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MARGOT KAHLEYSS

MUSLIME IN BRANDENBURG – KRIEGSGEFANGENE IM 1. WELTKRIEG. 
ANSICHTEN UND ABSICHTEN

(Museum Europäischer Kulturen, Berlin, 2000. 184 o., 146 fénykép és ábra, 
ISBN 3886094324-9783886094325)

Az 1990-es évek közepén a berlini Néprajzi Múzeum (Berliner Museum für Völkerkunde) 
Fotóarchívumából 136 rejtélyes üvegdia és üvegnegatív került elő, amelyeken többek között ke-
leti öltözet viselő emberek, egy mecset és különös faragásokkal díszített német helységnévtáblák 
voltak láthatóak. A kutatás, azonosítás folyamán kiderült, hogy a fényképek az első világháború 
idején, két speciális, elsősorban muszlim hadifoglyok számára létesített táborban – Berlin közelé-
ben, Zossen és Wünsdorf mellett – készültek. A téma különlegessége felkeltette Margot Kahleyss 
figyelmét, aki 1995 és 1997 között összesen három publikációban is feldolgozta. Ez figyelemre-
méltó, hiszen a szerző szakterülete elsősorban Latin-Amerika.1 Emellett néprajzi és publicisztikai 
tanulmányokat folytatott a Berlini Szabadegyetemen (Freie Universität Berlin), később docensként 
a nyelvi közvetítés területén (német mint idegen nyelv, angol, spanyol) végzett kutatásokat és lektori 
feladatokat is ellátott.

A mű két fő részre oszlik: egy általános bevezetőre, valamint magukra a fényképekre és azok 
leírására. A bevezetőben a szerző röviden kitér arra, hogy a fényképek forrásként nem egyszerűen 
csak dokumentálnak, hanem egyszersmind árulkodnak azok készítőinek szándékairól, kulturális 
környezetéről. Németország és az iszlám viszonya ráadásul egy olyan kérdéskör, amely mára mit 
sem vesztett aktualitásából. A történelmi háttér felvázolásakor a szerző feleleveníti ennek ellenmon-
dásosságát, egyrészt az évszázadokra visszanyúló félelmet a hódító araboktól, törököktől, másrészt 
a „mesés kelet” különös vonzerejét. Érinti a német és az oszmán birodalom korábbi kapcsolatait (az 
első kereskedelmi és barátsági szerződés 1761-ben jött létre), valamint összefoglalja a legfontosabb 
okokat, amelyek oda vezettek, hogy a muszlim hadifoglyok egy időre megkülönböztetett figyelem-
ben és bánásmódban részesültek. 

Eszerint a német hadvezetés egyrészt abból indult ki (tévesen), hogy az V. Mehmed oszmán 
szultán és kalifa által 1914. november 14-én meghirdetett „szent háború” (dzsihád)2 következté-
ben az antant gyarmatok és államok területén élő, illetve az azok seregeibe besorozott muszlimok 
úgy fogják érezni, hogy át kell állniuk a Központi Hatalmak oldalára. Másrészt számoltak azzal, 
hogy ha a Magrebben (Marokkó, Algéria, Tunézia) a franciák, Indiában és Egyiptomban a britek, a 
Kaukázusban és Közép-Ázsiában pedig az oroszok ellen sikerülne felkeléseket kirobbantani, jelen-
tősen gyengíthetnék az ellenséget. Mindezen túl hosszú távú gazdasági és kereskedelmi céljaik is 
voltak a közel-keleti és az indiai térségben. A gyengélkedő Oszmán Birodalom ugyanakkor a maga 
részéről arra látott esélyt a világháború kitörésekor, hogy visszaszerezze vezető helyét az iszlám 
világban, és megakadályozza az arab területek függetlenségi törekvéseit.

