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A BERLIN-BAGDAD VASÚTVONAL HATÁSA 
A HADÁSZATI ERŐEGYENSÚLYRA, ILLETVE AZ ELSŐ 

VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSÁRA  

Absztrakt 
A szárazföldi szállítási rendszerek közül a legnagyobb jelentőségű – 
és esetenként történelemformáló hatású – a vasút. A kontinenseket 
összekötő Berlin-Bagdad vasútvonal építése Németország egyik leg-
nagyobb vihart kavart vállalkozása volt az első világháború előtt. A 
történészek egy része úgy tartja, hogy a nagy világégés egyik kiváltó 
oka is ez volt. Az építkezés sorsát megannyi diplomáciai vita határoz-
ta meg, melyeket a jelen cikkben foglalunk össze. Áttekintésre kerül a 
vasútvonal építésében érdekelt és ellenérdekelt nagyhatalmak né-
hány gazdasági, szállítási és geostratégiai jellemzője is. 

Kulcsszavak: vasúti szállítás, Berlin-Bagdad vasútvonal, Németor-
szág, első világháború, Török Birodalom, Antant Szövetség 

Bevezetés 

A Berlin-Bagdad vasútvonal a XIX. század végének a talán legtöb-
bet vitatott és említett gazdasági vállalkozása volt. Ebben az össze-
foglaló közleményben nem egy szerelvényre vagy mozdonytípusra 
koncentrálunk, hanem az I. világháborút megelőző történelmi korra és 
arra a földrajzi területre, amit egy vakmerő vállalkozás alakított évti-
zedeken át.  

A szárazföldi szállítási rendszerek közül a legnagyobb jelentő-
ségű – kiemelt gazdasági, illetve katonai szerepe következtében és 
esetenként történelemformáló hatása miatt – minden kétséget kizáró-
an a vasút. A szállítási módszerek közötti különbséget eltérő energia-
igényük – ezáltal eltérő gazdaságosságuk – határozza meg. „Egy 
adott tömegű hasznos teher tengerjáró hajón végzett szállításához 1 
LE szükséges, míg ugyanennek a tehernek a szárazföldi szállításá-
hoz vasúti szállításnál 4, közúton pedig már 10 LE-t kell igénybe ven-
ni. A szállítási folyamatokban, napjainkban is, túlsúllyal bír a hajózás, 
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amelyet nagyságrendileg kisebb részarányokkal és sorrendben a 
vasúti és a közúti szállítás követ.” [8]  

Nagyfokú gazdaságossága miatt a vasút szerepe a 19. század kö-
zepe óta meghatározó a logisztikában, a kereskedelemben és a gaz-
daságban. „Az 1830-as években lendületet kapott vasútépítések ösz-
szekapcsolták a vasérc- és szénmezőket egymással és a kikötőkkel 
is, a nyersanyagok és a munkaerő szabad áramlása soha nem látott 
ipari fellendülést hozott létre.” [9] A vasúti koncessziók a korszakban 
az imperialista politika legjobb diplomáciai és kereskedelmi eszközei 
voltak.  

A vasút katonai alkalmazása az amerikai polgárháborúban (1861-
1865) kezdett kibontakozni, majd a porosz-osztrák és a porosz-
francia háborúk idejére (1866-1870) ez a szállítási mód már egyér-
telműen bebizonyította meghatározó fontosságát a hadviselésben. „A 
vasút geostratégiai szerepével, a vasútvonalak építésének lehetősé-
gével (pl. „legészakibb vasútvonal” – a klimatikus korlátok vizsgálata) 
kétségtelenül számos helyen foglalkozik a geopolitika és a katona-
földrajz szakirodalma, tekintettel annak vitathatatlan kereskedelmi-
katonai szerepére.” [8]  

Hadászati vonatkozásai miatt nem véletlen, hogy Helmuth Karl 
Bernhard von Moltke porosz királyi tábornagy felismerte a vasúti szál-
lítás jelentőségét, pártolta a vasútépítést. Haditerveiben a nagy lét-
számú hadseregek mozgósítását és átcsoportosítását már tudatosan 
a kor legmodernebb szállítóeszközére, a vasútra helyezte. Moltke 
meg volt győződve arról, hogy Németországnak a tengeren túlra is ki 
kell terjesztenie hatalmát, szükségesnek tartotta a német gyarmatosí-
tást. (1841–1844 között az „Augsburger Allgemeine Zeitung” számára 
írt cikkeiben egy keresztény állam létrehozását szorgalmazta az ak-
kor még az Oszmán Birodalomhoz tartozó Palesztina területén, né-
met házból való fejedelem vezetése alatt.) A tábornagy szorgalmazta 
a törökök felé való politikai közeledést is. 

