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A háború elsô napja



Puskin:

A bronzlovas
(részlet)

Ott állt a hullámverte part
Szélében ô, nagyot akart,
Messzi jövôt. Nyargalt elôtte
A zord folyó; bukdosva rajt
Hitvány ladik nyomult elôre.
Mohos part, csupa süppedék,
Elvétve kunyhók, feketék,
Csuhonyecek hajléka; árva
Erdô, fölötte ködös ég,
A mélyeit nap sose látta.
Zúg, zúg.

S ô azt gondolta ki:
Nincs jobb hely, hol várost emeljen
A svédeket bosszantani,
Dölyfös szomszéd nyugalma ellen.
Sugallatot a táj adott:
Európára ablakot
Itt vágjunk; tenger mossa lábunk!
Ide hajó hajót követ,
Vendég hozzánk mindig jöhet,
Vele kedvünkre lakomázunk.

... az ifjú város ím,
Az éjféli országok éke,
Mocsarak süppedékein
Büszkén emelkedett a fényre...

(Fordította: Kormos István)
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Ajánlás 

Ez a könyv a náci német haderô által – a finn hadsereg segítségé-
vel – a 900 napon át körülzárt, éhezésre, tömeges éhhalálra ítélt,
és szinte a blokád egész idôszakában légibombázásokkal, vala-
mint nehéz ágyútûzzel tizedelt leningrádi emberek mindennapi
életérôl, a civil élet szervezésérôl, a közrendrôl, a bûnözésrôl, a
törvényi szigorról, az emberek ellenállásáról, a hadiipar és a
szállítás teljesítményérôl, a lakosság hangulatáról, végül pedig a
civil áldozatok számáról és a tömeges halálozás miatt szükséges
tömeges temetkezés-hamvasztás megszervezésérôl szól. Végezetül,
a nagyhatalmak állásfoglalása alapján a büntetôjogi felelôsség
kérdését is felveti a háborús bûntettek elkövetôivel szemben.

A 900 nap során a németek többször indítottak nagyszabású
támadó hadmûveleteket a város védelmének áttörésére, de siker-
telenül. A szovjet haderô úgyszintén indított évente legalább két
nagy támadást a szorító német gyûrû ellen, de azok 1943. január-
jáig nem hoztak sikert. Az antifasiszta világ feszült figyelemmel
kísérte a leningrádiak tragédiáját és elszánt ellenállását. 1943.
januárjában még csak egy szûk sávban sikerült áttörni a száraz-
földi ostromgyûrût, de 1944. január 27-én a Vörös Hadsereg
teljes egészében felszámolta a Leningrád körül vont szárazföldi
blokádot, és a német haderôt nagy távolságra visszavetette.
Százmilliók lélegeztek fel.

Az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke, Franklin D.
Roosevelt figyelmét sem kerülte el ez a nagy esemény. A mérhe-
tetlen szenvedést átélt leningrádiak iránti tiszteletét díszoklevél-
ben fejezte ki, amelyet magyar nyelven elôször adunk ehelyütt
közre.         

„Az Amerikai Egyesült Államok nevében, átnyújtom ezt a
Díszoklevelet Leningrád városnak nagyszerû harcosaik, a hû
férfiak, nôk és gyermekek emlékére, akik a hódítók miatt
elszigetelt helyzetbe kerültek népük többi részétôl, és az állandó
bombatámadásoktól, a hihetetlen hidegtôl, éhínségtôl, beteg-
ségektôl szenvedvén, sikerrel védelmezték szeretett városukat
a kritikus idôszakban 1941. szeptember 8-tól 1943. január
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18-ig, és ezzel szimbolizálták az agresszióval szemben álló
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége népeinek és az
egész világ népének megtörhetetlen lelkét.”    

Könyvünk fôként az utóbbi évtizedben Oroszországban
nyilvánossá vált titkos levéltári iratok statisztikai adatai és a
korabeli államigazgatási és katonai dokumentumok felhaszná-
lásával készült. A hadmûveletek leírása nem célunk. A szerzô
fôként a tényeket ismerteti, ezért a tárgyban folyó tudományos
vitákra csak a legfontosabb esetekben tér ki. 

Szentpétervár története 1703. május 16-tól számítható.
Idén tehát a 300. éves jubileumát ünnepli. Ebben az ünnepélyes
légkörben idôszerû tehát tényszerûen megemlékezni arról az el-
szánt ellenállásáról, amit a náci hódítók ellen tanúsított. Idôszerû
feltárni a magyar olvasók elôtt az orosz emberáldozatok példátlan
méreteit, amit az egykori birodalmi fôváros – esetünkben Lenin-
grád – lakossága a város rendíthetetlen védelmében hozott.
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A város

Az 1939. évi népszámlálás adatai szerint Leningrád lakosainak száma elérte a
3 191 300 fôt, ebbôl 176 100-an laktak a Puskin, Petrodvorec (Peterhof) és
Kolpino nevû külvárosokban. A város 15 kerületre, a külvárosokkal együtt pe-
dig 18-ra tagolódott. A város vezetése irányelvnek tekintette a bevándorlás féke-
zését, és a következô 10 esztendôre a lakosság kívánatos számának felsô határát
3,5 millióban határozta meg.   

Leningrád lakossága harmincnál több nemzetiségbôl tevôdött össze: oro-
szok 89,99%, zsidók 6,3%, ukránok 1,7%, fehéroroszok 1%, tatárok 0,99%, a
többi nemzetiség 0,01% (svédek, kínaiak és mások), melybôl 10 104 német és
7923 finn nemzetiségû személy. 1940. január 1-én a város 15 kerületének né-
pességét a statisztikai igazgatóság 2 920 000 fôben állapította meg. A csökke-
nés az 1939–1940. évi szovjet-finn katonai konfliktussal magyarázható, mivel e
háború hatására, a városbaáramlás és az elvándorlás negatív mérleget eredmé-
nyezett, csökkent a házasságkötések és az élve születések száma is.    

A város a Finn Öböl és délnyugatról a Pulkovoi magaslat közötti katlan-
ban fekszik. Akkori területe 26 261 hektár volt, amelybôl 4000 hektár kert és
parkfelület. 306 km hosszúságban folyók és mesterséges csatornák szelik dara-
bokra. A városban 548 nagyobb és kisebb hid található. Leningrád az ország
egyik legnagyobb vízi és vasúti közlekedési csomópontja volt. Innen ágazott
el 12 vasúti fôvonal, vízi kijárattal a Balti tengerre és a Fehér tengerre. Keres-
kedelmi kikötôjének évi forgalma 3 millió tonna rakományt tett ki. A folyami ha-
józás évi teljesítménye elérte a 6 millió tonnát. A szovjet import több mint fele a
Balti tenger irányából érkezett az országba. A kereskedelmi kikötô egyidejûleg
200 szállítóhajó fogadására volt képes. A hajózás biztonságát a Balti Hadiflotta
garantálta, amelynek központi bázisa Kronstadt szigeten helyezkedett el.

A német támadás elôtt itt 60 felsôfokú tanintézet mûködött 60 000 hallgató-
val. 100 tudományos kutatóintézete és 28 tekintélyes, világhírû színháza volt. A
lakóépületek száma elérte a 32 ezret, 16,6 millió négyzetméter lakóterülettel.
Egy fôre átlagosan 6–6,5 négyzetméter lakóterület jutott. A lakosság 8%-a 2129
munkásszállóban lakott. A közegészségügyi hatóságok 1940-ben 200 munkás-
szállót egészségtelennek minôsítettek (eltetvesedés). Ezekben 1940. végén és
1941. februárjában hastífusz járvány tört ki. A házak 95%-a rendelkezett veze-
tékes ivóvízzel, 92,7%-a szennyvízcsatornával, 99,5%-a villannyal. A vízvezeté-
kek és a csatornahálózat áteresztôképessége azonban a népességhez igazított
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normát nem érte el. A szemét, a háztartási hulladék begyûjtése és elszállítása
nem volt kielégítô. Az infrastruktúra elégtelensége megmutatkozott a közegész-
ségügyi állapotokban, amit már korábban megviselt a szovjet-finn fegyveres
konfliktus.

A német támadást követôen Leningrád és Leningrád megye területére vonat-
kozóan is kihirdették a hadiállapotot. A mozgósítás és a tartalékosok katonai
szolgálatra történô behívása azonnal megkezdôdött. Az önkénteseket a katonai
hadkiegészítô parancsnokságok fogadták. A védvonal építési munkálataira
1941. július 29-tôl a férfiak 16–50, a nôk 16–45 éves korosztályára hirdet-
tek ki a hadi állapotra jellemzô közmunka kötelezettséget..

A hadi helyzet alakulása 1941. novemberig a Szovjetunió óriási terület- és
emberi-gazdasági forrásveszteségére vezetett. A németek által megszállt terüle-
ten termelték a háború elôtt a szemes gabona 38, a cukor 84, a szén 68, a nyers-
vas 60, az alumínium 60%-át. Itt volt a szarvasmarha 38 és a sertésállomány
60%-a. Leningrád megsegítése tehát az ország alaposan összeszûkült gazdasági
forrásait terhelte meg, ami még zavartalan közlekedési feltételek mellett is rend-
kívül bonyolult lett volna.
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Leningrád helye a hadászati 
koncepciókban

A náci, német hadicélok
A Barbarossa támadási terv (1940. december 12.) elôírja Leningrád és
Kronstadt bevételét. A terv elôkészületi anyagaiban Sondenstern tábornok is
egyértelmûen fejti ki ezt a célt. A német hadászati gondolkodásban Leningrád
természetszerûen összekapcsolódik a Balti tengert érintô német érdekekkel. A
hadjárat során, a változó körülmények függvényében módosultak a Leningrád-
dal kapcsolatos hitlerista megfogalmazások, de a város bevételét, mint célt csak
igen hosszú idô elteltével adták fel. 

Igaz, hogy Hitler 1941. július 17-én beszél Leningrád bekerítésérôl, de az egy
katonai lépésként értelmezhetô, hisz három nap multán (1941. július 21-én)
ugyanaz a Hitler az NORD hadseregcsoport feladatául megjelöli Leningrád
mielôbbi bevételét és a Finn Öböl megtisztítását az ellenségtôl. Gazdasági érdek-
bôl a Balti tenger uralása elsôrendûen fontos volt a svéd vasérc szabad szál-
lítása miatt, politikai okokból pedig: minél elôbb egyesülni a Szovjetunió el-
len támadásba lendült fegyverbarát finn hadsereggel. 

A finn kormány és a hadsereg vezérkara szorosan együttmûködött a német
vezérkarral a Barbarossa terv kidolgozásában, noha nemzetközi jogérvénnyel
nem kötöttek Hitlerrel katonai szövetséget. Ennek megfelelôen német katonai
erôk vonultak fel Finnországon keresztül Norvégiába és a finn Lapföldön is ál-
lomásozott egy német lövészhadosztály, finn területen kapott bázist egy német lé-
giflotta egység.  A finnek 360 ezer fôvel két hadsereget indítottak meg déli irány-
ba a szovjet területek ellen. Az 50 ezer fôs német hadtest („Norvég”) támadt (si-
kertelenül) finn területrôl Murmanszk haditengerészeti támaszpont és kereske-
delmi kikötô elszigetelésének céljával. 

A finn hadsereggel való egyesülés hadászati felfogásában beszél Hitler az egy
hét múltán kiadott direktívában Leningrád körülzárásáról. Operatív értelem-
ben van szó a város bekerítésérôl Keitel tábornagy értékelésében is, míg Hitler
1941. augusztus 4-én újból elmagyarázza a CENTRUM hadsereg (Moszkva
fôirányba támadó német hadsereg csoportosulás) törzsében, hogy elsôdleges je-
lentôségû Leningrád bevétele és a Balti tenger partvonalainak megszerzése,
mivel ebben a régióban jelentôs számú ipari vállalat helyezkedik el, azon kí-
vül Leningrádban mûködik az egyetlen orosz nehéz harckocsi gyártó bázis,
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végül ezúton küszöbölhetô ki a Balti Hadiflotta. A további német stratégiai
szándék az volt, hogy a felszabaduló finn erôk német támogatással elvágják a
Murmanszk felé vivô vasútvonalat és elôretörjenek Arhangelszk kikötôig, hogy
a Leningrád bevétele után felszabaduló jelentôs német erôk Moszkva felé fordul-
hassanak, és a német CENTRUM hadseregcsoporttal együttmûködve, harapófo-
góba zárják Moszkvát. 

Ismert W. Churchill angol miniszterelnök éleslátása stratégiai kérdésekben,
aki 1941. szeptember 12-én levéllel fordult J. V. Sztálinhoz, háború utáni kom-
penzációt ígérvén arra az esetre, ha a szovjet kormány a Balti Hadiflotta hadi-
hajóinak elsüllyesztésére kényszerülne. (Az angol miniszterelnök korábban
ugyanezt kérte francia szövetségesétôl, és mivel azok vonakodtak eleget tenni a
kérésnek, az angolok maguk süllyesztették el a szövetséges francia hajókat, hogy
azok ne kerüljenek Hitler kezébe!). A legrosszabb fejleményekre is felkészülvén,
Sztálin, a haditengerészeti népbiztos, N. G. Kuznyecov admirálissal együttesen
1941. szeptember 12-én parancsba adta a Balti Hadiflotta fôbb hadihajóinak
aláaknázását. (A Flotta megsemmisítésére nem került sor).                

A németek Leningrád elôterébe vezényeltek belga és holland önkénteseket.
Belgiumban a német megszállás után összeverbuváltak egy németbarát légiót és
elnevezték Flandria légiónak, a holland önkéntesek adták a Nederland légiót, és
itt vetették be a Franco által felajánlott spanyol Kék hadosztályt. A Kék hadosz-
tály egységei pusztítottak, fosztogattak Leningrád olyan ismert külvárosaiban,
mint Puskin és Pavlovszk. 

1941. szeptemberében a német hódítóknak sikerült Leningrád várost és a
hozzá közel esô néhány járást szárazföldi ostromgyûrûbe zárni. Hitler 1941. no-
vember 8-án tartott nyilvános beszédében a következôképpen szónokolt:

„Aki az államhatártól eljutott Leningrádig, még képes megtenni 15 km-t és
behatolni a városba. Ebben nem lehet kételkedni. De erre nincsen szükség. A
város be van kerítve, azt senki soha nem szabadítja fel, és a kezünkbe hullik.”