A német hadügyminisztérium elképzelései szerint a fogságba esett, különböző népekhez tartozó 
muszlimokat, a hindukat és a nemzeti önállóságra törekedő grúzokat és örményeket is arról kellett 
volna megfelelő propagandisztikus eszközökkel meggyőzni, hogy a Német Birodalom és szövetsé-
gesei támogatják függetlenségi mozgalmaikat, és baráti népként tekintenek rájuk. Ők ezt követően 
visszatértek volna a harctérre vagy a hazájukba, ahol tovább terjesztették volna a propagandát. Az 
egész stratégia egy befolyásos orientalista, Max Freiherr von Oppenheim (1860–1946) 1914 októ-

1 Emellett néprajzi és publicisztikai tanulmányokat folytatott a Berlini Szabadegyetemen (Freie Universität 
Berlin), később docensként a nyelvi közvetítés területén (német mint idegen nyelv, angol, spanyol) végzett ku-
tatásokat és lektori feladatokat is ellátott.

2 A szerző sem felejti el itt megemlíteni, hogy az arab dzsihád kifejezés jelentése nem „szent háború”, 
sokkal inkább „törekvés”, „erőfeszítés”. Ez elsődlegesen a saját hibákkal, negatív tulajdonságokkal folytatott 
küzdelmet jelenti (egyes iszlám jogtudósok ezt nagy dzsihádnak nevezik), és csak másodlagosan az iszlám hit 
fegyveres védelmét (kis dzsihád). 
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berében megjelent Emlékirat ellenségeink iszlám területeinek forradalmasításáról (Denkschrift 
betreffend die Revolutionisierung der islamischen Gebiete unserer Feinde) című írásán alapult. 
A zsidó származású, de katolikusnak nevelt Oppenheim már fiatalkorában rajongott az iszlám
kultúráért, jogi tanulmányait követően sokat utazott a Közel-Keleten és Német Kelet-Afrikában, 
Kairóban arabul tanult, és teljesen magáévá tette az ottani szokásokat, még az öltözködést is. Jól 
ismerte fel, hogy a Német Birodalom élvezett némi szimpátiát a Közel-Keleten, mivel kritikusan 
viszonyultak a britek és franciák gyarmatpolitikájához. Oppenheim és köre (többek között ba-
rátja, Karl Emil Schabinger, Oskar Ritter von Niedermeyer és Werner Otto von Henning, akik 
Afganisztán és India fellázítását tervezték, Eugen Mittwoch orientalista és Helmuth von Glasenapp 
indológus) mindent elkövettek azért, hogy saját háborús céljaik elérése érdekében az iszlám vi-
lágban a dzsihád fogalmának rendkívül erőszakos értelmezését terjesszék. (Az iszlám jogtudósok 
között ugyanis mai napig vita tárgya, hogy a dzsihád kötelessége-e a muszlimoknak, vagy csak egy 
jog, amivel külső támadás esetén élni lehet.) Elsődleges céljuknak a brit gyarmatbirodalom szét-
zúzását, Egyiptom és India fellázítását tekintették. (Oppenheim egyébként a második világháború 
idején, 1940. július 25-én is írt egy emlékiratot, amelyben ugyanezt az elképzelését elevenítette fel; 
siker ezt se koronázta.)3  