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a vasútvonal természetesen nem 
Berlintől Bagdadig futott, hanem – az 1. ábrán látható módon - Tö-
rökországot, Szíriát és Irakot kötötte össze. 

Amennyire ambiciózus volt a terv, annyira hosszú ideig tartott a kivite-
lezése, amelynek nem a felmerülő mérnöki problémák voltak az okai; 
27 alagutat kellett a Taurus-hegyekből kivájni úgy, hogy sok közülük 
több kilométer hosszúságú volt. 
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1. ábra. A Berlin-Bagdad vasútvonal Boszporuszon túli szakasza 

A vonal egynyomtávú, ezért néha csigalassúsággal közlekednek 
az egymást bevárni kényszerülő szerelvények a szélsőséges termé-
szeti adottságú tájon. Már nem is a németekhez köti a legtöbb ember 
a szóban forgó vasútvonalat a filmipar, a tudósítások és a regények 
főhőseinek révén, hanem az angolokhoz. A különböző politikai ellen-
tétek és háborúk miatt az építkezés utolsó szakasza 1940-ben ért 
sikeresen véget Irak közreműködésével. 

1. Történelmi háttér és előzmények 

A vasútvonal építésének érdemleges kezdete 1888 októberére te-
hető, amikor II. Abdul Hamid szultán uralkodott Törökországban. A 
megbízást Philip Holzmann frankfurti tervezőirodája kivitelezte, Wil-
helm von Pressel főmérnök tervei alapján.  

Az 1870-es francia-porosz háborúk után Európa nagyhatalmai, Ja-
pán és az Egyesült Államok soha nem látott ipari és kereskedelmi 
fejlődésnek indultak. Azt a kort a legjobban a vasútvonalak fejlődése 
és a koloniális területek elfoglalása jellemezte. A vasút nemcsak a 
piacok megnyílását és az ellátás biztosítását tette lehetővé, ha-
nem azt is, hogy egy területet politikailag könnyebben lehetett 
ellenőrizni és az esetleges zavargások idején a rendfenntartó egy-
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ségeket mozgatni. A vonatok fejlődése pozitívan hatott az iparra, 
a bányászatra és azokra a városokra, amelyeken keresztül a pá-
lyák áthaladtak. A pozitív hatások mind a gyarmatokon, mind pedig 
az anyaországokban is érezhetőkké váltak, mint például Angliában, 
Németországban, Oroszországban és nem utolsó sorban az Egyesült 
Államokban. Az angolok a gőzgépek tervezésében jártak elől, a né-
metek pedig az elektromos meghajtás tökéletesítésében jeleskedtek 
már 1879-ben. Nem elhanyagolható az sem, hogy a kőolaj a kor-
szakban egyre nagyobb értékű energiahordozóvá vált, és a vas-
útvonalak építése jelentősen megkönnyítette a szállítását na-
gyobb távolságokra. Törökország „olajtenger” megnevezéssel is 
előfordult egy 1901-ben íródott német jelentésben. 

Annyira fontossá vált a vasúti közlekedés, hogy egy újabb vonal 
kiépítése azt sugallhatta, hogy a fejleszteni kívánt területtel egy állam 
komolyabban foglalkozni akar és jobban a befolyása alá akarja vonni. 
Irigykedést váltott ki a franciákban az angolok Fokváros-Kairó há-
lózata, amely pontosan keresztezte a francia tervek alapján elképzelt 
afrikai keleti-nyugati vonalat. Hasonló szituáció állt elő az 1905-ös 
orosz-japán összecsapások hátterében, amely főként a mandzsúriai 
vasútvonalak ellenőrzéséről szólt. A gazdasági harcok hozadéka az 
lett, hogy a japán fél eltökélten dűlőre akart jutni az oroszokkal folyta-
tott háborúban még azelőtt, hogy Oroszország befejezhette volna a 
Transz-Szibériai vonalat, amely jócskán megerősíthette az oroszok 
keleti jelenlétét.  