Az élet rácáfolt erre a hitleri jövendölésre. Leningrádot kolosszális vesztesé-
gek érték, de nem hullott a nácik ölébe. 

A város szállítási összeköttetése a hátországgal a Ladoga tón keresztül mû-
ködhetett. Az 1941/1942. telén, a Tó jegén építettek katonai gépkocsi útvonalat.
Amikor 1942. tavaszán az utánpótlást biztosító jégút az olvadás miatt elvesztet-
te aktualitását, napirendre került a szovjetek hajózása a Ladoga tavon. Ekkor-
ra már Hitler menesztette a NORD hadseregcsoportosítás parancsnokát (von
Leeb tábornokot) és helyére Küchler tábornok került, aki 1942. tavaszán a
következô merész kijelentést tette:

„…az egyetlen út a Ladoga tó jegén, amelynek segítségével Leningrád lôsze-
reket és élelmet kaphatott, most a tavasz beköszöntével, visszavonhatatlanul
elveszett. Mostantól egy madár sem repülhet át a csapataink által vont ostrom-
gyûrûn.

A német hadvezetés azt tervezte, hogy a szovjet hajóforgalmat a Ladoga tón
és a hozzá csatlakozó útvonalakon, átrakóhelyeken masszív légitámadásokkal és
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finn összefogással a német és az olasz hadiflotta odavezényelt erôi megbénítják.
A légitámadásokat ismétlôdôen 100 egységnyi német kötelékek hajtották végre.
A szovjet légelhárítás ellenállásán a nagy és gyors siker reménye  azokban mind-
járt a kezdeteknél szertefoszlott.

A Ladoga tavat és partja nagyobb részét a finn hadsereg sikeres elôrenyo-
mulása után a finn flottilla uralta. A németek átszállítottak a Tóra olasz tor-
pedóvetô naszádokat, hogy azok speciális tengeri aknákat rakjanak le. A Finn
Hadiflotta parancsnoka nagy reményeket fûzött az olasz közremûködéshez. A
20 tonna vízkiszorítású olasz naszádok 47 csomó menetsebességre való képesség-
gel, két torpedó készlettel, gépfegyverrel és hat mélyvízi bombával rendelkeztek.
Meglehetôsen kalandos útvonalon – 1942. június második felében érkezetek meg
a Ladoga tóra. Specie olasz kikötôbôl Stettinbe tehergépkocsin, Stettinbôl Hel-
sinkibe teherhajón, azután vontatták ôket a finn Viborg kikötôjébe, onnan a
Sajmen csatornán tovább és végül vasúton Lahdenpohjiba, a Ladoga tó finn ké-
zen lévô partjára.

A németek és a finnek 1942. október 22-én „Brazil” kód néven elkeseredett
deszant támadást intéztek a Ladoga tó Szuho nevû tenyérnyi, de mesterségesen
kiszélesített és erôddé alakított szovjet sziget ellen, amelynek kulcsszerepe volt a
szovjet hajózási útvonal tüzérségi védelmében. Támadásba lendült 16 deszant
hajó és 7 deszant naszád. A németek, a finnek és az olaszok e támadása súlyos
vereséggel végzôdött, és ezzel megpecsételôdött a német ambíció a szovjet hajó
utánpótlási vonal elvágására. Ennek a csatának a jelentôségét hangsúlyozta
Meister Jürg, svájci történész.

„Ha 1942. év nyarán kényszeríteni tudták volna az oroszokat az ellátmány
utánpótlás megszûntésére a Ladoga tón keresztül, akkor a szárazföldön telje-
sen körülzárt Leningrád kénytelen lett volna kapitulálni az éhínség miatt, vagy
mindenesetre sikerült volna birtokba venni azt nagyobb áldozatok nélkül.”

Moszkva és Leningrád sorsát illetôen Hitler nem rejtette véka alá azt a bûnös
szándékát, hogy ezt a két várost a földdel kell egyenlôvé tenni. Többször tett
ilyen értelmû nyilatkozatokat. 1941. október 7-én a német fôparancsnokság Jodl
tábornok aláírásával kiadott egy, 44 1675/41 számú direktívát, amelyben egye-
bek mellett a következôt olvashatjuk:

„Leningrád és azt követôen Moszkva kapitulációja nem fogadható el még
abban az esetben sem, ha azt felajánlanák…”. „Moszkva, Leningrád és a töb-
bi város számára egy szabályt kell alkalmazni, vagyis elfoglalásuk elôtt a tü-
zérség és a bombázó légierô változtassa ôket romhalmazzá.” „…megengedhe-
tetlen a német katonaéletek kockáztatása az orosz városok tüzérségi belövései-
nek megkímélésével, csak úgy, mint a lakosság élelmezése a német haza szám-
lájára.”

A német hadvezetés ehhez a direktívához Leningrád ostroma esetében mind-
végig hû maradt.   
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Szovjet hadászati koncepció csôdje, védelmi 
rögtönzések, a leningrádi front stabilizálása

Közismert, hogy a szovjet állam 1940. folyamán tolta ki államhatárát Finnor-
szág rovására és a Balti államok Szovjetunióhoz történt csatlakoztatásával. Az
új finn államhatáron hozzáfogtak a védvonal kiépítéséhez, de azok csak részben
készültek el, illetve nem voltak még készek a rendeltetésszerû alkalmazásra. Jól-
lehet a szovjet hadvezetés doktrínája azzal számolt, hogy Leningrád esetében a
fô megerôsített védelmi vonal – háború kitörésekor – az északi irány lesz, és en-
nek megfelelô volt a meglévô szovjet haderô diszlokációja, északon folyamatban
volt a védvonal építése is. Ezen kívül a Balti Hadiflotta a Rigai és a Finn öböl
védelmére állt rá, illetve a Finn öböl déli partvonalán lehetséges ellenséges de-
szant partraszállók elhárítására készült. A szovjet katonai hipotézisek egyálta-
lán nem számoltak azzal, hogy a német haderô a porosz határ felôl és a Bal-
ti országokon át szárazföldön, vagy pláne déli irányból is megközelítheti és
ostromolhatja Leningrádot, létében fenyegetve azt. A német hadsereg a táma-
dás napjától számított 18 nap alatt 450 km-t nyomult elôre, tehát naponta átlag
25 km-t.  Ekkora gyors elôrenyomulásra a szovjet hadvezetés nem számított.
Ennél fogva a város külsô katonai védelmének megszervezése gyakorlatilag a
kialakult váratlan hadi helyzetre reagáló rögtönzések sorozata volt. A szovjet
hadvezetés arra kényszerült, hogy meggyengítse az északi – finn határ menti –
védelmi pozícióját, és az északi finn frontvonalról csapatokat csoportosítson át
a délnyugati német támadás feltartóztatására. 

A Balti hadiflottára hárult a küldetés, hogy a német bombázásokat még a há-
ború kezdetén látványosan megtorolja. A Balti tenger Sarema szigetérôl mért
csapást Berlinre augusztus 8-án hajnalban a Balti Flotta akna-és torpedóvetô lé-
gi ezrede, DB-3 típusú távolsági bombázó repülôivel. Utána szeptember 4-ig még
ugyanerrôl a helyrôl 10 légitámadást intéztek Berlin ellen. A német parancsnok-
ság kezdetben az angol légierônek tulajdonította ezeket a szovjet válaszcsapáso-
kat, Anglia azonban nyilvánosan nem vállalta magára.

Leningrád elôterében rögtönzött erôdvonalat építettek. Ezek harci értékérôl
szükségtelen fejtegetésekbe bocsátkozni. Az erôfeszítés volt óriási. A katonai ha-
tóságok ehhez kezdetben utász szakvezetéssel 500 ezer közmunkást igényeltek,
de a munkálatokon még több leningrádi és Leningrád környéki közmunkás, il-
letve behívott katonai személy dolgozott, 60%-ban fiatalok. A kijelölt körgyûrû-
ben 700 km hosszúságban építettek ki harckocsi csapdákat, kiástak 27 000 kilo-
méter lövészárkot, leraktak 635 kilométer drótakadályt, 300 km szakaszon ki-
döntött szálfákkal képeztek közlekedési akadályokat, 5000 fa- és beton szerke-
zetû bunkert, tûzfészket építettek. A rögtönzés és a rövid idô miatt ez a véd-
vonal nem válhatott kapitális modern erôdvonallá és elég hatékonnyá a len-
dületben és erôfölényben lévô német haderô elôtt.    
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Leningrádtól az északi,
illetve északnyugti irány-
ban a finn erôk két fron-
ton nyomultak a szovjetek
ellen. A Karél Földszoro-
son támadott az egyik finn
hadsereg csoportosulás.
Célja, hogy lezárja a szov-
jetek szárazföldi kijutását
a hátországba a szoros
északi részén, a Ladoga tó
fölötti sávban, és ezzel
elôkészítse a közvetlen tá-
madást Leningrád ellen. A másik finn csoportosulás Petrozavodszk irányába
nyomult elôre, hogy lezárja a Ladoga tó keleti partja és az attól keletre fekvô
Onyega tó közötti szárazföldi kijárat lehetôségét a szovjet hátország felé, északi
irányba. Itt, 1941. július 7-én a finn katonai erôk fölénye 3,2 szeres volt.

Sztálin 1941. augusztus 4-én levélben fordult Roosevelthez, és az amerikai
kormány diplomáciai csatornáján keresztül felajánlotta a finn vezetôknek, hogy
váljanak le Hitlerrôl. Cserébe a szovjet fél az 1940. évi államhatárokat felülvizs-
gálja Finnország javára. A finnek hajthatatlanok voltak és Hitler embereit fo-
lyamatosan beavatták a szovjet-amerikai titkos kezdeményezésekbe. Augusztus
19-én Sztálin közvetlenül fordult a finn vezetôkhöz ezzel az ajánlattal, de mind-
hiába. Churchill személyesen próbált nyomást gyakorolni C. Mannerheim, finn
fôparancsnokra, de ez se vezetett eredményre. 1941. december 5-én ezért Ang-
lia hadat üzent Finnországnak. 1941. július 10-én kiadott hadparancsában
Mannerheim deklarálta: „A szabad Karélia és a Nagy Finnország eszméje ve-
zessen minket a világtörténelmi események óriási örvényében.”

A finn seregek sikeresen nyomultak elôre, az említett kijáratokat lezárták, a
Murmanszk vasútvonalra vezetô legrövidebb Kirov nevezetû vasútvonalat bir-
tokba vették, ami igen súlyos csapás volt Leningrád és a szovjet hátország szál-
lítási összekötetésére. Lényegesen hosszabbá vált a murmanszki kikötôn
beérkezô amerikai nyersanyag, fegyver és élelmiszerszállítmányok eljuttatása
rendeltetési helyükre. A Leningrádnak szánt küldeményeken „Csak Leningrád-
nak” felirattal ellátott ládák óriási belsô oroszországi körutazást követôen ér-
kezhettek egyáltalán Leningrád közelébe. De a sorsdöntô stratégiai feladatot a
német-finn együttmûködés már nem volt képes teljesíteni, vagyis a délrôl kibon-
takozó német frontvonallal a finnek nem tudtak egyesülni, és a tervezett hara-
pófogót a nagykiterjedésû leningrádi térségben bezárni. Így maradhatott meg a
szovjetek kijárat lehetôsége a hátországba a Ladoga tó délkeleti részén keresz-
tül, igaz, meglehetôsen szûk sávban. Ezen az úton érkeztek be az amerikai Lend
Leese segélyszállítmányok is. 
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A finn-szovjet arcvonal a Karél Földszoroson, a szembenálló két állam 1939.
január 1-én érvényben volt államhatára mentén stabilizálódott. A Ladoga tó és
az Onyega tó közötti Karél földrészen a finn erôk jelentôsen túllépték az 1939.
január 1-ei államhatárt. Az Onyega tó nyugati partjának egy részét is megszáll-
ták, tehát a területhódítás jelentôs mértékben fenn állt. Vannak olyan állítások,
hogy a finneket Hitler még ezeken is túlmenô, további katonai vállalkozásokra
inspirálta, de Mannerheim óvatos volt és inkább kitért a további támadás elôl
azzal az ürüggyel, hogy a finn csapatok leharcolt állapotban vannak. 

A Leningrád elôterében nyugatról és délnyugati irányból elôretörô német
NORD hadseregcsoporttal szemben állt a szovjet Észak-nyugati front, amely
1941. júliusában 450 km széles sávban, gyér tûzerôvel védekezett. Ezen a fron-
ton, a német katonai fölény a következôkkel jellemezhetô: gyalogságban 2,4-
szeres, lövegekben 4-szeres, aknavetôkben 5,8-szoros, harckocsikban 1,2-
szeres. A szovjet hadvezetetés július folyamán (majd késôbb is) erôsítéseket ve-
zényelt a front e szakaszára, ily módon már egy hónap múltán (augusztus 6-án)
az NORD német front fölénye mérséklôdött. Ekkor a németek fölénye: a gyalog-
ságban 1,2-szeres, a harckocsi elhárító eszközökben 4-szeres, 76-os lövegekben
1,5-szeres, aknavetôkben 2-szeres, tankokban 2-szeres. A légtérben egyértel-
mûen német légi fölény uralkodott. Augusztus folyamán és a késôbbiekben, e
front szovjet oldalára a szovjet hadvezetés nagy utánpótlási erôket vezényelt. A
szovjet vezérkar augusztusban erre a frontszakaszra parancsolt 90 100, szep-
temberben 39 003, októberben 64 852, novemberben 8307 katonát. Leningrád
elôterében, a gyûrû mentén koncentrált német csapatok és a szovjet véderô lét-
számáról nincs hiteles szakszerûen összehasonlítható adat. Megjegyzendô, hogy
Kronstadt további 92 ezer tengerész harcossal jön számításba. 1942. január-feb-
ruár hónapban még további 123 622 katonával egészült ki a leningrádi véderô.
Ezek az utánpótlások nyilván a nagy frontveszteségek miatt is szükségesek vol-
tak. A szovjet menetzászlóaljak jelentôs része csak rögtönzött kiképzéssel ren-
delkezett, harci tapasztalataik nem voltak.