A Zossen melletti „Szőlőhegy-tábor”-ban (Weinberglager) elsősorban az Orosz Birodalom te-
rületéről származó foglyokat gyűjtötték össze, mintegy 12 000 főt, leginkább kazáni tatárokat, 
de tőlük elkülönítve keresztény örmények és grúzok is kerültek ide. A Wünsdorf közelében fekvő 
„Félhold-tábor” (Halbmondlager) nagyjából 4000 foglyot fogadott be: észak- és nyugat-afrikaiakat, 
afgánokat és indiaiakat (muszlimokat, hindukat és szikheket egymástól elkülönítve). Mivel tisztek 
esetében nagy volt annak a veszélye, hogy a közkatonáknál jóval lojálisabbak a gyarmattartókhoz, 
őket nem ezekben a táborokban helyezték el. A legénységi állományhoz tartozó foglyok kivételes 
bánásmódban részesültek, ami a hadifogolytáborokhoz viszonyítva jobb ellátást, az étkezés vallási 
előírásainak lehetőségek szerinti figyelembevételét, változatosabb szabadidős elfoglaltsági lehető-
ségeket (sport, kézműves tevékenységek, kirándulások a táborokon kívülre, nyelvórák) és szabad 
vallásgyakorlat biztosítását jelentette. A „Félhold-tábor”-ban 1916. július 13-án avatták fel az első, 
Németországban épült mecsetet. Különösen nagy hangsúlyt fektettek természetesen a foglyok be-
folyásolását célzó propagandára, melynek keretében számukra tábori újságokat szerkesztettek és 
jelentettek meg (Der neue Orient, az arab, tatár és orosz nyelvű El Dschihad, a grúzokat megcél-
zó Kaukasien, valamint a hindi és urdu Hindostan). 1916 decembere és 1917 márciusa között az 
arab nyelvű Lagerzeitung des Halbmondlagers Wünsdorf is tájékoztatta a foglyokat. A táborokban 
muszlim tanítók is működtek, többek között a tunéziai Szalih es-Saríf et-Tuniszi és a tatár Abder-
Rasíd Ibráhim sejk, akik a hadvezetés megbízásából fejtettek ki vallási köntösbe öltöztetett német-
barát propagandát.

Mindezek az erőfeszítések azonban kevés sikert hoztak. A propagandát irányító Keleti 
Hírszolgálat (Nachrichtenstelle für den Orient, kezdetben Oppenheim, majd Schabinger és Mittwoch 
vezetése alatt), amely a fogolytáborok mellett a frontokon és az ellenséges gyarmatokon is aktív 
propaganda-tevékenységet folytatott, nem vette figyelembe, hogy az egyes népek szuverenitásra
vágynak, és nem a halódó Oszmán Birodalom szárnyai alá, így annak a „szent háború”-ra való fel-
hívása se szította fel lelkükben a kívánt tüzet. A különböző etnikumok és felekezetek között feszülő 
ellentétek – például Indiában a muszlimok, hinduk és szikhek esetében – eleve lehetetlenné tették 
az együttes fellépést a gyarmattartókkal szemben. Ugyancsak kevesen akadtak, akik szívesen koc-
káztatták volna saját és a hátországban maradt családjuk jövőjét a Központi Hatalmak oldalára való 
esetleges átállással. A tábori újságok befolyása is elhanyagolható volt, utólag megállapították, hogy 
nyelvezete túlságosan bonyolult volt az – egyáltalán olvasni tudó – foglyok többsége számára is. Az 
együttműködési hajlandóság alapján különböző csoportokba osztották őket: „dzsihádisták”, „lan-

3 Wolfgang G. Schwanitz: Max von Oppenheim und der Heilige Krieg. Zwei Denkschriften zur 
Revolutionierung islamischer Gebiete 1914 und 1940. Sozial.Geschichte. 2004. 3. sz. 28–59 o. Online elérés: 
http://www.trafoberlin.de/pdf-dateien/Oppenheims%20Jihad%20Dokumente%20WGS%20%20120207.pdf 
(A megtekintés időpontja: 2014. január 8.) Itt olvasható Oppenheim első, eredetileg mintegy 136 oldalas em-
lékiratának (Schabinger által) kivonatolt változata, és itt publikálták első ízben a második emlékirat teljes 
szövegét.
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gyosok”, „hajthatatlanok” (Gihadisten, Laue, nicht Belehrbare), vagy „készségesek”, „langyosok”, 
„franciáskodók” (Bereitwillige, Laue, Französlinge). Az internáltaknak legfeljebb negyede bizo-
nyult együttműködésre késznek, egy részüket a Kahleyss által I. zászlóaljnak nevezett egységbe 
sorolták be; további 1800 főt Isztambulba szállítottak, ahol viszont sokkal rosszabb körülmények 
közé kerültek: az oszmán vezetés ugyanis nem osztotta a németek hosszú távú terveit, a foglyokat 
vasútépítésre és Anatólia betelepítésére szánták.