A bagdadi vasútvonal a kor legnagyobb jelentőséget kapott 
gazdasági terve volt. Elsőként egy szerény szándék megvalósulását 
tette lehetővé észak-kelet Anatóliában, de lassan magával ragadta a 
német hazai és az osztrák szövetséges befektetők legnagyobb 
részét, mind a gazdasági, mind pedig a politikai körökben. A nagy 
lelkesedés ellensúlyozásául Oroszország, Anglia és Franciaország 
hevesen ellenezte a kivitelezést, ami azért érdekes. mert a cár által 
irányított birodalom viszonya nem volt mindig fényes az angolokkal és 
a franciákkal, gondoljunk csak a krími háborúra, amelynek idején III. 
Napóleon együtt harcolt a törökök oldalán az oroszok ellen. A franci-
áktól származik a későbbi Orient Expressz előfutárának a gondolata 
is. Az orosz fellépés annak volt köszönhető a vasúttal szemben, hogy 
volt közös határa Törökországgal. Az ellentmondások ellenére a tör-
ténelem további évtizedeiben meghatározó tényezővé vált a megva-
lósítani kívánt elképzelés, és nem kis mértékben az első világhá-
ború kirobbanását is elősegítette. 
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Két közrejátszó tényező számba vétele a legfontosabb a bagdadi 
vasútvonal vizsgálatakor: Németország rohamos fejlődése és a világ 
egyik meghatalmazó hatalommá válása, illetve a török politika dezin-
tegrációja. 1913-ra Németország lakossága megháromszorozódott, 
Európáé pedig megkétszereződött, amely maga után vonta a mara-
dék földrajzi és gazdasági lehetőségek kihasználását. Németország 
acéltermelése meghaladta 1910-re Anglia, Oroszország és Francia-
ország együttes mennyiségét. 1912-re a kereskedelem szempontjá-
ból is Anglia egyenrangú társa lett Németország, úgy hogy az eredeti-
leg is magas angol érték meg is duplázódott. 

Annak ellenére, hogy Németország - a többi tengeri nagyhatalom-
hoz képest - nem tudott kiterjedt tengeri kereskedelmi hálózato-
kat kialakítani, 1910-re már Angliához képest negyedmennyiségű 
bruttó regisztertonna áruval kereskedhetett az Egyesült Államokkal, 
bár ez az érték 1887-ben még csupán tizede volt az angliai mennyi-
ségnek. A német hajók mérete is nagyobb volt más nemzetekénél, 
ezzel is jelezve az áruforgalom megnövekedésének jelentőségét. 

A britek tiltakozását a legjobban a konzulok elkeseredett jelentései 
bizonyítják, több támogatást kérve a kereskedelmi útvonalak biztosí-
tásához. A német kereskedők ugyanis sokkal energikusabbak voltak, 
és jobban élvezték az állam és a bankrendszer segítségét a hátuk 
mögött. Bárhogyan is akarjuk beállítani Németország első világhábo-
rú előtti fejlődését, annak mértéke olyan nagy volt, ami maga után 
vonta a későbbi világhatalmi törekvéseket. Ennek a törekvésnek az 
egyik jelzője Németország érdeklődése Törökország irányába, amely 
a németekkel ellentétben veszített helyzetéből.  

1875-ben a török államadósság olyan magas volt, hogy az ország 
kénytelen volt szüneteltetni a kölcsönök visszafizetését. 1876-ban 
egy liberális csoport képes volt módosítani az alkotmányon, és meg-
választatni V. Murad szultánt, aki viszont egy éven belül megőrült, és 
helyét a már említett II. Abdul Hamid vette át. Az új uralkodó látszólag 
támogatta az alkotmány módosításait, de az 1877-78-as háború 
Oroszországgal elég indokot adott neki a reformok megtagadására és 
az újonnan alakult Nemzeti Tanács feloszlatására. A politikai lépést a 
liberálisok elűzése követte, ami miatt igen gyanakvó személyiségnek 
titulálták. A háború végén Anglia sietett a törökök támogatására a 
Berlini Kongresszuson, és ezért megkapta Ciprust ajándékba. Abdul 
Hamid ezek után nekilátott a gazdaság és a hadsereg modernizálá-
sának, amely meg is hozta az eredményét a görögök ellen 1897-ben. 
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A kezdeti sikerek azonban nem tartottak sokáig, mert Tripolit nem 
sikerült később megtartani, és az Olaszország fennhatósága alá ke-
rült 1911-ben. 

Az 1912-es év további területi veszteségeket hozott, és elveszett 
Hadrianopolisz (Edirne) is. A város csak a következő évben, a balkáni 
háború során került visszacsatolásra. Abdul Hamid uralma idején 
megnövekedett a korrupció és a bürokrácia, de a vasútépítési projek-
tek legalább elkezdtek felfutni.  

A kisebbségek jogai is több esetben sérültek, amely menekültára-
datot eredményezett. Abdul Hamid uralmát végül az Ifjútörök mozga-
lom 1909-es lázadása szakította meg, utóda pedig V. Mohamed lett, 
aki a leköszönő uralkodó testvére volt. A nemzetiségi ügyek egészen 
Mustafa Kemal uralkodásáig húzódtak el, amikor 1920-ban felmerült 
egy nemzetállam létrehozásának kérdése. Abdul Hamid megbuktatá-
sával gyengülhettek volna a török-német kapcsolatok, de az ország-
ban a reformisták jelentősebb angol támogatás nélkül nem tudtak 
hatást gyakorolni a belpolitikára.  