A német hadvezetés viszont a NORD német fronttól 1941. szeptember 15. és
szeptember 27. között a Moszkva elleni támadáshoz páncélos hadosztályokat,
valamint jelentôs légierôt csoportosított át. Ekkor a NORD alárendeltségében
256 000–296 000 katona maradt. Leningrádhoz közeledve, a szovjet védelmi
frontvonal szélessége zsugorodott, ami a németek taktikai manôverezési le-
hetôségét szûkítette, mivel a szovjet tûzerô egy folyó km-re számítva sûrûbbé
vált. A Leningrád elôterében rögtönzött védelmi vonalak és erôdítések mentén
bekövetkezett német veszteségek elemzése alapján válik érthetôvé, hogy a német
erôk – bár helyenként szinte elérték Leningrád falait, bevettek három külvárost
is – katonai fölénye és ütôképessége 1941. szeptember közepére felôrölôdött.
1941. szeptember 8-án a várost  szárazföldön gyûrûbe zárták, de nem voltak ké-
pesek a finn arcvonalig eljutni, és nem indíthattak a város elfoglalására egyetlen
rohamot sem, hanem szeptember 18–19-én kezdték beásni magukat, és stabili-
zálni a frontvonalukat. Ekkorra a NORD hadseregcsoport vesztesége: elesettek-
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ben, sebesültekben 190 000 fô, 500 löveg és 700 harckocsi. Ettôl kezdve e front-
vonalak hosszú ideig lényegesen nem változtak, látszólag jó ideig döntôen pozi-
cionális (állóháború) harci cselekmények voltak a jellemzôek.

A német taktika ekkor teljesen átváltott Leningrád kiéheztetésére és az
éhhalál taktikájára. Már 1941. július 27-én Keitel német vezértábornagy a kö-
vetkezô kijelentést tette:

„Leningrádot gyorsan el kell vágni, és kiéheztetéssel bevenni. Ennek fontos
politikai-, katonai- és gazdasági jelentôsége van.”

Hasonlóan vélekedett F. Halder tábornok, a német szárazföldi erôk vezérka-
ri fônöke is. Németország szárazföldi haderejének fôparancsnoksága 1941. ok-
tóber 12-én parancsba adta:

„Az, hogy Leningrád aláaknázott állapotban van és védekezni fog a
végsôkig, ezt az orosz rádió közreadta. Elengedhetetlen azzal számolni, hogy
komoly járványveszély áll fenn… Mindenkire, aki megkísérli a város elhagyá-
sát, és a mi arcvonalunkhoz közeledik, vagy azon áthaladni próbál, tüzelni kell
és visszakergetni ôket.”

A város politikai vezetôje, A. A. Zsdanov levélben kezdeményezte Moszkvá-
nak az ostromállapot kihirdetését Leningrádra. A Szovjetunió Legfôbb Ügyész-
ségétôl azt tanácsolták viszont, hogy álljon el ettôl, mert úgysem hoznak róla
Moszkvában egyetértô döntést. Így aztán a valójában ostromlott Leningrádra
nem hirdettek jogilag ostromállapotot. A város és a megye polgári közigazga-
tási szervei végezték az irányítást a közigazgatási jog alapján, katonai közigaz-
gatást ugyanis nem vezettek be. A katonai érdekek és a civil igazgatás legfelsôbb
szintû összehangolása a Leningrádi Front Haditanácsában – a továbbiakban
Haditanács – történt, ahol az egyeztetett tennivalókat határozatokba foglalták.
Ezek kötelezô jogerôvel bírtak mind a katonai seregtestekre és a városi katonai
garnizonra, mind a polgári közigazgatásra, de még a pártszervezetekre is. Arra
a kérdésre, hogy az ostromállapot bevezetésének kezdeményezésével Zsdanov
nem akart-e nagyobb szerepet adni az elnyomó szerveknek, a szakavatott tudós
a következô választ adta: ellenkezôleg, Zsdanov nagyobb helyi önállóságot és az
NKVD-tôl nagyobb függetlenséget kívánt elérni.

Az NKVD (Belügyi Népbiztosság) megyei hivatalai – közte a Leningrád
Megyei Hivatal is – csak Moszkvának volt alárendelve. Jelentéstételi kötele-
zettségét a belügyi népbiztos (L. P. Berija) 1941. július 7-én kiadott parancsá-
ban szabályozta. Ebben volt tételesen 19 pontban felsorolva az, hogy milyen
rendkívüli eseményekrôl kell haladéktalanul, speciális küldeményben vagy tele-
fonon azonnal tájékoztatni a belügyi népbiztost. Ez a parancs a háború folya-
mán mindvégig érvényben volt. Az NKVD Megyei Hivatala arról tájékoztatta
a város politikai vezetôit, amirôl jónak látta. A városi hatóságok viszont az
NKVD által igényelt tájékoztatásokat kötelesek voltak megadni. A megyei és
városi vezetés is kérhetett tájékoztatókat az NKVD Megyei Hivatalától. A me-
gyei-városi pártellenôrzés az NKVD hivatalára nem terjedt ki. Ez az egész irá-
nyítási séma a háború folyamán mindvégig érvényben volt.
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A leningrádi frontvonalon történt, hogy a város szárazföldi német beke-
rítésérôl (Slisselburg erôd elvesztésérôl a Ladoga tó déli kapujában!) az akkor
frontot vezénylô K. Vorosilov marsall nem jelentette aznap Sztálinnak a csôdöt,
gondolván, hogy sikerül a németeket Slisselburgból másnap kiverni és akkor
nem lesz akkora a blama. Ám a Vörös Hadsereg szervezetileg nem úgy volt
felépítve, hogy ilyen stratégiai horderejû eseményt a parancsnok eltitkolhasson
Moszkva elôl. Ezért Sztálin maga hívta a híradó készülékhez Vorosilov marsallt
és Zsdanov leningrádi fô pártvezetôt, hogy kiossza nekik a kemény fejmosást.
Vorosilovot Sztálin ekkor leváltotta, és helyére G. K. Zsukov hadseregtáborno-
kot vezényelte a kritikus leningrádi frontra.    

Ennek a könyvnek nem célja a város körüli hadmûveleteket leírni, de anny-
it meg kell jegyezni, hogy végül is a blokád idején nem volt állóháború. 1941. ok-
tóber 16-án támadást indítottak a Tyihvinig elôretört német erôk ellen és sike-
rült, - ebbôl a finn erôktôl már nem túlságosan távoli pozícióból - a német erôket
visszaszorítani, és visszaszerezni az ellenôrzést a Tyihvin-Volhovsztroj vasútvo-
nal fölött. Ezzel 1941. december végére sikerült a Ladoga tón keresztül vezetô
utakon összeköttetést megteremteni a Tyihvin térségében áthaladó vasútvonal-
hoz és azon át hátországba. Így lényegesen lerövidült a költségesebb és kiszámít-
hatatlanabb közúti szállítási útvonal. 

1941–1942. folyamán a szovjet hadvezetés négy nagyszabású kísérletet
tett az ellenséges leningrádi ostromgyûrû áttörésére

• 1941. szeptemberben Szinyjavino-Mga irányba,

• 1941. októberben Slisselburg-Szinyjavino irányba,

• 1942. január-április támadó hadmûvelet Luganszk irányába,

• 1942. augusztus 19–1942 október 1-ig a Szinyjavinszki mûvelet,

de azok nem vezettek átütô sikerre, lényegében az ostromgyûrû nem mozdult el.

A német haderô is több ízben indított nagyszabású támadásokat a várost
védô arcvonal ellen. A hadicélok érdekében Hitler különleges gesztust tett
Mannerheim tábornoknak, amikor 1942. június 4-én váratlanul megjelent
Finnország Mikelli településén, hogy személyesen köszöntse a híres finn vezér-
tábornagyot 75. születésnapján. Itt, a finn fôhadiszállás vasúti szalonkocsijá-
ban nyújtotta át Hitler a külföldieknek adományozható legmagasabb állami ki-
tüntetést, a Német Sas-Rend arany nagykeresztjét. Ez volt a háború folyamán
az egyetlen eset, amikor a Führer a németek által meg nem szállt országba me-
részkedett.

A németek mindenképpen be akartak törni Leningrádba. Hitler 1942-ben
még Manstein feldmarsallt és csapatait is odaparancsolta a Krímbôl egy idôre.
Manstein errôl az akcióról a következôket írta:
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„Szeptember 4-én este telefonon hívott Hitler. Kijelentette, hogy azonnal be
kell avatkoznom a Volhovi fronton a katasztrófa elkerülése végett…

A Leningrád ellen megtervezett támadás helyett harc bontakozott ki a
Ladoga tótól délre, aminek következtében a mi hadseregünk hadosztályai nagy
veszteségeket szenvedtek. Eközben felhasználták a Leningrád támadásához
rendelt lôszerkészlet jelentôs részét.”

1942. végén a Krímbôl Leningrád ellen rendelték a legnagyobb német ostrom-
ágyúkat, a 220 mm kaliberû Schneider Creso mozsárt (mortier), a 400 mm-es
francia tarackokat (900 kg lövedék), a német Kövér Bertát (lövedéke 800 kg
volt). Vasúti szerelvényeken helyezték el a német és a cseh páncélvonatok messze
hordó (36–45 km) tüzér egységeit. 

Manstein feldmarsall olyan csapaterôsítéseket kért a Leningrád elleni csapás-
hoz a fôparancsnokságtól, amit az nem volt képes megadni, ezért dolgavégezet-
lenül távozott. Közben égett a német hadsereg talpa alatt a föld Sztálingrád tér-
ségében, ezért ott szántak Mansteinnek felmentô hadmûveletet, amely viszont el-
vetélt. Leningrád körül mindkét fél hosszú ideig megtartotta a kialakult ost-
romgyûrûvel határolt frontvonalat.

Halder 1942. augusztus 30-án hadinaplójába a következô bejegyzést írta:
„A Ladoga tótól délre az ellenség folytatja a rohamokat, de lényeges siker

nélkül. Azonban a mi ellentámadásaink sem biztosították az elôrehaladást. A
Leningrád megrohamozására elôkészített erôk, egyre jobban és jobban ennek a
támadásnak a feltartóztatására használódnak el.”

Ez az értékelés – még Sztálingrád elôtt – elôrevetítette, hogy a Vörös Hadse-
reg taktikai támadó kezdeményezései, azaz a német erôk felôrlésének taktikája
a leningrádi hadszíntéren, a késôbbiekben egy koncentrált szovjet csapás esetén
nagy német vereséghez vezethet. A koncentrált szovjet katonai erôk megterem-
tése azonban nagyon hosszú idôt igényelt, ezért húzódott el 1944. januárig a Le-
ningrádi Blokád teljes felszámolása.

Katonakötelesek mozgósítása, 
önkéntes népfelkelôk

A háború folyamán Leningrádból a kezdetektôl, 1944. februárig, a Vörös
Hadseregbe 625 285 fôt mozgósítottak. Ebbôl a katonai kiegészítô parancsnok-
ságok 421 163 fôt hívtak be, míg a párt szervezésében a népfelkelô önkéntes,
partizán, vadász zászlóaljak és más fegyveres alakulatokba került 204 122 fô. Az
önkéntes népfelkelô csapatok jó része késôbbi parancsok nyomán a reguláris
hadsereg kötelékébe került. Az 1941. december 15-ig a behívásokkal hadra fo-
gottak száma 406 ezer volt. A fô katonai erôt természetesen a Leningrádi Fron-
ton is a reguláris Vörös Hadsereg és a Balti Hadiflotta képezte.   
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Népfelkelôk mozgósítása

1941. június 30-án megkezdôdött a Leningrádi Népfelkelô Hadsereg meg-
alakítása. Az elsô toborzó akció július 7-én fejezôdött be. Az önkéntesek közül
eddig 110000 fôt vettek be. 1941. augusztusban megkezdték a népfelkelôkbôl 5
gárda hadosztály szervezését, amelyekbe 41446 fôt soroltak be, és irányítottak a
frontra. A Leningrádi Népfelkelô Hadsereg kötelékében a következô alakula-
tok mentek a frontra:

• 10 lövész hadosztály 100 000 fô
• 16 géppuskás zászlóalj 16 800  ”
• 7 partizán ezred 6 600  ”
• menetzászlóaljak 12 000  ”
Összesen                                135 400 fô

Az önkéntesek közül a német hátországi partizán osztagokba soroltak számát
egy idô múltán tovább növelték.

• A megalakított leningrádi partizánosztagok        227 egység,
• a személyi állomány                                          9000 fô.

A partizán osztagok ellenséges front mögé irányítása 1941. augusztus 10-én
kezdôdött. Az elsôk között elindítottak 67 osztagot, 2886 fôvel. Ez a szám a
késôbbiekben tovább növekedett, és a helyi szovjet polgárokkal együtt a parti-
zánok létszáma elérte a 35 ezret. (Leningrád megyében a partizánok ellen a be-
vetett német katonák száma idônként 30 000-ret is elért).

A rendelkezésre álló önkéntesekbôl 25 osztagot irányítottak a vadász zászló-
aljakba, a többieket pedig a Leningrádi Népfelkelô Hadsereg gárdahadosztá-
lyainak soraiba küldték. Az önkéntes vadász zászlóaljak szervezését júliusban
kezdték meg, lényegében karhatalmi kiképzést kaptak, és a szovjet front mögöt-
ti vonalban az ellenséges ejtôernyôsök, diverzánsok elfogására vagy a város
belsô védelmére rendelték ôket. Átadták az NKVD Megyei Hivatalának és jú-
lius-augusztus folyamán 19 000 ilyen harcos került a frontra, illetve a front köz-
vetlen mögöttes területére. 

• 1941. júniusában megkezdték a pártaktivisták mozgósítását politikai
munkára a Leningrádi Front alakulataiba. Ezek száma 12186 volt. 

• A város belsô védelmére, a diverzánsok és az ellenséges, rakétás kémek el-
leni bevetésre, 2100 fôvel 15 különleges osztagot szerveztek. 

• 1941. november 23-án a Vörös Hadsereg frontvonalára még 625 fônyi,
nagyrészt sportolókból alakított 2 sítalpas zászlóaljat állítottak ki.

• 1942-ben, a város belsô védelmi parancsnokságának, a város két kerüle-
tébôl, 1400 fôvel két munkásosztagot adtak át. 