A német hadvezetés, miután belátta a terv megvalósíthatatlanságát, 1917 folyamán elkezdte a 
táborok felszámolását: az afrikai és indiai foglyok nagy részét (utóbbiak körében különösen gya-
koriak voltak a járványok) Románia megszállt területére szállították át. A többi fogoly a táborok 
környéki városokban volt kénytelen munkát végezni; ekkor már semmiféle kivételezett helyzetben 
nem voltak más hadifoglyokhoz képest. Emellett antropológiai és néprajzi kutatásokat is végeztek 
közöttük, így például Leo Frobenius (1873–1938) mondákat és elbeszéléseket gyűjtött, Rudolf Pöch 
(1870–1921) osztrák orvos és antropológus a foglyok fejéről készített gipszlenyomatokat, hagyo-
mányos énekeiket és zenéjüket pedig hangfelvételeken rögzítették. A háború lezárása után, 1921-ig 
a foglyok többsége visszakerült hazájába, de arra is volt példa – elsősorban a tatárok körében –, 
hogy letelepedési kérelmet nyújtottak be a német hatóságoknak, amelynek – legalábbis átmenetileg 
– sokszor eleget tettek; egy részük egészen 1924-ig maradt a „Szőlőhegy-tábor” területén. A lerom-
lott állapotú, de továbbra is látogatott famecsetet 1930-ban bontották el.

A szerző a megtalált diák egykori készítőjének személyéről is közöl tudnivalókat. Prof. Dr. Otto 
Max Johannes Stiehl (1860–1940) foglalkozását tekintve építész és a Charlottenburgi Technikai 
Főiskola (Technische Hochschule Charlottenburg, 1946 óta Technische Universität Berlin) pro-
fesszora volt, de részt vett a Berlini Antropológiai, Etnológiai és Őstörténeti Társaság (Berliner 
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, röv. BGAEU) munkájában is, lelkes 
amatőr fényképész volt. 1914 végén önként jelentkezett háborús szolgálatra, és 1915 közepén fő-
hadnagyi rangban a „Szőlőhegy-tábor” parancsnokságához került. Egy évvel később századossá 
léptették elő, 1917 júniusától a „Félhold-tábor” parancsnokhelyetteseként tevékenykedett. Stiehl 
számtalan fényképet, elsősorban portrét készített, ezek egy részéből állította össze a szóban for-
gó diasorozatot, amelyet valószínűleg a nagyközönségnek is bemutatott. Kahleyss kiemeli, hogy 
Stiehl, miközben érthető módon, a német hadvezetés céljait messzemenően szem előtt tartva igye-
kezett olyan összképet sugallni felvételeivel, hogy ezekben a táborokban kivételesen jó elbánásban 
részesülnek a foglyok, mégis elsősorban az egyes emberek érdekelték, ezért képei személyesebbek 
és kevésbé beállított jellegűek, mint a kifejezetten propagandacéllal készített fényképek. Stiehl 
a portréfelvételek esetében feljegyezte a lefotózott személyek nevét, ami ugyancsak szokatlan, 
és személyes érdeklődésének tanúbizonysága. Kutatói figyelme azonban nem feltétlenül párosult
rokonszenvvel: 1916-ban megjelent könyve, amelyben portréképeit közzétette, az Ellenségeink. 
96 karakterfej német hadifogolytáborokból (Unsere Feinde. 96 Charakterköpfe aus deutschen 
Kriegsgefangenenlagern) címet kapta. Ezzel tökéletesen megfelelt annak az akkoriban széles 
körben elterjedt vélekedésnek, amely az antant-hatalmakat barbársággal vádolta, amiért azok szí-
nes bőrű segédcsapatokat vetettek be európai ellenfeleik ellen. Ez még inkább tetten érhető Leo 
Frobenius Ellenségeink nép-cirkusza (Der Völker-Zirkus unserer Feinde) címen 1917-ben megje-
lent műve esetében, amelyben többek között következőket adja a briteket jelképező cirkuszigazgató 
szájába: „Bemutatjuk, amint John Bull világhírű domptőr remekül betanított állatai a manézsban 
letámadják és szétmarcangolják a minden kultúrától mentes, vad Germániát…”4 – Stiehl bevezető 
írása ennél visszafogottabb. Leszögezi, hogy nem az volt a célja, hogy ijesztő képek segítségével 
minél rosszabb színben tüntesse fel az ellenséget, és óva int attól is, hogy az egyes karaktervoná-
sokat könnyelműen általánosítsák. A 96 portré rendkívül sokféle népcsoportot mutat be: breton, 
közép- és dél-francia, arab, algériai, tunéziai, marokkói, szenegáli, szudáni, mulatt, angol, skót, 
ír, kanadai, flamand, vallon, gurkha, indiai, afgán, szerb, orosz, fehérorosz, ukrán, lengyel, koreai,
grúz, örmény, cseremisz és tatár arcok tekintenek ránk a kötet lapjairól. Stiehl emellett beszámol 