Visszatérve a török tartozásokra, azok kiegyenlítését 1875-ben 
megtagadták, így azok az európai államok részéről egy konzorcium 
létrehozását eredményezték, amely 1881-ig tartott. Ugyanabban az 
évben hozták létre az Ottomán Tartozási hivatalt, amely lassan neki-
láthatott az államadósság szisztematikus törlesztéséhez. A pénzek 
visszafizetése azonban több évig elhúzódó tartozási csapdát ered-
ményezett. A létrehozott hivatal a nemzeti össztermék negyede fölött 
rendelkezett. A hitelezők direkt olyan feltételeket szabtak, amelyek 
jelentősen késleltettek fontos infrastruktúrát érintő fejlesztéseket, töb-
bek között a Berlin-Bagdad vasútvonalat is. 

2. A Berlin-Bagdad vasútvonal építése 

2.1. Az építés első fázisa: 1888-1899 

1835-ös évtől Moltke szorgalmazta a legjobban a törökök felé 
való közeledést. Felismerte a vasúti szállítás jelentőségét, és 
pártfogásába vette a vasútépítést, ő lett az új Hamburg-Berlin vas-
útvonal egyik igazgatója is. Az elképzelések 1871-re értek be, amikor 
Wilhelm von Pressel vasútmérnök meg tudta győzni a török kormányt 
egy rövidebb szakasz építéséről. A valódi útvonal építésére azonban 
1888-ig várni kellett, amikor a Dr. Georg von Siemens által irányított 
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Deutsche Bank megalapította az Anatóliai Vasúttársaságot Abdul 
Hamid támogatásával. A vállalat egy korábban épült angol vonalat 
újított fel és egészített ki Dél-Anatólia irányába. A koncesszióba bele-
foglalták, hogy egy későbbi időpontig el kell jutni Bagdadig. Bismarck 
ezt ellenezte, de leszavazták (2. ábra).  

 
2. ábra. A Berlin-Bagdad vasútvonal 

A kezdeti időkben nem fogalmazódtak meg direkt támadások más 
országok részéről. Csak 1892 decemberében Sir Clare Ford konstan-
tinápolyi követ bírálta a koncessziót. Marschall von Biederstein kül-
ügyminiszter, aki a német diplomácia legtehetségesebb alakja volt, 
ezt azzal reagálta le, hogy hasonló gondolatokat fogalmazott meg 
Anglia egyiptomi érdekeit bírálva. 

Lord Cormer, a Baring bankárcsalád egyik befolyásos tagja vála-
szul a Külügyminisztériumhoz fordult jogorvoslatért, de két nappal 
később Lord Rosebury, a királyi Titkos Tanács elnöke elutasította 
beadványát.  

Néhány hasonló kaliberű történéstől eltekintve a vállalkozás első 
három éve kiegyensúlyozottan haladt. A német vasúttársaság átlátha-
tóan vezette a könyvelést, és törekedett a pontosságra, ami a török 
vezetésnek nagy segítséget jelentett. 
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2.2. A második fázis, avagy „Drang nach Osten”: 1899-1908 

1897-ben a németek görögök felett aratott győzelmében a vasút 
nagy szerepet játszott. Ezt a császár második konstantinápolyi láto-
gatása idején külön hangsúlyozta is a sajtó. A látogatás legnagyobb 
hozadéka az volt, hogy sikerült meggyőzni a török felet a pálya építé-
sének folytatásáról.  

1899-ben a következő megkötött koncesszió már világosan ki-
mondja, hogy Bagdad városa az építkezés távlati célja, és az elké-
szülendő kilométerekre kötött garanciák is a szerződésben foglaltat-
tak. A császárság vállalta öntözési projektek és egyéb infrastruk-
túrák megszervezését a vasút vonala mentén, amelyek bevétele-
ket biztosítottak az építkezéshez. A későbbi években pontosan ezek 
a vállalkozások aggasztották a legjobban a projekt ellenzőit, mivel 
számukra a német nagyhatalmi törekvések jelzői voltak. A megálla-
podásokban megszabott útvonal Haydarpaşá-tól indult és Agorán, 
Adanán, Mosulon és Aleppón keresztül vezetett Bagdadig. Később 
szóba került Basra és a Perzsa-öböl is, mint lehetséges végcél.  