• A pártvonalon toborzott önkéntesekbôl 1941-ben 181 149, az ostrom egész
ideje alatt pedig összesen 204 747 embert vezényeltek a frontra.   
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A fentieken túlmenôen 1941. augusztusban Leningrád belsô védelmére Tarta-
lék Hadsereget hoztak létre általános katonai kiképzésen átesett személyekbôl.
Ebben az általános katonai kiképzésben 102 509 ember vett részt. Belôlük 79
munkás-zászlóaljat szerveztek 41 255 fôvel. Az általános hadi helyzet romlása
miatt szeptemberben a város belsô védelmére még 19 osztagot létesítettek 16 215
fôvel. Az osztagok feladata kezdetben a város üzemeinek védelme volt, parancs-
nokai pedig az üzem igazgatói lettek. Ezekbôl az osztagokból 5 lövész brigádot
szervezetek, létszámuk azonban a téli tömeges éhség és halálozás miatt megcsap-
pant. 1942-ben újra szervezték az osztagokat és október 1-ig 232 osztag jött lét-
re 19 000 fôvel. 

1942. október 9-én úgy döntöttek, hogy az önkéntes felkelô csapatokat sza-
bályszerû katonai alakulatokká kell átszervezni, és operatív irányításukat a vá-
ros belsô katonai védelmi vezérkarára kell átruházni. A kiképzetteket fokozato-
san a Vörös Hadseregbe vezényelték. Ennek ellenére, 1944. január 1-én, az ost-
romlott városban még állt 53 munkászászlóalj (15 tüzér és géppuskás, 38 auto-
matával felszerelt lövész zászlóalj), 5 híradó század, 5 utász század, 1 harckocsi
század, 6 vegyvédelmi szakasz. Az összlétszám csaknem 23 000 fôt tett ki, és ek-
kor már 51%-uk volt nô. Az önkéntesek a mozgalom alapeszméje szerint
városvédôk voltak, kiképzésük – ekkor már a sztálingrádi tapasztalatok figye-
lembevételével – fôként utcai harcok taktikai fogásainak elsajátítására irányult,
de gyakorlatilag a Leningrádi Fronton a Vörös Hadsereg tartalékaként vették
igénybe ôket

Illegális kommunista pártszervezet 
német megszállás esetére 

A városi pártbizottság 1941. október 25-én illegális kommunista pártszerve-
zet létrehozását és mûködtetését határozta el arra a legvégsô esetre, ha Lenin-
grád városát a németek elfoglalnák. Ennek a hálózatát még ez év október-no-
vemberében létrehozták azzal a feladattal, hogy a politikai munkára építve, a
német megszállók ellen bosszúhadjáratot folytassanak

• szóbeli és írásos politikai agitációval,
• a csoportos és egyéni diverziós-terror akciókkal,
• fegyveres csoportok szervezésével és azok számának növelésével,
• dezinformációs híreszteléssel a németek és támogatóik soraiban.

A város kerületeinek az élén egy hármas bizottság állt. Irányításuk alá válla-
lati és szakszervezeti kis létszámú csoportok, harci osztagok és egyének tartoz-
tak. A város szintjén, ugyancsak egy hármas bizottság irányított. 1944. novem-
ber végén a mélyen konspirált kommunisták száma a városban 260 fôt tett ki,
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ami egy évvel késôbb már 163 fôre apadt. /A kontingensbôl 11 személy elhalálo-
zás miatt esett ki, a többiek más okokból/. 1943 júliusáig további 136 személy
vált ki a kontingensbôl részben dekonspiráció, részben más feladatok miatt.
Rendkívüli eseményként jelentették, hogy egy illegális párttag engedély nélkül
hazalátogatott, az élelmiszerjegyeit átadta éhezô családjának, maga elhalálozott
az éhínség idején. A konspiratív párttagok több mint a fele nô volt. 17 kihelye-
zett rádióadó készüléken túl, tartalékba helyeztek egy „SZEVER” névre kódolt,
nagyobb teljesítményû telepített rádióadót is. A hálózati párttagokat kiképezték
az elemi kommunikációs mesterségre. /titkosírás, kódolás stb./ Kezdetben az ok-
tatást az NKVD tisztjei végezték, de mivel a párszervezetek elégedetlenek vol-
tak, késôbb saját erôbôl oldották meg a kiképzést egy kutatóintézeti laborató-
rium álcája alatt. 

Sajtótermékek kibocsátására felkészítettek 46 titkos párttag nyomdai szedôt,
akik rendelkeztek hordozható kézi nyomdagépekkel is. 1943. március 15-tôl –
begyakorlási céllal – 110 ezres példányszámban, havi két alkalommal jelentették
meg a Mi Újságunk-at. Ezt követte egy másik lap kiadása Vas Félix néven. A ki-
képzés során végrehajtott ellenôrzések alkalmával kiderült, hogy számos illegális
párttag nem tudta elég jól saját személyi legendáját, és nem alkalmas a konspira-
tív feladatra. Az illegális pártszervezet tagjai rendelkeztek kézi fegyverekkel, né-
hány sétabotnak álcázott lôfegyverrel, robbanó aktatáskákkal és bôröndökkel,
800 adag sztrichnin és 400 adag arzén készlettel, 70 hordozható nyomdagéppel,
3 tonna nyomdakész újság papírral, gyógyszeres elsôsegély csomagokkal stb.

1943. december 5-én a szervezetet látszólag feloszlatták, de csak az állomány
70 százalékát bocsátották el. A teljes feloszlatását 1944. február 11-én határoz-
ták el. Az illegális párttagok azonnal kiléptek a telepített munkahelyükrôl azzal
az indokkal, hogy elhagyják a várost. Felszámolták az egységek raktárait, illet-
ve leadták az ott ôrzött eszközöket. Valamennyi figyelô és rejtekhelyet eltüntet-
tek. A hatóságok a konspirált párttagok személyi okmányait kicserélték, és meg-
felelô módon legalizálták ôket a polgári életre.   

Belsô katonai városvédelem

A Haditanács 1941. szeptember 3-án elhatározta, hogy a város belterületén
védelmi övezeteket kell létrehozni. Egyben parancsot adtak a város közvetlen
védelmi övezetében az erôdítô munkálatok forszírozására. A várost hat belsô vé-
delmi katonai zónára osztották. A Néva folyó és a Néva part katonai védelmét a
Balti Hadiflotta látta el. A város 15 kerületét felosztották a hat katonai védelmi
zóna között, és kijelölték a parancsnokaikat. Minden kerületet köteleztek 5000
közmunkás kiállítására a védelmi munkálatokhoz, erôdítések, tankcsapdák, fi-
gyelô pontok, lövészpontok, összekötô futóárkok és más utász létesítmények épí-
tésére. A katonai irányítás megadta a helyi viszonyoknak megfelelô adatokat,
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hogy a létesítmények elhelyezését a tüzérségi és gyalogsági tûzirányítás tervéhez
igazítsák. A védelmi létesítmények és a parancsnoki pontok között a hírösszeköt-
tetést vezetékes telefonhálózattal biztosították. A védelmi feladatokat ellátó sta-
cionáris és mobil tüzérség elhelyezésére – ideértve a Balti Hadiflotta tüzérségi
erejét is – a tervet a front parancsnoksága adta meg. Ezt a parancsot Vorosilov
marsall, frontparancsnok és Zsdanov haditanácstag együtt adta ki. A város elhú-
zódó ostroma idején a védelmi létesítmények tovább bôvültek, korszerûsödtek.

A belsô városvédelem katonai létesítményei

Tüzérségi és nehézgépfegyverek bunkerei 3 433 db
Lôszervermek 130 db
Erôdített óvóhelyek 392 db
Zlj. parancsnoki pontok, megfigyelôk 61 db
Század harcálláspont 330 db
Lövészárok, tüzelôrés épületeken 21 993 db
Nyitott futóárok 47 531 fm
Fedett futóárok 2 530 fm
Harckocsi aknamezô 7 600 fm
Taposó aknamezô 9 000 fm
Tüskés drótkerítés 145 085  fm
Barikádok 24 450 fm
Árkok 148 434 fm
Betonkúp harckocsiakadályok 1 500 db
Elektromos vezetékes akadályok 8 800 fm
Vízi töltésgát 7 db

Hozzávéve ezekhez a föld alatti és az épületeken, a gyárakon belüli védelmi és
tüzelési pontokat, a szakírók véleménye szerint a város bevehetetlen erôd-
rendszerré vált. A város katonai vezetése 30 olyan parkot, teret, pázsitos terüle-
tet jelölt ki (a tudományos irodalomban ezek a pontok tételesen közismertté vál-
tak), ahol feltételezhetô volt német légi deszant alakulatok ledobása a város be-
vételéért indított rohamban. Ezekre a pontokra rejtett tüzelôállásokat építettek
ki és karhatalmi csapatot tartalékoltak a leendô deszant elfogására. A deszant tá-
madás szituációját idôrôl idôre gyakorolták az erre rendelt védelmi erôk. 

Leningrád Frontváros
A leningrádi vezetôk nem tudhattak a német hadvezetés 1942. nyári offenzí-

vájának a terveirôl, nem került elô ezzel kapcsolatban dokumentum a helyi le-
véltárakból. A szovjet Fôhadiszállás azonban valami olyat tudott, ami most már
csak Hitler 1942. április 5-én kiadott No 41. OKW direktívájában olvasható.
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„Az elsô általános ha-
diterv a Keletre nézve ér-
vényben marad: a fô
feladat abban áll, hogy
megtartva a helyzetet a
központ irányában, észa-
kon bevenni Leningrá-
dot, és kapcsolatot te-
remteni a finnekkel, a
front déli szárnyán pedig
betörni a Kaukázusba.”

Ebben van a háttere
a szovjet részrôl 1942-

ben kiadott Leningrád Frontváros jelszónak. Ezt a jelszót a Haditanács Sztálin
direktívájára hivatkozva 1942. július 5-én adta ki, és ezzel összhangban egy sor
rendkívüli intézkedést határozott el. Zsdanov, a párt Központi Bizottságának ál-
láspontját ismertetve elôadta a város politikai aktívájának, hogy 1942. közepén
Leningrád népessége még mindig 1 300 000 fô. Ebben túl magas az eltartottak
száma. A katonai feladatok teljesítéséhez elegendô 800 000 fônyi lakosság. A vá-
rosba juttatható élelmiszer szállítmányok – a lakosság magas száma miatt – a
Ladoga tón keresztül túlzottan megterhelik a szállítási kapacitást, és ezzel leszû-
kül a front erôsítéséhez szükséges hadiszállítmányok mennyisége, ami a város
védelmi képességét a lehetséges mérték alá szorítja. A politikai és a katonai ve-
zetés olyan következtetésre jutott, hogy a városból, a nyári hajózási szezonban
– önkéntesen és kötelezô erôvel – 300 000 személyt (ideértve a sebesülteket is)
kell evakuálni a hátország távolabbi vidékeire. Ezzel lehetôvé válik a Leningrá-
di Front katonai megerôsítése pótlólagos katonai kontingensek és haditechnikai
eszközök Leningrádba juttatásával. Elôírták, hogy a tömeges nyári kitelepítést
július 5-én meg is kell kezdeni. 

Kötelezôen evakuálandók
• a két vagy több gyermekes nôk,
•  a nyugdíjasok és a munkában megrokkantak, családjaikkal együtt,
•  a szakmunkásképzô intézetek tanulói,
•  az óvodások,
•  a munkaképességüket ideiglenesen elvesztettek, a családjaikkal együtt,
•  a betegek,
•  az evakuálandó gyárak munkásai és alkalmazottai, a családjaikkal együtt.

Önkéntesen evakuálhatók még az egy gyermekes anyák is. Az evakuációt au-
gusztus 15-ig kell befejezni. A leningrádi városi pártbizottság 5 napot kapott ar-
ra, hogy a kitelepítés konkrét tervét és menetrendjét kialakítsa. A hatóságok
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számoltak azzal, hogy a lakosok nem szívesen vállalják a kitelepítést. A hadi
helyzet szovjet értékelése azonban nem tartotta kizártnak, sôt eshetôségnek te-
kintette, hogy a németek, – bár nem képesek a teljes frontvonalon támadásba
lendülni – Leningrádot a nyári idôszakban megrohamozzák. Ilyen helyzetre is
számítva, tovább kellett erôsíteni a védelmi képességét. 

A visszamaradó aktív dolgozók ágazatok közötti eloszlását a Haditanács 
a következôképpen határozta meg:

• hadipari üzem 117 000 fô
• élelmiszeripar 25 000 fô
• textilipar és könnyûipar 29 000 fô
• villamos energia termelési ágazat 6 800 fô
• 553 000 t tôzeg és 1 300 000 köbméter fa kitermeléséhez 11 000–14 000 fô
• helyi ipar 44 000 fô
• egyéb ipar 14 000 fô
• vasút 18000 fô

A határozat elôírta a visszamaradó gyárak konzerválását (leállítását), a tech-
nikai berendezések megôrzését, a közüzemi szolgáltatások fenntartását, a keres-
kedelmi üzlethálózat szûkítését, a LÉGO szolgálat és a tûzoltó kontingens kiegé-
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szítését. Kötelezte a magas házak felsôbb emeletein lakókat arra, hogy költözze-
nek le az alsóbb szinteken üresen álló lakásokba.

Zsdanov a pártaktíva elôtt mondott beszédében többször és nyomatékosan
hivatkozott Sztálin véleményére ebben a kérdésben. A beszédbôl kiolvasható: a
Leningrádi Front megerôsítésével arra is sor kerülhet, hogy nemcsak a német tá-
madást hárítják el sikeresen, hanem a leningrádi seregtestek támadásba lendü-
lése elôtt is megnyílik a lehetôség. Zsdanov kilátásba helyezte, hogy a vázolt terv-
be beletartozik Leningrádban 4 havi élelmiszerkészlet és 4 havi üzemanyag kész-
let felhalmozása is. A front katonáinak a napi kenyérfejadagját pedig 100 gram-
mal felemelik. 

