E T I F É N Y K É P T Á R G Y Ű J T E M É N Y É B Ő L 

Új szerzemények a Magyar Nemzeti M ú z e u m b a n I I I . 

(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2007. 183 o.) 

Egyszerre szórakoztat és művel az a kötet, 
amelyet ezennel minden X I X - X X . századot 
kutató, annak fényképanyagával dolgozó tör
ténész és közgyüjteményes szakember figyel
mébe ajánlok. Mulattat is a szó legnemesebb 

értelmében, mert egy gyűjtemény utolsó más
fél évtizedének legérdekesebb gyarapodásait 
tárja a nagyközönség és egyben a szakma elé 
annak sokszínűségével; és tanít, oly módon, 
hogy az is ráérezhet e fiatal tudomány, a fény-