4 Leo Frobenius munkája az Europeana keretében teljes egészében digitálisan is elérhető az alábbi 
webhelyen: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN684757141 (A megtekintés 
időpontja: 2014. január 9.)
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személyes tapasztalatairól is, így például kiemeli, hogy a franciák fegyelmezetlenek, és folyvást 
kockajátékokkal szórakoznak. Az arabokat előkelő megjelenésűnek, a fekete-afrikaiakat viszont 
vadnak és teljesen műveletlennek írja le, akik a többi táborlakótól is elkülönülnek. Az indiai fog-
lyokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy míg a muszlimok esetében csak a disznóhús elkerülésére 
kell ügyelni az élelmezésnél, addig a hinduk és a buddhisták sokszor nem voltak hajlandóak olyan 
ételt fogyasztani, amelyet más vallásúak készítettek; így arra is volt példa, hogy engedélyt kaptak 
arra, hogy kenyerüket maguk süssék. A szerző külön kiemeli az afgánok büszke megjelenését, és 
úgy fogalmaz, hogy „tiszta indogermánok”, akik „akár egy észak-német paraszti gazdaságon is 
születhettek volna.” A tatárokról végül dicsérő hangnemben szól azok harciassága és tanulási vágya 
kapcsán, külön megemlítve az általuk készített, állatokat ábrázoló faragott alkotások kiemelkedő 
művésziségét. Mégis, azzal fejezi be írását, hogy bár igyekezett bemutatni ezen népek jó oldalát is, 
„ne felejtsük hangsúlyozni, hogy ebben az egzotikus tömegben mégiscsak a nyerseség és barbárság 
van túlsúlyban.”5

A bevezetőben számos fénykép és ábra illusztrálja a szöveget. Így többek között láthatóak felvé-
telek V. Mehmed dzsihádra felszólító fatvájáról6, a hadifoglyok számára kiadott tábori újságokról, 
Otto Stiehl különböző személyes dokumentumairól és a táborokban kutatásokat végző antropoló-
gusok és etnológusok kiadványairól. 

A publikáció második egysége, a képek bemutatása csak részben követi a diasorozat eredeti fel-
osztását. Stiehl üvegnegatívokkal dolgozott, az akkoriban kapható celluloid filmtekercsek ugyanis
nem tudtak még megfelelő minőséget produkálni. Saját kezű, rövid feljegyzései mellé Kahleyss 
minden képhez további leíró, kiegészítő információkat is szolgáltat. Stiehl az eredeti felosztásban a 
következő csoportokat különítette el:

„I. A tábor területe” (Anlage des Lagers), 7 felvétel. Ez a csoport magukat a táborokat és épület-
együtteseiket mutatja be; néhány felvételen fogságba esett francia katonák is láthatóak, akik rövid 
időre kerültek a „Szőlőhegy-tábor”-ba.

„II. A tábor lakói” (Belegung des Lagers), 77 felvétel, ebből 54 maradt fenn. Itt található egy 
válogatás a portréképekből. Ezekből Kahleyss csak azt a 13 darabot közli, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a könyv témájához (két tatár, egy grúz, egy örmény, két algériai, két arab, egy szudá-
ni, két szikh és két gurkha portréját).