A következôkben áttekintjük azt a rendkívüli katonai, biztonsági és szociális
helyzetet, mely 1941-ben a német haderô Leningrád közelébe érésével alakult ki.
A német front a várostól legközelebbi ponton déli irányban 6 km távolságra
húzódott, északon – a finn arcvonal – 45–50 km-re.
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Közrend, kémelhárítás, belbiztonság

Rendkívüli intézkedések a polgári 
közigazgatásban

Ügyeleti és riasztószolgálat

1941. július 13-án a megyei hatóság vezetôi távirat útján riasztották a járások köz-
pontjait, hogy a helyi településektôl a járási központokig éjjel-nappali ügyeleti
szolgálatot szervezzenek az ellenséges ejtôernyôsök és diverzánsok felderítésére. A
települések, falvak bármilyen megfigyelésükrôl, tapasztalataikról haladéktalanul
tájékoztassák a járási központokat kerékpáros, lovas, gyalogos küldöncök útján.
Minden gyanús személyt azonnal fel kell tartóztatni és átadni az NKVD szolgálat-
nak vagy a legközelebbi katonai közegnek. Német deszant megjelenése esetén,
azokkal vegyék fel a harcot, késleltessék az ellenséges jármûvek mozgását, töre-
kedjenek elsôsorban a német harckocsik megsemmisítésére. Az állatok kimenekí-
tésére (elhajtására) a kísérôk csak a legszükségesebb létszámban csatlakozzanak.
Minél többen maradjanak vissza a lakóhelyükön és segítsék a Vörös Hadsereg vé-
delmi harcát. Egy napon belül jelentsék a megtett intézkedéseket.      

A magán telefonvonalak kikapcsolása

Elhatározták, hogy a magán telefonvonalak kikapcsolásával egyidôben a la-
kosság részére, kerületenként megfelelô zárt helyiségben, 4–5 nyilvános telefon
állomást kell felszerelni és biztosítani az állandó üzemeltetésükhöz a postai ügye-
leteseket. Hivatalos vezetô személyek részére mindössze 27 fôvonalú telefonállo-
mást szereltek fel, illetve hagytak meg. A vállalatok és intézmények természete-
sen rendelkeztek telefonállomásokkal.   

Kiemelten fontos üzemek aláaknázása

Ilyen végletes eljárásra a Haditanács hozott határozatot 1941. szeptember
15-én. Ennek dokumentumai nem teljesen feltártak, de annyit elég biztosan le-
het tudni, hogy „D” (dinamit) akció néven kódolták, és a rendelkezés kb. 140
nagy ipari objektumra vonatkozott. A Vörös Hadsereg visszavonulása során
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általános szabály volt a fontosabb objektumok megrongálása. Leningrádban
sem az üzemek lerombolásáról, hanem csak a használhatatlanná tételükrôl
volt szó. Ez egy mélyen konspirált akció volt, amelyrôl a városban csupán há-
rom személy tudott. Az aknákat a legveszélyeztetettebb kerületekben 1941.
ôszén lerakták. Megteremtették a biztonságos gyújtáshoz és a titkos parancs-
kiadáshoz a szükséges elôfeltételeket is.

Levéltári irat van arról, hogy a frontvonalon lévô Izsorszk vaskombinátban
a bizalmi személy, I. V. Szverdlov már a robbantási parancsra várt, de a néme-
tek elôrenyomulását a munkás zászlóaljak megállították, ezért nem történt rob-
bantás. A városban a „D” akció elôkészítésén több tucat vagy akár több száz
ember dolgozhatott úgy, hogy a nekik adott eligazításban a „D” kód nem szere-
pelt. Mindez nem csak a német felderítôk munkáját nehezítette meg, hanem a tu-
dományos kutatók mai feltáró tevékenységét is. Nehéz kihámozni, hogy mely le-
véltári dokumentum tartozik a „D” akció körébe, ha nincs ráírva a „D” akció
megjelölés. Ez a „D” terv még hosszú ideig érvényben volt. 

Az NKVD 1942. ôszén ellenôrizte a helyszíneken a „D” akció életképességét.
Szeptember 14-én jelentette, hogy három kerületben találták rendben, a többi-
ben súlyos hiányosságokat állapítottak meg. Volt olyan kerület, amelyben 32 vál-
lalatnak kellett felkészültnek lennie, de 24-nél nem is tartalékoltak elegendô
robbanóanyagot. Más helyeken a deponált robbanóanyagot szakszerûtlenül tá-
rolták, így azok az idô múlásával használhatatlanná váltak. A jelentés szerint az
elrendelt objektumrobbantások sem 1941 ôszén, sem 1942-ben nem voltak szak-
szerûen elôkészítve.

A kutatók gyakorta rámutatnak, hogy fôleg a publicisták szakszerûtlenül tá-
lalják a Vörös Hadsereg visszavonulásával kapcsolatos, hadászatilag fontos mû-
tárgyak felrobbantását. Az alapelv az volt, hogy a hadászati szempontból ki-
jelölt mûtárgyak, berendezések ellenség általi birtokba vételét, illetve hasz-
nálhatóságát meg kellett akadályozni. Ami lehetôség szerint áttelepítést és
végsô esetben használhatatlanná tételt – de általában nem teljes megsemmisítést!
– jelentett. Orosz Leningrád kutatók nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy ez
nem azonos a németek „felperzselt föld” taktikájával. Ezt a szovjet hadveze-
tés rövid ideig a Moszkva elôterében kijelölt helyeken alkalmazta!    

Katonai rendészeti intézkedések

1941. június 26-án a közel fekvô Finnország hadat üzent a Szovjetuniónak és
29-én 150 kilométer széles sávban megindította a támadást. Július 27-én Lenin-
grád helyôrség parancsnoka kiadja elsô parancsát a kijárási tilalomról, amely
24 órától reggel 04 óráig tart.

1941. október 18-án Zsukov hadseregtábornok vezénylése idején a Hadita-
nács a katonaszökevények és a behatoló ellenséges elemek feltartóztatása céljá-
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ból a város szélein, – ahol a német fôerôk törtek elôre, – három áteresztô-el-
lenôrzô záróvonal létesítésére hozott határozatot.

Az elsô záróvonal, amely a legközelebb volt a németekhez, a front mögötti
karhatalmi csapatok (tábori csendôrség) parancsnokának hatáskörébe került, a
második záróvonal parancsnokává az NKVD Megyei Hivatal vezetôjét nevezték
ki, a harmadik – a legbelsô – záróvonal rendészeti biztosítását pedig a Leningrá-
di Front Hátország parancsnokára bízták. A záróvonalak mûködésének rendjét
ez a parancsnok szabta meg. A második záróvonal parancsnokát kötelezték,
hogy Leningrád területén minden éjszaka szervezzen razziákat és járôrözést a fô
útvonalakon és a legfontosabb objektumok körül.

A Városi Tanács elnökét arra kötelezték, hogy a város északi részein a hatá-
rozatban megjelölt három ponton rendezzen be evakuációs gyülekezôket a vá-
roshatáron kívülrôl bemenekült emberek elhelyezésére. A rendôrségi ellenôrzés
után a városiakat az északi kerületekbe, a menekülô kolhozparasztokat a megye
egyik északabbra fekvô járásába kellett szállítani. Valamennyi megszállt
területrôl származó menekültet át kellett adni ellenôrzésre az NKVD-nek.

Kijelölték a záróvonalon fennakadt és hivatalos iratokkal nem rendelkezô
katonai személyek gyülekeztetési pontjait is. Ôket állambiztonsági ellenôrzés
után csak a saját csapattesteikhez irányíthatták. A Leningrádi Front Hátország
parancsnoka gondoskodott a gyülekezô helyeken az élelmezésrôl. Ezt a határo-
zatot Zsukov és Zsdanov írták alá a Haditanács nevében.

Az elsô záróvonalban – 1941. augusztus 28-tól 1941. december végéig az
NKVD front hátország készültségei 73302 személyt tartóztattak fel. Közülük

• kém 249
• dezertôr 3490 
• bandita 116
• ejtôernyôs 16 
• katonai behívást kikerülô szervezetlen visszavonuló 4751
• alakulatát elhagyó                                                          50 000 fô volt.

Kémelhárítás
A háború kezdetén a németek leningrádi ügynöksége aktívan terjesztett nyug-

talanságot és pánikkeltô híreket a lakosság körében. Ezek hajók elsüllyesztésérôl
vagy a Hanko hadiflotta bázis (akkor még szovjet kézen lévô) elvesztésérôl, illet-
ve arról szóltak, hogy a németeknek olyan kerek tankjuk van, amelyrôl lepereg
a lövedék, tehát értelmetlen ellenállni. Igen szívósan híresztelték, hogy a maga-
san kultúrált németek nagylelkûek a meghódított területek népeihez. Szárny-
ra kelt a suttogó propaganda arról, hogy Leningrádot „nyílt várossá” nyilvánít-
ják. Érkeztek a leningrádi politikai és a katonai vezetôkhöz is ilyen jellegû javas-
latokat tartalmazó levelek. Azt is híresztelték, hogy a várost átadják Anglia vagy
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a semleges országok gyámsága alá. A németek felkelésre, az élelmiszerboltok meg-
rohamozására uszították a lakosságot. A nôket arra biztatták, hogy tömeges til-
takozó menetet indítsanak a front felé és követeljék a front megnyitását a néme-
tek elôtt. A németek állandó rádióadót mûködtettek és provokatív, fôként a szov-
jet katonai vezetôket és a Vörös Hadsereget lejárató személyi kombinációkat su-
gároztak. A városba eljuttatták a saját szerkesztésû szovjet központi lapot, a
Pravdát, amelyben a katonai vezetôk között dúló „állítólagos leleplezésekkel”,
hazugságokkal traktálták a leningrádiakat hamis szerzôk megnevezésével.
Vorosilov frontparancsnok leváltásakor a németek azt híresztelték, hogy Sztálin
fel akarta adni Leningrádot, de Vorosilov ezt nem engedte, s a vitában Sztálint
még jól pofon is vágta. A németek által készített újság mérete, a betûk, a szerkesz-
tési struktúra teljesen egyezett a valódi Pravdával. A német propaganda hadjá-
rat ezekkel a provokációkkal nem járt eredménnyel, inkább aktivizálta a szovjet
kémelhárítást. A vadász zászlóaljak 1943. augusztus–szeptember hónapban a
megye területén 24 645 ellenséges uszító röplapot szedtek össze. 

NKVD ügynökhálózat Leningrád megszállásának az esetére

Miként pártvonalon létrehoztak egy visszamaradó illegális párthálózatot, az-
zal párhuzamosan, – de egymásról nem tudva, – az NKVD megyei szerve is lét-
rehozott egy konspiratív leningrádi hálózatot 4 rezidenturával és 90 ügynökkel.
A tevékenységük nem ismert. 

Ejtôernyôs kémek és diverzánsok elfogása 

1942. október 1-én jelentette az NKVD Megyei Hivatalának fônöke, hogy má-
jus óta fokozott aktivitással dobja át kémeit-ejtôernyôseit az ellenség a frontvo-
nal mögé. Leningrád megye területén május óta 26 ellenséges ejtôernyôst fogtak
el, akikbôl szeptember második felére 14 jutott. Kis csoportokban dobták le
ôket, rendelkeztek minden szükséges, hamis okmánnyal. A kém és diverzáns fel-
adattal megbízott ejtôernyôsöket a szovjet hadifoglyok közül válogatták, és be-
vetés elôtt Varsóban ki is képezték ôket. 

Feladatuk adatok gyûjtése volt

• a Tyihvin-Vologda vasútvonal és közút szállítmányairól;
• a szovjet erôk elhelyezkedésérôl, repülôterekrôl, a repülôgépek számáról;
• a Vörös Hadsereg felkészültségérôl a vegyvédelemre.

Az adatok továbbítására rendelkeztek rádióval és kódjelekkel. A földet érés
közelében a nyomozók megtalálták a kémcsoport konténerét rádióval, szovjet
pénzzel és élelmiszerrel. Az elfogottak szerint egyidejûleg másik csoportot is át-
dobtak a németek. A nyomozás során további személyek letartóztatására került
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sor. A kihallgatások tanúsága szerint az egyik kém februárban már járt
Leningrádban. Akkor

• okmányok mintájának, élelmiszerjegyek ûrlapjának a beszerzése,
• rádió adó-vevô felállítására megfelelô hely elôkészítése volt a feladata.

Ezeket a német kém teljesítette. A kapcsolatok felgöngyölítése során kiderült,
hogy az NKVD elhárítás nem állt feladata magaslatán. Az egyik Leningrád kör-
nyékére átdobott kém elhatározta, hogy feladja magát az NKVD-nek. Kétnapi
bolyongása során sem a civilek, sem a katonák nem hitték el neki, hogy valóban
kém, és az NKVD hivatalt keresi. Nagy nehezen sikerült végül is odatalálnia.

A levéltári okmányok megerôsítik, hogy 1942. április 25-én az említett szemé-
lyeket kém feladatokkal valóban ledobták a németek a front mögé. Az NKVD
Különleges Tanácsa hazaárulásért halálra ítélte ôket. Az NKVD jelentésben
szereplô néhány más személy elfogásáról nem lelhetôek fel levéltári dokumentu-
mok A német kém rezidentura leningrádi létezését a német felderítô szolgálat
1941. szeptember 30-án kelt és levéltárban fellelhetô hivatalos összefoglalója
megerôsíti.

Belbiztonság 
A háború kezdetétôl 1942. október 1-ig az NKVD 9574 embert tartóztatott le,

köztük 1246 kémet, illetve az ellenség által átdobott diverzánst. Feltártak és fel-
számoltak 625 ellenforradalmi csoportot az alábbi összetételben.

•  Kémek-hazaárulók 169 csoport
•  Terroristák 31 csoport
•  Lázadók 34 csoport
•  Nacionalisták 26 csoport
•  Egyháziak-szekták 7 csoport

A letartóztatott személyek között volt

•   238 földesúr, nemes, tisztviselô és kulák
•  1243 deklasszált elem
•  2070 munkás
•  2100 alkalmazott
•   559 értelmiségi
•  1061 kolhozparaszt 
•   258 magángazda
•  1045 egyéb.
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Preventív állambiztonsági célból a következô csoportokat számûzték a
hátországba:

•  finneket és németeket 58 210
•  deviáns elemeket 40 231
•  visszaesô bûnözôket 30 307
Összesen: 128 748  embert.

Feltartóztattak és átadtak a hadbíróságnak 10288 katonaszökevényt és doku-
mentum nélküli katonát.

Az NKVD 1942. október 1-én jelentette, hogy az orosz pravoszláv egyházhoz
közelálló, szekta irányultságú ellenforradalmi összeesküvést lepleztek le. Kuta-
tók a levéltári dokumentumokból utólag megállapították, hogy a szovjetellenes
ellenforradalmi összeesküvéssel vádlottakat az NKVD körzeti katonai kollégiu-
ma halálra ítélte, ki is végezte, de 1956-ban a Leningrádi Katonai Körzet hadbí-
rósága mindegyiküket rehabilitálta.