Oroszország szinte azonnal ellenezte az agorai szakasz megépí-
tését, mivel az anatóliai érdekeit sértette, illetve Anglia attól tartva, 
hogy Németország tengeri kikötőt épít a Perzsa-öbölben, Kuvai-
tot protektorátussá emelte. Az orosz aggodalmak semlegesítésére 
az útvonal kissé nyugatabbra, Konia városának területére tolódott az 
1899-es fekete-tengeri medencei megállapodás értelmében. Az angol 
intézkedésnek köszönhetően pedig Basra lett a kijelölt végállomás. 
Ebben a formában a vonal 2500 km-t tett ki, amely hosszabb utat 
jelentett, mint a Santa Fe társaság Chicagót és Los Angelest össze-
kötő pályája vagy a Union Pacific vasút szolgáltatása Omaha és San 
Francisco között. A következő szakaszoknak legfeljebb nyolc év alatt 
kellett volna megépülniük, és Siemens is egyre türelmetlenebbé vált a 
folyamatok lassúsága miatt. Egy kirohanásában azt „vágta az orosz 
fél fejéhez”, hogy átadja az egész koncessziót Sergei Witte vasútépí-
tésért felelős pénzügyi biztosnak.  

Az újabb építkezési szakasz Törökországnak azért is jelentett so-
kat, mert szétesett provinciái között kiépülhetett egy tartósabb kap-
csolat. Mivel a kijelölt nyomtáv nem a tengerparttal párhuzamo-
san haladt, így védve volt egy esetleges hajóágyúk által támoga-
tott támadástól, és ráadásul a németek nem akarták annektálni az 
építkezés által érintett területeket sem. 
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A pán-germán liga és a német császár agresszív hangvételű kije-
lentései, a hangoztatott jelmondatok ellenére, mint például a "mittel 
Europa Plan" (Közép-Európa terv) vagy a ”Drang nach Osten” 
(Német keleti kolonizáció - „törekvés kelet felé”), a világsajtó to-
vábbra is pozitívan állt hozzá a fejlesztésekhez. Max von Oppenheim 
diplomata és archeológus agitáló magatartása is olaj volt a tűzre, mi-
vel ásatásainak ideje alatt arra buzdította a muszlim lakosságot, hogy 
erőszakkal lázadjon fel az angolok és a franciák ellen. 

Az 1889. november 30-i London Times ki is hangsúlyozta, hogy az 
angolok kifejezetten támogatják a német vállalkozást, miközben 
Oroszország és Franciaország megítélése kritikusabb hangvételű volt 
a lapban. 

1899 és 1902 között a vasút szempontjából nem történt sok ér-
demleges esemény. Bár az 1900-as német flottafejlesztés nyugta-
lanította a külföldi közvéleményt, ez a folyamat nem volt hatással a 
vasútvonal építésére. Az időszak a költségvetési tervek további kidol-
gozásával telt, illetve a terület mérnöki szempontból történő felméré-
sével. A szultánnal való utolsó egyeztetés után 1902. március 18-án 
megszületett az utolsó koncesszió. A hiányzó költségek pótlására a 
németek vasútkötvényeket bocsátottak az angolok és a franciák ren-
delkezésére. Az angolok közül Konstantinápoly angol követe, Sir Ni-
colas O'Conor volt a legjelentősebb támogatója eme "internaciona-
lizáló" törekvéseknek. A tranzakció az angol kormány miniszterelnök-
ének és külügyminiszterének támogatását is élvezte. 

A kötvények kibocsátása ellen azonban a Lynch testvérek hajó-
zási társasága emelt szót, amely az Eufrátesz környéki vízi keres-
kedelemben volt érdekelt. A folyamatos sajtónyilvánosság az ügyek 
haladása ellenére lassan a németek ellen fordította a közvéleményt. 
és végül a brit vezetés a kötvények megvételét megtagadta. A támo-
gatás megszűnését a bankok érdekeinek megváltozása, valamint az 
okozta, hogy a szállítási díjszabások egyenlőségének garanciáját 
sohasem tárták a nagy nyilvánosság elé, amely így könnyebben befo-
lyásolhatóvá vált a sajtó által.  

Ettől az akciótól kezdve már semmilyen nemzetközi támogatásra 
nem számíthatott Németország a vasút sikeres befejezéséhez. Az 
angol kormány Törökország ellen is szankciókat hozott, amely főleg 
az Ottomán Nemzetadóssági Hivatal ellen irányult, és nem engedte 
meg az áruszállítás díjainak emelését az addig megépült szakaszon. 
Végül a németek egy egyeztető tanácskozást kezdeményezetek a 
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britekkel, akik viszont csak az oroszok és a franciák bevonásával vol-
tak hajlandóak asztalhoz ülni. Mivel Németország félt a konferencián 
esetlegesen kialakuló elutasító hangulattól, és az ellenzék többsége 
miatt, a feltételt elutasította. A tárgyalások így megfeneklettek, mert 
minden tárgyalófél csak a többiek jelenlétében volt hajlandó egyez-
tetni. Mindent egybevetve úgy is fogalmazhatnánk, hogy a későbbi 
1904-ben megalakult Antant hozzáállása kezdett megformálódni, 
és a folyamat egészen 1912-ig tartott. 