„III. Élet a táborban” (Lagerleben), ezen belül:
„a) vallási” (religiöses), 6 felvétel a mecsetről, a temetőről és a keresztény foglyok oltáráról.
„b) Munka és játék” (Arbeit und Spiel), 11 felvétel, a táborokban folyó munkavégzésről, étke-

zésről, szabadidős elfoglaltságokról.
„c) Sport”, 15 felvétel, ebből 14 maradt fenn.
„d) Bajrám-ünnepségek”7 (Bairamfeste), 10 felvétel. 1915-ben és a következő évben is nagy 

hangsúlyt fektettek a muszlim vallási ünnepségek látványos megtartására. Ezen alkalmak során 
esetenként oszmán küldöttségek is meglátogatták a táborokat.

„IV. Művészeti tevékenység” (Kunstbetrieb), 36 felvétel. Itt láthatóak a foglyok hímzett, fara-
gott, korongozott alkotásai, többek között azok a művészien díszített helység- és utcanévtáblák is, 
amelyek segítették a kutatókat a képek eredetének megfejtésében.

Kahleyss nem közli a diasorozat valamennyi képét, viszont válogatott az Otto Stiehl utódai 
által megőrzött, nem publikálásra szánt hagyatékból is, valamint az 1990-es évek közepén doku-

5 Otto Stiehl munkája ugyancsak elérhető az Europeana keretében digitálisan: http://digital.staatsbibliothek-
berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN670056537 (A megtekintés időpontja: 2014. január 9.)

6 A fatva jogi döntvény, amelyet általában az iszlám jogban (saría) jártas muftik adnak ki, de elvileg ma-
gánszemélyek is jogosultak erre. Egy fatvának nincsen általánosan kötelező érvénye, az azt jegyző személy 
tekintélyén múlik, hogy milyen tág körben fogadják el döntését. Így az egyes jogi iskolák (madzhab) ugyanab-
ban a kérdésben akár egymásnak ellentmondó fatvákat is hozhatnak. Tekintve, hogy az iszlámban a vallás és 
a jog elválaszthatatlanul összefonódik, a saría pedig a mindennapi életre vonatkozó szabályokat is tartalmaz, 
egy fatva nem csak magánjogi, hanem közéleti kérdésekben is állást foglalhat.

7 A bajrám török kifejezés az ünnepnapok általános megjelölése, a ramazán bajrámi (arabul íd al-fitr) a 
böjt megtörésének ünnepe, a kurbán bajrámi (arabul íd al-adha) az áldozati ünnep, mindkettőt megtartották 
a táborokban.
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mentálta és megörökítette az egykori táborok és a temető fennmaradt nyomait. Így láthatjuk többek 
között annak az emlékkőnek a maradványait is, amelyet Otto Stiehl tervei alapján emeltek a tábo-
rokban elhunyt tatár foglyok emlékére. Ezt 1916 augusztusában, a ramazán bajrámi során avatták 
fel török tisztek jelenlétében, kétnyelvű (tatár és német) felirata: „Azon mohamedán kazáni tatár 
hadifoglyok nyughelye, kik II. Vilmos uralma idején a világháborúban meghaltak” (Grabstätte der 
kriegsgefangenen mohammedanischen Kasan-Tataren die unter der Regierung Wilhelm II während 
des Weltkrieges starben).8 Kahleyss mindezt kiegészíti Alfred Grohs sajtófotós felvételeivel, ame-
lyek a korabeli újságokban is megjelentek; ezek általában előre beállított csoportképek, amelyek 
érzékelhetően eltérnek a Stiehl által készített fotók hangulatától. A mű a képeket a következő cso-
portosításban közli:

1. Bevezetés
a) A táborok (10 felvétel)
b) A foglyok portréi (13 felvétel)
c) Tábori élet, a foglyok élethelyzete
– Mindennapok (11 felvétel)
– Sport (5 felvétel)
– Kézművesség (16 felvétel)
– Vallás (6 felvétel). A mecsetről készült fényképek mellett egy keresztény (valószínűleg ör-

mény) istentisztelet is látható.
– A temető (7 felvétel, 1 rajz). Itt látható az eredeti fényképek mellett a szerző által készí-

tett helyszíni fotók egy része is, így a tatár emlékkő felújítás előtti állapota (1995 márciusában).  
A szerző beválogatta a személyes hagyatékból azt a tervrajzot is, amit Otto Stiehl készített az em-
lékkőhöz.