Az NKVD vadászzászlóaljai a frontvonal mögött 1943. augusztus–szeptembe-
rében elfogtak a megye területén

•  10 ellenséges ejtôernyôst,
•  8 banditát,
•  129 dezertôrt,
•  121 szökevényt a közmunkából,
•  64 bûnözô elemet,
•  2 hadifogoly táborból szököttet,
•  51 szökött elitéltet,
•  119 spekulánst,
•  3353 katonai rendszabály megsértôt,
•  2213 igazolvány nélküli gyanús embert.

Igazgatásrendészet a polgári hatóság 
hatáskörében

A Haditanács 1941. augusztus 26-án és 1942. március 20-án a kerületi taná-
csok Igazgatásrendészeti Bizottságaira ruházta a hadiállapotból eredô bizonyos
új rendészeti szabályok megsértésének a vizsgálatát. Ennek megfelelôen – a vá-
rosi tanács titkárának jelentése szerint – 1941. júliusától 1942. júniusáig a bi-
zottságok 133 000 ügyet vizsgáltak meg, amelybôl 90 000 tartozott a következô
cselekményekhez: a közmunka elkerülése, ki- és bejelentkezési kötelezettség el-
mulasztása, elsötétítési szabályok megsértése, a légiriadó és a tüzérségi csapások
alatti viselkedési szabályok, a kijárási tilalom megsértése éjszaka.
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A kerületi bizottságok 1942. elsô félévi tevékenysége

(ügydarab)

A szabálysértés Összes Ebbôl a büntetés módja 
megnevezése

ügy bírság
szabadság figyel- Megszün-

vesztés meztetés tetve      

A helyôrségi parancsok 5 192 4 592 4 175 406
megszegése 

Elsötétítés megszegése 4 325 4 118 19 43 141

Légiriadó és tüzérségi

riadó alatti szabályok 834 770 5 17 38
megsértése

Tûzrendészeti szabályok 1 584 1 397 4 46 114
megsértése 

Személyi igazolvány ügy 3 893 3 501 25 57 297

Közmunka kerülés 1 099 757 69 33 203

Villamos energia 17 13 – 2 1
takarékosság megsértése

LÉGO szolgálati kiképzés 1 797 1 405 14 50 324
kikerülése 
A város elhagyási 276 241 – 7 26
szabályok megsértése

Tanácsi határozat 
megsértése

•  tûzrendészet 9 156 8 424 53 195 444

•  közegészségügy 6 581 5 736 338 137 352

•  lakás lerombolása+ 2 468 2 250 64 19 120

Tanácsi határozat 14 429 11 391 785 445 1 768
megsértése, lakás- udvar
és utca takarítás  
elmulasztása

KRESZ megsértése 1 1 – – –

Kerékpár bejelentés 66 56 – 1 9
elmulasztása

+  bizonyára elhagyott faházakról van szó



A bizottságok határozatai ellen a katonai ügyészség 1063 esetben emelt kifo-
gást. Elmarasztalta a bizottságokat eljárási hibákért, a tényállás kellô tisztázá-
sának elmulasztásáért, lassúságért. Azt is megkifogásolta, hogy a bizottság több
esetben túllépte hatáskörét és szabadságvesztést szabott ki olyan ügyben, amely-
ben erre nem volt feljogosítva. A rendészeti szabályok megsértôivel szemben a
hatóság fellépését az ügyészség nem tartotta hatékonynak, az idô multával a bír-
ságokat ugyanis nem fizették be.

Közrend, bûnüldözés
Lakónyilvántartó könyvek vezetése

A háború kitörésekor a rendôrség kiszélesítette a lakosság közvetlen közelé-
ben mûködô hálózatát. 1941. augusztusában már 2321 körzeti megbízott
mûködött a korábbi 352-vel szemben. Ezen kívül a vállalatok kiállítottak a
polgári ôrségükbôl 1250 fôt és mûködtettek 80 magas megfigyelô helyet. A
rendôrség szorosabb ellenôrzés alá vonta a házak lakónyilvántartó könyvét.
Ezekben regisztrálták a házban lakó személyeket. Maga ez a nyilvántartó intéz-
mény 1932-óta létezett a fényképes személyi igazolvány rendszer bevezetéséhez
kapcsolódóan. Az ideiglenes lakókat is be kellett jegyezni, a 16 éven aluli gyer-
mekeket a szülôk személyi igazolványán tartották számon. A személyek regiszt-
rálása a teljes személyi azonosító adatkörre kiterjedt. Ennek révén teljesen
követhetô volt, hogy ki, hol és mennyi ideig lakott, hol dolgozott, mi volt a csa-
ládi állapota. 1941 ôszén – a háború kitörése okán –  a rendôrség ezeket a köny-
veket (17 931 darabot) összegyûjtötte és 1942 januárjában adta vissza a házak-
nak. Pontosabban 17 079 könyvet visszaadott, de visszatartott 852 lakónyilván-
tartó könyvet. A rendôrségen visszatartott könyvek nyilván a prominens politi-
kai és katonai személyek lakóhelyét tartalmazta.

Személyi igazolványok 

A személyi igazolványok kiadását, a lakcím ki- és bejelentést, a személyi és
családi állapotváltozásokat a rendôrség személyi igazolvány szolgálata intézte. A
fronthelyzettel, a lakosság és a gyárak tömeges kitelepítésével kapcsolatban a
személyi igazolványok adminisztrációja nagy teher volt a rendôrségi személyze-
ten és sok hibaforrással mûködött. Az Állami Honvédelmi Bizottság ezért 1942-
ben elrendelte a front közeli zónákban a személyi igazolványok újraregisztrálá-
sát, mivel a németek a megszállt területeken nagy mennyiségû hatósági ûrlapok-
hoz, kitöltetlen személyi igazolványokhoz, bélyegzôkhöz, aláírás mintákhoz ju-
tottak hozzá. Ezeket aktívan felhasználták a német kémek-diverzánsok szovjet
hátországbeli legalizálására. Ezért kellett a rendôrségen felülvizsgálni a közké-
zen lévô személyi igazolványokat. (A Szovjetunió egész frontzónájában
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12 795 928 ember személyi igazolványát vizsgálták felül, új igazolványt nem ad-
tak ki, hanem betétet ragasztottak a régibe, amennyiben a rendôrség azt valós-
nak fogadta el.)

Leningrádban a személyi igazolványok újra regisztrálását 1942. július 8. és jú-
lius 30. között hajtották végre. Ezt a kutatók mini népszámlálásnak titulálják. A
rendôrségi adatokat a Városi Statisztikai Igazgatóság dolgozta fel. E szerint Le-
ningrád népessége 1942. július végén 775 364, Kolpinóval és Kronstadttal
együtt 807 288 fô volt.

A statisztikai adatokhoz olyan megjegyzést fûztek, hogy Leningrád élelmezé-
si feladatkörébe tartozik még 26 000 Leningrád környéki munkás és alkalma-
zott, továbbá 3500 katona. A várost terhelô ellátandó személyek száma 836 788
volt. (Megjegyzendô még, hogy az összeírás szerint erre az idôre Leningrádban
mindössze 134 614  16 éven aluli gyermek maradt).

Ügyészségi felügyelet

Az Ügyészség – általános felügyeleti jogkörében – 1943. augusztus 1-én, tehát
a blokád nagyobb részén túlesve értékelte a rendôrség tevékenységét. A legna-
gyobb munkát az állami tulajdon fosztogatása ellen, az élelmiszerkereskede-
lem szférájában végezte, de a banditizmus elleni harcban is komolyan részt
vállalt. A háború eltelt idején az ügyészség a rendôrség által kinyomozott 34 218
személy ügyét továbbította a hadbíróságokhoz és a polgári bíróságokhoz. Ebbôl:
1941. második félévben 7822, 1942. elsô félévben 14 127, 1942. második félév-
ben 8464, 1943. elsô hét hónapjában 3805 ügy került  a bírósághoz. Terjedt a
szervezett, csoportos köztörvényes bûnelkövetés.

A rendôrség által felgöngyölített bûnözôi csoportok száma:
•  banditák és rablók 66
•  tolvajok 147
•  fosztogatók 256
•  spekulánsok 183 volt.

Megszaporodott a magára hagyott lakások kifosztása. Fôleg a tartósan távol
lévô katonák lakásait rabolták ki. A csoportos bûnözôk fiatalkorúakat és gyer-
mekeket is bekapcsoltak az üzelmeikbe. 

A rendôrség által letartóztatott csoportos bûnelkövetôk szociális összetétele:
•  foglalkozás nélküli 8 684 fô, 
•  munkás 10 081 fô, 
•  alkalmazott 3 295 fô. 

A foglalkozás nélküliek nagy száma abból ered, hogy sok Leningrádba menekült
ember nem tudott elhelyezkedni, másrészt a kitelepített gyárak dolgozóinak egy ré-
szét nem menekítették ki, a leállított gyárak pedig nem tudták foglalkoztatni ôket.   
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A rendôrségi nyomozás minôségére vonatkozóan abból lehetett következteté-
seket levonni, hogy a befejezett nyomozati anyagok milyen hányadában szüntet-
te meg az ügyet az ügyészség vagy a bíróság, illetve milyen hányadát adta vissza
az ügyeknek nyomozati kiegészítésre. Ennek illusztrálására szolgál a következô
táblázat.

A felügyeleti vizsgálat megállapítása szerint a rendôrség munkájában megala-
pozatlan vádiratok is születtek, a nyomozás minôsége romlott, noha abban az
ügyészek is egyre nagyobb arányban – 1943-ban a kihallgatások 30%-án – vet-
tek részt. 

Rendôrség a Ladoga tón 1941/42 telén

1941. december 17-én egy összevont közlekedés felügyeleti századot vezényel-
tek a Ladoga tó két partja közötti katonai úton (jégúton) szervezett gépkocsi
közlekedés ellenôrzésére. Feladatát képezte a fosztogatások elleni harc, a szállí-
tás folyamatosságának segítése, a forgalmi dugók megelôzése, a gépjármûvek
üzemképességének ellenôrzése, valamint a közúti balesetek megelôzése. Ennek
megfelelô szakemberekbôl állították össze a rendôrszázadot. Ide vezényelték a
Leningrád megyébôl a német megszállás elôl visszavonult rendôr állományt is. A
rendôrszázad hatásköre természetesen a raktárakra és a rakodóterekre is kiter-
jedt. Magát a jármû forgalmat a hadsereg személyi állománya irányította, a pá-
lyára beállított forgalomirányítók is katonák voltak. A fosztogatás megelôzésére
rendôrnyomozók épültek be az ottani munkahelyekre. Amikor megindult a la-
kosok kitelepítése, a nagy tömegben elburjánzott az utasok sérelmére elkövetett
tolvajlás is.  Fosztogatás, visszaélés vádjával 586 katonai és 232 polgári személyt
vettek ôrizetbe. A gépkocsik átvizsgálása során a rendôrök elkoboztak 33,4 t el-
tulajdonított élelmiszert. 
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A rendôrségi által az ügyészségeknek és a bíróságoknak átadott
ügyek sorsa

1941. 1942. 1942. 1943. 
A nyomozati  anyag minôsítése II.f.é. I. f.é. II. f.é. elsô 

7 hónap

Az ügyészség megszüntette 1,7% 1,8% 3,9% 7,8%
az eljárást  

Az ügyészség visszaadta 5,8% 3,3% 2,6% 5,8%
pótnyomozásra                 

A hadbíróság és a polgári 1,8% 1,9% 3,4 % 2,5%
bíróság visszaadta pótnyomozásra 



Az elsô idôkben sok
jármû az út szélén
vesztegelt meghibáso-
dás vagy a „jégpálya”
rossz állapota miatt.
Ezeket a közlekedési
rendôrség vontatta el
(1577 gépkocsi), vagy
javította meg a helyszí-
nen (957). A rendôrök
20%-a volt ellátva sza-
bályszerû téli ruházat-
tal, halina csizmával.
Az útvonal ellen inté-
zett német légitámadásoknak rendôr áldozatai is voltak. A teljes vagyonôrzést
a Ladogán egy NKVD hadosztályra bízták, amely nagyobb területen látott el
más objektumôrzési karhatalmi feladatokat is. 

A Megyei Hivatal operatív állománya           

Már szó esett arról, hogy az NKVD munkája felett tartalmilag a megyei
vagy a városi pártbizottság ellenôrzést nem gyakorolt. A szolgálat operatív
személyi állományáról azonban 1942. december 18-án a városi pártbizottság
személyzeti fônöke összefoglalót készített. Ez figyelemre méltó adatokkal szol-
gál. Ekkor az operatív létszám 1217 volt. 1937-óta kiemeltek a testületbôl 1870,
közvetlen operatív munkára 600, katonai cenzúrára 300 embert. A háború kitö-
rése után 100 operatív alkalmazott ment a frontra vagy partizán osztagokba. A
légi- és tüzérségi bombázások közben, illetve más szolgálatban a háború alatt 98-
an meghaltak. 

Az állományban nemzetisége szerint

•  1100 orosz             

•  40 zsidó

•  31 ukrán                  

•  24 fehér orosz         

•  22 egyéb  mûködött.         

A pártbizottságban nem mondták ki egyértelmûen, de az egész jelentés tála-
lásából és a kiválogatott adatokból látnivaló, hogy az NKVD megyei szervében
az operatív állományt részben koránál, részben a szakmában eltöltött szolgálati
idejét tekintve gyengének tartották.

41



Közjegyzôi szolgáltatások

A hadiállapot, a katasztrofális hadi helyzet az állampolgárok egymásközti jo-
gi, vagyoni viszonyaiban új jogi aktusokat igényelt. A bevonuló katonák gyak-
ran házasságot kötöttek, a hadiözvegyek és hadiárvák megjelenése, a nagyará-
nyú elhalálozás, a biztosítási jogok érvényesítése és végül a milliónyi fôt megha-
ladó kitelepítés fontos igényeket támasztott a közjegyzôi hálózattal szemben. 