2.3. A harmadik fázis, a német kompromisszum: 1908-1914 

Az angol diplomácia a „reval”-i (Tallinn) egyeztetések idején külön 
értesítette az orosz delegációt arról, hogy nem tudja végtelen ideig 
gátolni a bagdadi vonal megépítését. A németek is hajlandóak voltak 
változtatásokra a vonal Bagdadot és Basrát összekötő szakaszával 
kapcsolatban. Az érintett pályarészek fölötti felügyeletét visszaadták 
a török félnek, így sikerült kihúzni az angol ellenállás méregfogát. 
Mégis az első megállapodás Oroszországgal köttetett Potsdamban 
1910-ben. A tárgyalások során elismerték Oroszország Perzsiát érin-
tő törekvéseit is, de ez az angol felet ismét arra kényszerítette, hogy 
mesterségesen hátráltassa az egyeztetéseket. A következő megálla-
podást így a franciák kötötték, melyben rögzítették az Anatóliát és 
Szíriát érintő gazdasági igényeket. A szerzősédeket pénzügyi szinten 
is sikerült megkötni a Deutsche Bank és a francia érdekeltségű Otto-
mán Bank között.  

A harmadik fázis végét az 1914. június 15-én megkötött angol 
megállapodás hozta el. A végállomás Basra lett úgy, hogy az attól 
délebbre fekvő területek felett a britek veszik át az ellenőrzést. A tö-
rökországi vámok mértékének emelésében is megegyeztek a felek, 
úgy hogy Adana városa német érdekeltségű maradhatott. A Shatt-al-
Arab deltás térsége nyílt hajózási terület lett, és sértetlen maradt Ang-
lia mezopotámiai érdeke.  

Az angolok minden szempontból jobban jártak, hiszen a heteken 
belül kezdődő első világháború kezdő szakaszában nem sikerült 
a törököknek megfelelő számú csapatokat mozgatniuk a térség-
be.  

A területek feletti huzavonák pszichológiai szempontból is nyomást 
gyakoroltak a vasutat építő államok vezetőire, akik egyfolytában 
úgy érezhették, hogy sikeresen bekerítik őket az Antant hatal-
mak. 
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3. A Berlin-Bagdad vasútvonal hadászati és diplomáciai 
hatásai 

Tehát, a vasút építését akár az első világháború egyik kiváltó 
okának is tekinthetjük. Az ezt a gondolatot alátámasztó pontok kö-
zül a legnyomósabb, hogy Németország valóban körbekerítettnek 
érezhette magát a folyamatos egyeztetések miatt. India az 1899. 
szeptember 21-én küldött, úgynevezett Curzon-jelentésben, amely 
George Nathaniel Curzon indiai alkirály nevéhez fűződik, sürgette az 
angolok fellépését az oroszokkal egyetemben Németország terjesz-
kedésének megakadályozására. Ennek az eredménye lett az oroszok 
által aláírt és fentebb már említett 1907-es egyezmény. 1909-ben Sir 
Charles Hardwage politikus a berlini angol nagykövetnek küldött üze-
netében egyenesen kijelenti, hogy csak együtt tud Anglia és Oroszor-
szág akkora nyomást kifejteni a németekre, hogy azok világhódító 
taktikája megbukjon.  

Sir Edward Grey külügyminiszter 1908-as levele a londoni német 
nagykövetnek a britek azon aggályait fejezi ki, hogy a mezopotámiai 
kereskedelmet addig nem lehet potenciálisan kihasználni, amíg nin-
csen biztosíték arra, hogy a többi területen a vámok ellenőrzése felett 
csak az angolok dönthetnek.  

Sir Edward 1911. május 26-án a Birodalmi Védelmi Tanácsnak is 
írt levelet, melyben helytelenítette a helyzet végleges rendezéséig a 
szállítási tarifák emelését, ha azzal áttételesen a német felet is támo-
gatják. A vasút semmiképpen sem érhette el a Perzsa Öböl tér-
ségét. Ha ez a törekvés megvalósult volna, akkor egy német ten-
geri bázis fenyegethette volna Anglia India felé irányuló keres-
kedelmi útvonalait. Lehetségessé vált volna, hogy kapva a lehe-
tőségen, a törökök esetleg megtámadják Egyiptomot. A vasút a 
Dardanellák területén is fenyegette az Antant érdekeit, hiszen 
elvághatta volna a brit-orosz kommunikációs vonalakat egy kez-
deti összecsapás idején.  