d) A táborok és környékük állapota ma (7 felvétel). A szerző további helyszíni képei.
2. Propaganda, a táborok jelentősége – a képanyag hatása
a) A propaganda eszközei (14 felvétel). A szerző ide csoportosította a bajrám-ünnepségek, va-

lamint az oszmán küldöttség látogatása alkalmával készült fotókat, továbbá a már említett tábori 
propagandista, a tatár Abder-Rasíd Ibráhim sejk arcképét. Ezzel Kahleyss arra utal, hogy ezek az 
események is csak a foglyok befolyásolására tett kísérletek voltak.

b) A táborok jelentősége és a fényképek céljai (5 felvétel)
– A képek „autentikussága” (1 felvétel). Itt az afrikai foglyok táborrésze látható, amely nem egy 

hivatalos esemény kapcsán, hanem a mindennapokban mutatja be a tábori életet. A szerző azonban 
felhívja a figyelmet, hogy ez a „mindennapiság” csak látszat, Stiehl valójában nagyon tudatosan
válogatta ki ezeket a motívumokat, és nem a tényleges valóságot tükrözték.

– „Szabadság” a táborokban (1 felvétel). Ez a fénykép Stiehl feljegyzései szerint egy parancs-
noki szobát mutat be („Tatarische Möbel, Kommandeursstube”), amely azt hivatott érzékeltetni, 
hogy a foglyok otthonosan érezhették magukat a táborokban: faragott tatár székek, asztalok és még 
egy balalajka is látható rajta, a politikai igazodást pedig V. Mehmed falón függő, méretes arcképe 
segíti.

– A fényképek megrendezettsége (5 rajz, 2 felvétel). Itt 15 rajzot láthatunk Stiehl hagyatéká-
ból, amelyeket egy bizonyos G. Gorrier készített, és jelenleg az egyetlen olyan ismert emlékanyag, 
amely a tábori életet a foglyok szemszögéből mutatja be. Ezek szerint az élelmezés (az egyik rajz 
felirata: „Soupe…? nix…”) és a higiéniai körülmények hagytak kívánni valót maguk után. Ezt ál-
lítja szembe Kahleyss Stiehl két felvételével, amelyek viszont tiszta és rendezett fürdőket, működő 
kazánokat mutatnak.

A szerző szemmel láthatólag arra törekedett az eredeti felosztás megváltoztatásával, hogy a 
felvételeket történelmi kontextusba helyezze. Arra kívánt rámutatni, hogy Otto Stiehlnek – minden 
személyes érdeklődése dacára – sem az volt az elsődleges célja, hogy a nagyközönségnek bemutas-
sa ezeknek a távoli és egzotikus népeknek a kultúráját. Sokkal inkább az, hogy a háború érdekeinek 
megfelelően megrendítse az ellenséges hatalmak bizalmát gyarmataik lakosaiban, ezzel jelentős 

8 A temető és az emlékkő az évtizedek folyamán feledésbe merült és erősen megrongálódott, de örvendetes 
módon 1995-ben, illetve 2005-ben teljesen felújították.
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katonai erők lekötését remélve. Oppenheim eredeti elképzeléséről (a muszlim népek tényleges fel-
lázításáról) viszonylag gyorsan kiderült, hogy kivitelezhetetlen; a pszichológiai hadviselés céljait 
viszont továbbra is jól szolgálhatták a muszlimok és németek barátságát sugalló képek. Az Ázsiából 
és Afrikából származó katonák, akik a gyarmattartók seregeiben jobbára a golyófogók szerepét 
töltötték be, így hadifogolyként is csak eszközként szolgáltak egy olyan háborúhoz, amely a legke-
vésbé sem az érdekeiket szolgálta. Kahleyss a történelmi hátteret csak nagyon vázlatosan mutatja 
be, és helyenként becsúszott egy-egy hiba is az arab nyelvű szavak átírásakor (145. o.: „Id-ul-sitr”, 
helyesen fitr, „id-ul adscha”, helyesen adha). Mindezek mellett ez a mű átfogó betekintést nyújt az
első világháborús hadifogság egyik kevésbé ismert aspektusába. Sajnálatosan hiányoznak viszont 
a foglyok által írt személyes emlékek, amire a szerző is felhívja a figyelmet; amennyiben ilyenek
előkerülnének, még sok új információval gazdagíthatnák ezt a kevéssé kutatott területet.