1942. március 14-én az ügyészség ellenôrizte az Igazságügyi Népbiztosság
felügyelete alá tartozó közjegyzôi hálózat munkáját. Súlyos hiányosságokat álla-
pított meg, legfôképpen az ügyek lassú intézését és a sorbanállást az irodák elôtt.
A Népbiztosság leningrádi meghatalmazottja rámutatott, hogy a tömeges halálo-
zás miatt a hozzátartozók érvényesítik az Állami Biztosítónál a jogaikat az el-
hunytak után. Ehhez hozzátartozik a közjegyzôi közremûködés is, amelyre az ál-
lampolgárok igénye ugrásszerûen megnôtt. A korábbi hat közjegyzôi iroda he-
lyett viszont csak négy mûködött, és a jogászok nagy része ezekben az irodákban
is beteg volt. Ezzel együtt 1942. februárjában az adminisztrált közjegyzôi ügyda-
rabok száma az elôzô év szeptemberi adataihoz képest csaknem a duplájára nôtt. 
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Német-finn blokád, kíméletlen 
ellenséges tûz

Ha Leningrád blokádjáról, körülzárásáról beszélünk, akkor ez az összehangolt
német-finn katonai hódítás következménye, tehát precízen kifejezve német-finn
blokád. Az egyszerûség kedvéért általában német blokádot írnak, ami nem
pontos. Ha Leningrád ostroma kifejezést írunk, akkor azon a német légierô és
messze hordó tüzérség idôben páratlanul elhúzódó, kegyetlen bombázását ért-
jük. A finnek adtak katonai támaszpontokat Hitlernek, de maguk a várost nem
lôtték, ahhoz távol is voltak. Ami a város megrohamozását illeti, az pedig csak né-
met terv maradt, mert a hódítóknak a megrohamozásra nem futotta erejükbôl, a
finn csapatok pedig el sem jutottak a városig. A szakirodalomban találhatók állí-
tások arra nézve, hogy a finnek nem akartak részt venni Leningrád elfoglalásá-
ban, de ennek a mítosznak a boncolásával itt nem érdemes foglalkozni.  

Légitámadások
A 4. Hágai Konvenció 27. cikkelye (1907. év október 18.) kimondja:
„Ostrom és bombázás esetén minden szükséges intézkedést meg kell tenni

azért, hogy amennyire lehetséges, kíméljék a templomokat, a tudományos, a
mûvészeti és a jótékonysági épületeket, a történelmi emlékmûveket, a kórháza-
kat és mindazon helyeket, ahol betegek és sebesültek vannak összegyûjtve…”

Az elsô légiriadó Leningrádban 1941. június 23-án volt. Július 27-én meg-
kezdték a legfontosabb épületek álcázását a legváltozatosabb trükkökkel. Csak
129 berepülési kísérlet után sikerült a német repülôknek elérni a városi célpon-
tokat, mivel addig a szovjet vadászgépek és a légvédelmi tüzérség elhárította a
támadásokat. Szeptemberben a légitámadások során a légvédelmi tüzérség 132
ellenséges repülôt semmisített meg.

Júliusban és augusztusban a már bombázták Leningrád Puskin és Kolpino
nevû külvárosait, de az elsô német légibombák csak 1941. szeptember 6-án
hullottak Leningrádra. Az elsô bombázáskor ledobtak 5000 gyújtóbombát,
amelynek következtében 178 tûz keletkezett. Ezek jórészt megsemmisítették a
legnagyobb élelmiszerraktárt, a Badajev raktártelepet. Itt 3000 tonna liszt és a
2500 tonna cukorkészlet nagy része is elégett, de számos raktár megmenekült a
tûz pusztításától. Az elégett lisztbôl 1000 tonnát, az égett cukorból 900 tonnát
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adalékanyagként még hasznosítani lehetett. A szájhagyományban azonban meg-
gyökeresedett, hogy 5 évi készlet pusztult el, és még az utóbbi években is azt ír-
ta egy felületes szerzô, hogy háromévi készlet égett el. 1941-ben Leningrád egy
napi kenyérfogyasztásának kisütéséhez 2000 tonna lisztre volt szükség, tehát
mindössze másfélnapi lisztkészlet volt ebben a raktárban.      

Leningrád körül a német szárazföldi gyûrû 1941. szeptember 8-án zárult
be. Ezzel 2 544 000 civil ember szorult az ostromgyûrûbe. Még ezen a na-
pon a londoni rádió szolidaritásáról biztosította Leningrádot. Ekkor még ér-
vényben volt a nácik azon terve, hogy Leningrádot menetbôl foglalják el, és en-
nek érdekében a hónap folyamán éjjel-nappal repülô kötelékekkel masszívan
bombázták a várost. Amikor kiderült, hogy menetbôl bevehetetlen, a városba
még behatolni sem tudtak – bár a város faláig eljutottak – akkor októbertôl át-
tértek az éjjeli bombázásokra. A repülôket egyesével indították olyan gyakori-
sággal, hogy a készültségi állapot folyamatos legyen, a Légvédelmi Szolgálat ál-
lományát kimerítse, a lakosságot pedig lelkileg megtörje. 1941. decemberében a
németek megszakították a légitámadásokat és 1942. áprilisában újították fel azo-
kat, fôleg nappali masszív bevetésekkel.

1942. április 4–5-én a német parancsnokság 100 repülôgéppel „Eisstoff” kód
alatt légitámadást intézett a Néva torkolatában telelô és még a jég fogságában
veszteglô Balti Hadiflotta nagy hajói ellen. A támadásokat, jelentôs tüzérségi tá-
mogatással, még négy áprilisi napon ismételték meg a korábbi formában. A Kirov
nevû hadihajót komolyan megrongálták, de a Flotta túlélte az akciót. A Kirovon
tûz ütött ki, de vízen maradt és javítás után újból hadba állt. A német tüzérség a
légitámadás alatt a szovjet légelhárító tüzérségre célzott csapásokat mért. Ezek
során a németek 53 repülôt vesztettek, más forrás szerint 90-et. 

1942. nyarán a város bombázása csaknem szünetelt, mivel a német légierôt a
város körüli frontharcok támogatására vetették be. 1942. októberétôl 1943.
márciusáig ismét az éjjeli, folyamatos bombázásokat újították fel, de az 1941.
évihez képest kisebb intenzitással. Majd 1943. májusában, nappal is megjelen-
tek a város felett a német bombázó-vadászgépek. 1943. nyári hónapjaiban rit-
kultak a légitámadások és csak egyenkénti berepülésre vállalkoztak. Az utolsó
légibomba 1943. október 17-én esett Leningrádra. A város légterébe egész
idô alatt kötelékben vagy egyenként 258 bombázó berepülés történt, amelyben 
1876 német repülôgép vett részt. A légitámadások során a német gépek nagy ma-
gasságban – 5–7 km – repültek, hogy elkerüljék a légvédelmi tüzérség hatókörét.
A bombázási napokat Berlinbôl rendelték el. A légitámadás pontos idôpontját a
helyi német parancsnokság határozta meg, az idôjárási és látási viszonyok függ-
vényében. 

•  A ledobott repeszbombák 4 676 db
•  a ledobott gyújtóbombák 69 613 db
•  a légitámadások halálos áldozatai            1 926 fô
•  a légitámadások sérült áldozatai 10 554 fô volt.
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Beavatott német hadifogoly pilóta vallomása szerint a pilóták 20 berepülés
után kiérdemelték II. osztályú Vaskeresztet.

Felkészülés a rakétacsapásokra
A német légierô „csodafegyverének” – a V-1, V-2 – gyártásba vétele 1942-ben

kezdôdött, 1944.-ben 18440 V-1-et és 4000 egység V-2 típust állítottak elô. 1944.
június 13-án a szárnyas rakétákkal elôször mértek csapást Londonra, és 16-án
már tömeges méretekben alkalmazták a rakétacsapásokat. A szovjet fôhadiszál-
lás, tudván Hitler ambícióit Leningrád megsemmisítésére vonatkozóan, nyomban
utasította a légvédelmi erôket, hogy a város elleni csapások kivédésére tegyenek
intézkedéséket, minthogy ezekkel a romboló eszközökkel – a kis távolság miatt –
Leningrád sebezhetôsége még 1944 nyarán is nagyon valószínûnek látszott. A
szovjet tüzérség legvalószínûbbnek azt tartotta, hogy a németek a He-111 típusú
géprôl indítják a rakétáikat Leningrád ellen. A támadás legveszélyesebb és vár-
ható sávjaiba 5 rádiólokációs állomást telepítettek a rakéták idôbeni észlelésére.
Ez a jelzôrendszer, már 120 kilométeres távolságból képes volt a rakétákat ész-
lelni. A rakétatámadás felderítése és a szükséges védelem érdekében csaknem 100
figyelôpontot alakítottak ki, 418 légvédelmi löveget telepítettek, négy
vadászrepülô ezredet csoportosítottak erre a frontszakaszra, és 200 db repülést
zavaró léggömböt vetettek be. A német és a finn arcvonal eközben mindinkább
távolodott, így a német rakétakezdeményezés realitása fokozatosan megszûnt. 

Tüzérségi csapások
1941. augusztus 29-én az elsô német kísérleti tüzérségi belövések Leningrád-

ra többek között 406 mm kaliberû, Leningrádtól 45 kilométerre elhelyezett
messze hordó lövegbôl történtek. A német hadvezetés tisztában volt azzal, hogy
Leningrád utcáira harckocsival bemenni ôrültség lenne, a büntetlen rombolás és
gyilkolás szakszerû eszközének a messze hordó tüzérséget tekintette. A város
elsô tüzérségi bombázását 1941. szeptember 4-én hajtották végre. Ettôl
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A repeszbombák romboló hatása

Bombasúly Bombatölcsér átmérô Bombatölcsér mélység     

•   250 kg-os 6–8 m 2–3 m
•   500 kg-os 8–10 m 3–4 m
•  1000 kg-os nincs adat+ 12–15 m

+ ezek a nagy bombák többnyire a földközeli légtérben robbantak



kezdve 1942. végéig mindössze 32 olyan nap volt, amikor szünetelt a tüzér-
ségi bombázás. Voltak olyan támadások, amikor a folyamatos belövések miatt a
városi és gyalogos közlekedés 28 óra 20 percen át szünetelt. 1941. szeptember elsô
felében 550 tüzérségi lövedék csapódott be, majd november második felében
2859. A lövedékek 6–8 hüvelyket tettek ki. A belövések fontos üzemekre, villa-
mos erômûvekre és sûrûn lakott városrészekre irányultak. A blokád idején a
150 000 tüzérségi lövedék hullott. 

A légibombázások és a belövések következtében Leningrádban és külváro-
saiban együttvéve a blokád idején 20 811 személy vesztette életét és  33 782
sebesült meg. A német légi bombázások következtében London embervesztesége
elérte a 40 000 fôt. A V-1, és a V-2 belövések további ezrekkel növelték a londoni
áldozatok számát. Leningrád embervesztesége ezzel szemben a tömeges éhín-
ség miatt öltött óriási méreteket.

Az 1941. évi átlagos adatok tanúsága szerint egy civil ember életének kioltá-
sára 10 tüzérségi lövedékre volt szükség, míg egy polgári személy sebesülését a
németek 2,5 lövedékkel érték el. A belövések földrajzi helyérôl, a városrész
megnevezésével, a LÉGO központi figyelô szolgálata azonnal értesítette a városi
rádiót, amely mûsorát megszakítva soron kívül tájékoztatta a lakosságot. Ilyen-
kor a járókelôk óvóhelyekre vagy más fedezékekbe, zárt helyre vonultak, az
úton lévô jármûvek pedig a veszélytelen zónák felé vették az irányt. Ha az ellen-
ség közben megváltoztatta a csapás célpontját, akkor a rádió ismételten be-
mondta a módosító szöveget a változásokról. A villamosokról az utasok leszáll-
tak, és a jármûvek az elôírás szerint veszélytelen zónába hajtottak. A lakosság
reagálása idô multával 1,5–2 percbe tellett.

1942. március 1-ig a légi és tüzérségi rombolások következtében meg-
semmisült vagy megsérült építmény fajták:

•  2325 lakóépület                                     
•  337 középület                                  
•  336 termelô objektum                        
•  22 megsemmisített vagy megrongált híd
•  33 rongálás a rakparton               
•  220 megsemmisített vízvezeték             
•  139 megrongált szennyvízcsatorna       
•  287 megrongált áramszolgáltató hálózat   
•  754 villamos közlekedési vonal            
•  381 megrongált telefon és távírókábel  

A német tüzérség kereste a bombázás leghatékonyabb módját. Alkalmaztak
össztüzet bizonyos objektumokra vagy az egyes lövések taktikáját. Szünetekkel
kombinálták ezeket a módszereket. A szovjet tüzérség mûszerekkel bemérte az
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ellenséges állásokat, de a német lövegeket erôs fedezékek védték. Így aztán a
messze hordó lövegek gyakorlatilag a blokád felszámolásáig, tehát a német
tüzérség eltávolításáig vagy megsemmisítéséig pusztíthatták a várost.

Légoltalmi Szolgálat
A kormány 1941. július 2-án határozatot hozott a lakosság átfogó légoltalmi

kiképzésére. Leningrádban a légoltalom a háború kezdetén gyakorlati kérdéssé
vált. A hatóságok ezt a kötelezettséget július 11-én hozott határozattal Puskin-
ra, Kolpinora, Peterhofra, Kronstadtra is kiterjesztették azzal, hogy a hagyo-
mányos légoltalmi kiképzést vegyvédelmi kiképzéssel kell kiegészíteni. A szolgá-
latra a 16–60 éves korosztályba tartozókat kötelezték. Ezen kívül az iskolákban
8 éves kortól a személyi védekezés tudnivalóira oktattak, ami értelemszerûen ki-
terjedt a gázálarc használatára, a gyújtó bombák semlegesítésére is. A munka-
vállalók és az iskolások saját intézményükben kapták meg a kiképzéseket, a nem
aktív népesség pedig a hatóságok szervezésében. A vállalatokat és a házkezelô-
ségeket kötelezték önvédelmi csoportok létrehozására, ellátták ôket gázálarccal
és egyéni kötszercsomaggal. 

A gyárakban 100–130, a lakóházakban 200–500 fôre szerveztek egy önvédel-
mi csoportot. Egy csoport tíz fôbôl állt. A csoportokban teljesített szolgálat köz-
munkának minôsült, és a közmunkásokkal azonos kedvezményeket kaptak. Fel-
adatuk volt az éjjel-nappali ügyelet, légiriadó esetén a lakók értesítése, óvóhely-
re, fedezékbe vonultatása, az elsötétítési elôírások betartatása, a gyújtó bombák
eloltása, a rászorulók elsôsegélyben részesítése, ugyanis a fedezékekben elsôse-
gélynyújtó pontokat is rendszeresítettek. 