Dr. Paul von Rohrback 1903-ban a „Die Baghdadbahn” című mun-
kájában a következő módon nyilatkozik: "Anglia megtámadása az 
Északi-tenger felöl kizárt [...] Anglia német megszállása utópisztikus 
álom csupán [...] Angliát csak egy helyen lehet megtámadni, és az 
a hely Egyiptom [...] Törökországnak pedig addig nem lehet esé-
lye egy sikeres invázióra, amíg nem épít ki egy vasútvonalat Kis-
Ázsiában és Szíriában, és amíg a bagdadi vasútnak köszönhető-



158 

en nem tud kivédeni egy angol támadást Mezopotámia felöl... 
Törökország védelme a kulcseleme annak, hogy ne alakulhasson ki 
háborús helyzet Angliával." [6] 

Fischer Ferenc történész szerint „Németország a bagdadi vasút 
teljes kiépülésével lényegében megtörte volna az addigi brit (Euró-
pa kikötőit Ázsia piacaival, erőforrásaival összekötő) kereskedelmi-
hajózási világmonopóliumot”. Veszélyesebbnek tűntek az angolok 
szemében a várható geopolitikai következmények, a kalkulálható 
stratégiai, katonai, logisztikai szempontok. Nemcsak a török se-
regeket lehetett a központi, anatóliai birodalmi magterületekről 
az arabok lakta peremterületekre gyorsan eljuttatni, hanem… a 
német hadosztályokat is viszonylag gyorsan lehetett átcsopor-
tosítani Európa centrumából a Shatt al-Arab térségébe. Egy ilyen, 
a balkáni vagy kis-ázsiai szárazföld belsejében zajló haderő-
átcsoportosítást a tengeri hatalom Nagy-Britannia nem tudott 
volna megakadályozni (ezt később az I. világháború eseményei iga-
zolták is). A kritikus stratégiai pontoknak a német vezérkar különös 
figyelmet szentelt. A Boszporusz-Dardanellák erődítményrendszereit 
1914-től a Helgolandban felállítotthoz hasonló kaliberű, Krupp-féle 
nehéz parti ágyúkkal szerelték fel, és német kezelőszemélyzet építet-
te ki, valamint ellenőrizte azokat. A német vezérkar nagy gondot for-
dított arra is, hogy a vasút nyomvonala még ott is, ahol az legin-
kább megközelítette a tengerparti területeket… a tengerről elér-
hetetlen legyen, mely elővigyázat helyességét idővel a világháború 
eseményei igazolták. A vasútvonal valóban teljes - szárnyvonalakat is 
magába foglaló - kiépülése esetén nagyon is expanzív célokat szol-
gálhatott volna. Egy, a nagyközönségnek szóló, 1913-ban írott német 
munkában például az olvasható, hogy „Bagdad és a vasút Angliát a 
legsebezhetőbb pontokon fenyegethetik, az indiai és az egyiptomi 
határoknál”. Emellett a bagdadi vasút éppen Kirkuk és Mosul térsé-
gében haladt át, a már akkor is igen gazdagnak tekintett olajmező-
kön. A két rivalizáló nagyhatalom egyike sem rendelkezett saját olaj-
forrásokkal, miközben a világháború előtti időszakban különösen a 
német ipar járt élen a belsőégésű motorok kifejlesztésében. Angol 
részről már igen korán, még a századforduló előtt, Lord Fisher, az 
admiralitás első lordja, majd Churchill világosan felismerték az olaj 
hosszútávú stratégiai jelentőségét, és megkezdték a Royal Navy ha-
jóinak olajtüzelésre való átállítását. Nagy-Britannia blokádjával bármi-
kor ellenőrzése alá vehette Németország tengerentúli összekötteté-
seit, ugyanakkor a dél-kelet irányú, XX. századi német „Drang 
nach Osten"-politika lehetőséget kínált a kontinentális hatalom 
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Németországnak arra, hogy egy lehetséges brit tengeri blokád 
következményeit kivédje.” [10] 

 

3. ábra. A közép-európai – elő-ázsiai ferde tengely, mint hadműve-
leti cél a világháborúban [10] 

Különösen figyelemre méltó a vasútvonal földrajzi tájolásának és 
az első világháború geopolitikai tengelyének 3. ábrán nyomon követ-
hető viszonya. „Az első világháború során az antant hadműveletek 
többsége lényegében a közép-európai - elő-ázsiai kereszttengely, 
illetve átló mentén folyt. A központi hatalmak négyes blokkja Szerbia 
és Románia katonai megszállása után lényegében egy egybefüggő 
tömböt, egy vaskos „pufferzónát" képzett, melyet épp az „5B"… 
bikontinentális dimenziójú, délkeleti irányú, átlós erővonallal 
(Bréma – Berlin – Bizánc – Bagdad - Basra)… stratégiai vasútvonal 
kapcsolt össze Brémától Bagdadig. A Nyugat-Európa és Oroszor-
szág között húzódó ferde tengely katonai áttörésére törekedtek annak 
mindkét oldaláról. Más szavakkal, az antant legfontosabb célkitűzése 
az volt, hogy a központi hatalmaknak ezt az eurázsiai, az Északi-
tengertől a Perzsa-öbölig húzódó katonai szövetségi rendszerét va-
lamelyik ponton átszakítsa.” [10]  