Forgács Márton

DANIELE CESCHIN

GLI ESULI DI CAPORETTO
I profughi in Italia durante la Grande Guerra

(Caporetto száműzöttei. Menekültek Olaszországban a Nagy Háború alatt. 
Laterza, Bari, 2014. 313 o. ISBN 978-88-581-1139-0)

1917 októberében az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország csapatai Caporettónál áttör-
ték a frontvonalat, menekülésre késztetve az olasz katonákat. A csata emlékezete Magyarországon 
is mindmáig él, mint hazánk fiainak egyik legátütőbb első világháborús sikere. A történelmet ked-
velők számára érdekes lehet a „másik oldal” álláspontjának megismerése is.

Daniele Ceschin, az első világháború elismert kutatója először 2006-ban megjelent, majd idén 
újra kiadásra került munkájában azt mutatja be, hogy az áttörést miként élték meg Olaszországban 
azok, akik a csata következtében elhagyni kényszerültek otthonukat, mintegy száműzöttként élve 
tovább saját hazájukban. A könyvben azonban nemcsak a Caporetto vidékéről elmenekülni kénysze-
rülők sorsa kerül tárgyalásra, hanem a háború sújtotta Olaszország egész népének viszontagságai. 

A kötet felépítése már-már mértani pontossággal kiszámítottnak tűnhet, mivel két, szinte azo-
nos terjedelmű részből áll, melyeket a szerző egyenként három-három fejezetre osztott. Az alfeje-
zetek jól követhető, tematikus szerkezetet alakítanak ki. A monográfia végén fellelhető táblázatok,
a bőséges jegyzetapparátus és a névmutató is segítik eligazodni az olvasóközönséget. Az egyetlen 
hátrány, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke nincs önállóan feltüntetve a mű végén, a bibliográfiai
adatokról csak a jegyzetekből kaphatunk információkat, de ez nem jelenti a historiográfiai háttér
kellő ismeretének hiányát. Ceschin elsősorban elsődleges forrásokra alapozta munkáját, melyek 
közül – legalábbis a hivatkozások tanúsága szerint – a legtöbb az Olasz Állami Levéltár (Archivio 
Centrale dello Stato, ACS) iratanyagában lelhető fel. 

A mű első nagyobb egységében Ceschin Caporetto vidékére összpontosít. Mondanivalóját 
Angelo Gatti, Luigi Cadorna olasz hadsereg-főparancsnok egyik közvetlen munkatársának szavai-
val kezdi, rávilágítva ezzel arra, hogy a könyv megírásához a fő forrásanyagot a háborúban harcoló 
katonák naplói jelentették. A forrásokat sok történész felhasználta már a caporettói tragédia katonai 
szempontú megírásához, azonban e szerzők eddig nem vizsgálták, hogy a civil lakosság miként élte 
meg a háborút. Pedig a katonák írtak erről is – elsősorban a menekülő gyerekek látványa érintette 
meg őket (12. o.). Nemcsak a nagyvárosok lakói döntöttek otthonuk elhagyása mellett, mint például 
Udine lakossága, hanem a hegyekben élők is. A polgárság képviselői éppen úgy elmenekültek, mint 
a mezőgazdászok, vagy a munkások. Ceschin szerint ez az oka annak, hogy nehéz magyarázatot 
találni a menekülés okaira, és még nehezebb feltárni azt, hogy mi vitte rá az egyik embert a távo-
zásra, a másikat a maradásra (15. o.). 