160 

Ugyanakkor azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy a történé-
sek negatív vonásai ellenére, a vasúttal kapcsolatos szerződések 
megkötése azon kevés példák egyike volt, amelyekben egyezsé-
get lehetett elérni az Antant és Németország között. A legérdeke-
sebb mozzanat, hogy mégis pont a háború kitörésének évében sike-
rült közös álláspontot találni, így aligha tekinthető valódi „casus belli”-
nek a sínek lefektetése. Az újságokban 1903-tól megjelent cikkek 
csak egyfajta hatásvadász média-cselekmények voltak.  

Összegzés 

A vasúti koncessziók a korszakban az imperialista politika leg-
jobb diplomáciai és kereskedelmi eszközei voltak. Az első világ-
háború tagadhatatlanul a végeláthatatlan nagyhatalmi gazdasági be-
folyások érvényesítése miatt robbant ki, csak ürügy kellett. A kiváltó 
okokat az események komplexitása önmaga határozta meg, mivel az 
ismeretes diplomáciai íratok is annyi túlbonyolított megfogalmazást 
tartalmaztak, amelyek egy idő után ellentmondtak egymásnak. A 
vasút szerepét nem szabad lebecsülni, hiszen Anglia már 1899-
től szerette volna protektorátusi védelem alá helyezni Kuvaitot, 
hogy a Berlin-Bagdad vasútvonal ne jusson el a Perzsa öbölig. A 
török vámok emelésének megakadályozása és a vasúti részvények 
árusításának bojkottja nagyon jelentős világpolitikai lépések voltak. A 
német szerző Erich Brandenburg 520 oldalas „Bismarcktól a világhá-
borúig” című könyvében 42 oldal szól a bagdadi vasútról. [7] A vonal 
alku tárgya volt, mert Törökország annyit számított Németország-
nak, mint Marokkó a franciáknak vagy Egyiptom az angoloknak. 
Egyetlen német kolónia sem ért fel értékileg a Törökország által nyúj-
tott lehetőségekkel. A német császár látogatásait mindig nagy érdek-
lődés követte, és a köztisztviselő és író Dr. Paul von Rohrbach is 
többször látogatott külföldre, hogy beszámoljon a bányászati és ha-
dászati lehetőségekről, beleértve az öntözőrendszerek építése 
és a piacok által biztosított bevételekről. Maga Marschall von 
Biederstein is Konstantinápolyba vonult vissza külügyi biztosi megbí-
zatása lejártával 1897-ben.  

1875-ben Bismarck Reichstagban kijelentette, hogy „Törökország 
számára nem ér annyit, hogy akár egy pomerániai gránátos katona is 
elessen miatta”. Az államférfi ugyanis nem akart olyan területekre 
figyelmet fordítani, ahol Oroszország ellentétben állt Ausztriával, 
amely hajlott volna korábban is szövetségre. 1886-ban nyilvánvalóvá 
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vált, hogy a két ország közötti ellentét nem oldható fel, így ameddig 
lehetséges volt, nem volt szabad letenni a voksot egyik támogatása 
mellett sem.  

Bismarck idején ez az álláspont még kivitelezhető volt, de a német 
gazdasági vívmányok már utat találtak maguknak a déli területe-
ken, és a vasút vált az egyetlen olyan tényezővé, amely mindhá-
rom Antant hatalomnak szemet szúrt; Elzász-Lotaringia, Bosznia, 
Hercegovina és a német flotta, csak egy-egy tagját érintette a szövet-
ségnek. Ha már az oroszokkal nem lehetett kibékülni, Németország 
megkezdte a közeledést Ausztria felé. 

Mivel Anglia, Franciaország és Oroszország érdekeit sértette, 
kijelenthetjük, hogy a vasút a német fejlődés egyik legjelentő-
sebb mérföldköve volt. A helyzet elmérgesedése egybekovácsolta 
az Antant államait, és bevonta Németországot a Balkán ügyeibe 
is. 

A vasút mai állapota összességében sanyarú, és teljes egészében 
nem járható végig. Toprakkale és Narli között főleg teherforgalom 
jellemző, és megtörtént a pálya villamosítása. Bár 2010-ben Mosul 
(Irak) és Gaziantep (Törökország) között megindult a közlekedés, a 
szakasz ismét használaton kívül van, és csak Bagdad és Basra kö-
zött járnak elvétve szerelvények. (A szerző köszönetet mond Fűry 
Nándornak a segítségért.) 
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