A háború kitörésekor a városban 3095 elsôsegély-hely mûködött. Egy hónap
múltán a számuk 4117-re gyarapodott, amelyekbôl a házkezelôségeken 2062
egységet helyeztek el. Idôvel az elsôsegélyhelyek száma tovább emelkedett. A vá-
rosi egészségügyi hatóság a Vöröskereszttel együttmûködve a közterületek óvó-
helyein, a mozikban, színházakban, tömegrendezvényeken 4973 elsôsegély posz-
tot létesített, amelyeken nem csak elsôsegélyt nyújtottak, hanem néhány ágyon
betegeket is elláttak a kórházi beutalásáig. A tetôkön, tornyokban megfi-
gyelôpontokat állítottak fel, ahol állandó ügyeletesek teljesítettek szolgálatot.
800 ilyen stabil megfigyelôhely volt. A tetôkön mintegy 30 ezer légószolgálatos
teljesített állandó ügyeletet.

Mûemlékek és mûkincsek megóvása

Ez a kérdés a Napóleon-i hadjárat (1812) során is felvetôdött. A cári udvar fi-
gyelembe vette Napóleon seregeinek gátlástalan fosztogatását Rómában, Milánó-
ban, Velencében. Azt sem felejtették el, hogy a francia katonák Berlinben, a Bran-
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denburgi Kapu emlékmû-
vérôl még a triumfális
harci kocsit is leemelték.
Annak tudatában, hogy
Peterburg védelmi ereje
elégtelen, megkezdték a
fôbb emlékmûvek és mû-
kincsek evakuációját. Lá-
dákba pakolták a levéltá-
ri iratokat, az Ermitage
festményeit, a paloták
kincseit és eltervezték
Nagy Péter és Szuvorov

szobrainak evakuációját is. A birodalmi könyvtár egy részét ládákba rakták, és
egy briggen (két árbócos vitorlázó) Leningrád vízi útjain keresztül kimenekítet-
ték. A hajó a tavaszig a Szvir folyón vesztegelt.

A náci támadást követôen a hatóságok megtették az elôkészületeket a múzeu-
mokban, a közgyûjteményi palotákban, a tudományos intézetekben tárolt mû-
kincsek és más relikviák evakuálására vagy biztonságos pincékbe helyezésére. A
munkákat a város Mûemléki Felügyelôségével együtt végezték. A háború kitö-
rését követô nyolc nap alatt elôkészítették a magas építmények álcázását.
Ebbe az építôipart nem lehetett bevonni, mert azok az erôdítéseken tevékeny-
kedtek, így házilagos szervezésben oldották meg a feladatot. A legértékesebb em-
lékmûvek biztonságát helyezték elsô helyre, körülrakták homokzsákokkal ho-
mokládákkal. Az emlékmûvek másik részét, például a Nyári Kert szobrait, a
Szobor Múzeum kincseit egyszerûen elásták. Épületek százait álcázták a légi-
bombázás és a tüzérségi belövések ellen. Az elsô katonai próbálkozás emberál-
dozattal is járt. Végül hegymászó sportolók oldották meg a magas tornyok vitor-
lavászonnal való bevonását.

A légvédelmi lövegek elhelyezésekor a tüzérség figyelembe vette több építô-
mûvészeti emlék, nemzeti ereklye megóvását is. A Leningrád és Leningrád Me-
gye közigazgatási hivatalait magába foglaló Szmolnij épületegyüttes padlását,
más paloták és nagyobb épületek faszerkezetét tûzgátló szuperfoszfáttal vonták
be. Mindennek ellenére 1942. szeptemberéig a város 300 legnevesebb épüle-
tébôl 200 kapott valamilyen robbanó találatot. A megsérült épületszobrokat
leemelték a helyükrôl, és mûhelyekbe helyezték jövôbeli restauráció végett.
Amikor szükségessé vált tûzifa kinyerése végett 7000 faépület lebontása, a Mû-
emlék Felügyelôségre hárult azoknak a faépületeknek a megmentése, amelyek-
nek mûvészeti-történelmi értékük volt. Ha mégis lebontottak ilyeneket, akkor
azokat elôtte lefotografálták levéltári archiválásra. 

A város környéki palotákban elhelyezett múzeumokból a mûvészeti kincsek
és értékek nagy részét is sikerült ládákba csomagolni és beszállítani Leningrád
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pincéibe. Az értékes magánkollekciók tulajdonosai a kitelepítéskor nem tudták
magukkal vinni mûvészeti értékeiket, ezért felajánlották a múzeumoknak gyûj-
teményeiket megôrzésre. Az átadás-átvételrôl jegyzôkönyvek készültek, az át-
vett értékek a múzeumok raktáraiba kerültek. Más gyûjtôk mûvészeti
értékeikrôl a múzeumok segítségével hivatalos leltárt készíttettek, de a tárgya-
kat maguknál tartották lakásaikban, lakcímüket nyilvántartásba vették és rend-
kívüli események, bombázások esetén, e kincsek átmeneti ôrzésére a rendôrség
kapott megbízást.

Légoltalmi alakulatok

A LÉGO kiépítéséért a katonai felelôsséget a Leningrádi Front légelhárító
szolgálat parancsnoka alá rendelték, hogy a szakmai szempontok egységesen ér-
vényesüljenek. 

Az idôk múltával az itt vázolt szervezeti felállás változott, a bombázások
veszteségeket okoztak és fôleg az éhínség, valamint a betegségek miatt megcsap-
pant az alakulatok létszáma, de a Szolgálat mûködôképessége végig megmaradt.

A Haditanács 1941. augusztus 8-án elrendelte az épületállomány teljes felül-
vizsgálatát és felkészítését a légitámadásokra. A LÉGO szolgálat elôterjesztést
tett a fakerítések, a fából tákolt színek-kamrák lebontására, mivel azok fokoz-
hatták a tûzveszélyt. Következô feladat volt az óvóhelyek berendezése, a padlá-
sok megtisztítása és felszerelése (homokkal, vízkészlettel, szerszámokkal), 19
millió négyzetméter ácsolathoz alkalmas tûzbiztos szarufa készlettel. A város
közterületein a földben 25–30 köbméteres vájt víztartályokat építettek. A pad-
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Leningrád légoltalmi alakulatai
(1941. augusztus 28.)

Alakulatok 
Alakulatok

Alakulatok megnevezése
száma

létszáma
/fô/

Körzeti osztagok 38 15200

Önkéntes ôrök 38 1140

Katasztrófaelhárító és helyreállító ezred 2 2500

Katasztrófaelhárító és helyreállító zászlóalj 5 3000

Lakóházak önvédelmi csoportjai 3040 106993

Önvédelmi csoportok tûzôrhelyei 3236 6472

Tûzvédelmi rajok 3236 59329

Szanitéc segélyhely 3257 6514
Orvosi-szanitéc tartalék 1050



lásokon 100 ezer vizes hordót helyeztek
el. A különféle erôsségû óvóhelyek
1941. augusztus 20-án 918 371 sze-
mély befogadására voltak képesek. Szá-
mítva a közmûvek és közüzemek sérülé-
seire, a romhalmazokra, a LÉGO pa-
rancsnokság katasztrófa elhárító és hely-
reállító zászlóaljakat rendszeresített.
Ezek személyi és mûszaki bázisait a
lakásépítô vállalatok képezték. Külön
zászlóaljat rendeltek a városi vízvezeték
meghibásodásainak elhárítására.

Egy 1942. március 11-én készült jelentés
jól szemlélteti a Szolgálat bonyolultságát.
Eddig az idôpontig a légoltalomnak 648 fel
nem robbant bombával volt dolga. Ebbôl:
hatástalanítottak 256 darabot, a talajba
csapódás nagy mélysége miatt nem vettek ki
38-at, késleltetett gyújtóbombából 19-et
számoltak fel, amelyekbôl hatástalanítás

közben 5 felrobbant, és érintetlenül maradt március 1-ig 19. A romok alatt rekedt
emberek kimentése az egyik legnehezebb feladat maradt mindvégig. Itt arról szól a
beszámoló, hogy a romok alól élve mentettek ki 742, sérülten 2518 embert.

Bevetették a Légoltalmi Szolgálat személyi állományát esetenként a szénszál-
lításba, de ugyanebben az idôszakban elszállítottak 261 077 halottat is. A
közterületekrôl felszedtek 9207 legyengült vagy elhalt embert. 1942. március 1-
ig a Szolgálat is elvesztette állományának 30%-át. A jelentés készítésekor az ál-
lományban 2784 disztrófiás beteget tartottak számon. A téli éhhalál miatt a la-
kóházi önvédelmi csapatok széthullottak, újra kellett szervezni azokat. Azzal is
számolni kellett, hogy az állomány kb. 50 százaléka beteg, ezért a Szolgálat sa-
ját szükségkórházat létesített magának közel 1000 ággyal. 

Közben a Légoltalmi Szolgálattól 7880 személyt átvezényeltek a Vörös Hadse-
regbe. Az önkéntességen túl, az egyre kritikusabb helyzet miatt megfelelô korosz-
tályokra kötelezôen elôírták légoltalmi szolgálat teljesítését. A szolgálatba töme-
gesen vontak be nôket is, így pl. 1942. elején egyszeri intézkedéssel 16 500-at.
Ugyanakkor a frontra is vezényeltek 8000 nôt. Ezekkel az intézkedésekkel a
LÉGO állományát összességében 57 000 fôvel töltötték fel. A vegyvédelemre ki-
képzettek száma meghaladta a 30 000-et.                                   

Szolgálatnak a német ostromgyûrû eltávolítása után is maradtak tennivalói.
1944. január 26-án kezdôdött az élet stabilizálódása, a háborús nyomok eltün-
tetése, az újjáépítés. A gyalogos- és a jármûközlekedés korlátozásán a hatóságok
enyhítettek. Visszaállították a közüzemi közlekedési vonalakon a régi megszo-
kott helyükre a megállókat, amelyeket a belövések miatt ideiglenesen védettebb

50



pontokra helyeztek. Felszámolták a rendészeti ellenôrzô-áteresztô pontokat.
Megkezdôdött az álcázázó eszközök eltávolítása az épületekrôl, a kirakatokat
védô faburkolatokat szintén a LÉGO leánycsapatai bontották le. A frontvonal
nyomában a leningrádi LÉGO egységek megjelentek a volt megszállt területeken,
és közremûködtek az utakon-vasutakon hagyott roncsok eltávolításában, a
lôszervermek felkutatásában, és az ott tárolt robbanó szerek (aknák, bombák,
trotil) hatástalanításában vagy elszállításában. 

Tüzek, tûzoltóság
A tüzesetek gyakorisága és mérete, az ellenséges bombázások, a tüzérségi tá-

madások a tûzoltóságot rendkívüli feladatok elé állította. A hivatásos tûzoltóság
az NKVD Megyei Hivatala fegyveres alakulatának számított, szorosan együtt-
mûködött a helyi LÉGO Szolgálattal és a nagyobb vállalatok önálló tûzoltó osz-
tagaival. 1942. január 12-ei jelentés szerint a hivatásos tûzoltóság személyi állo-
mánya 8857 fôt tett ki, amelybôl 7315 volt a beosztottak és 1542 az elöljárók szá-
ma. Ebben az idôpontban az állományból 1500 volt beteg.

A tûzoltóságra a magasabb veszélyességi fokozatba tartozó tüzek és robbanások
tartoztak. A háború elsô féléve, a tömeges légitámadások és tüzérségi belövések, a
tûzoltók túlterhelése és éhezése kritikus helyzetet idézett elô ennél a testületnél. 

Álljon itt egy részlet a megyei NKVD tûzoltó parancsnokának, Szerikov ez-
redesnek a város tanácselnökéhez címzett 1942. januári jelentésébôl.

„Január 11-én éjjel komoly tûz keletkezett a Geszlerovszkij sugárút 5. szám
alatti lakóépületben. Szokásos körülmények között ez a tûz nem okozott volna
különösebb nehézséget. Ebben az esetben azonban kiterjedt és elhúzódott. A tûz
terjedését a következô körülmények okozták. Elôször oltás közben többször
megszakadt a vízsugár, mivel a vízszivattyút meghajtó motor tartályából kifo-
gyott a benzin, és a tömlôk másik kocsira történô átkötése idôt igényelt. Másod-
szor a tûzoltók a túlfáradás és általános legyengültség miatt lassan bontakoz-
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A légi- és tüzérségi támadások miatt keletkezett tüzek száma
(1941. szeptember– december)

Hónap
Tûzoltóság által A lakosság erejével

felszámolt tûzesetek felszámolt tûzesetek

Szeptember 282 11250
Október 258 1280
November 98 249
December 20 91



tak ki és ernyedtek maradtak tûzközelben is. Sokan kiestek a sorból, közben
hármójukat a mentôk vittek el a kórházba. A kimerült személyzet váltására a
város más pontjairól indítottak el gyalogszerrel 4 rajt, mivel nem volt azoknak
sem benzinjük. Ma, január 12-én ez a tûz még mindig nincs eloltva, mivel a tûz-
oltók fizikai erejébôl nem futja az összeomlott építmény eltakarítására és a fö-
dém megbontására.”

Más konkrét helyen a tûz oltására láncban álló emberek vödörrel hordták a
vizet a szomszédos utcából, mivel a vízvezetékben az adott helyen nulla nyomás
volt. Másutt hóval helyettesítették a vizet. A megye tûzoltó parancsnoka
sürgôsen kért ebben a levélben 45 t üzemanyagot és ugyancsak kérte, hogy a sze-
mélyi állomány élelmiszerellátását az NKVD vadász alakulataihoz igazítsák.
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A hagyományos tûzesetek okai 
(1941. július–1942. február)

A tûz oka
1941 hónapjai

1942 
hónapjai

VII VIII. IX. X. XI. XII. I. II.

Gyújtogatás              1 – 1 – 5 12 23 32

Robbanás               1 – 2 – – – 1 –

Termelési hiba       51 23 23 20 7 2 4 5

Villamossági hiba     56 35 45 23 21 12 5 –

Gondatlanság 31 11 8 13 15 12 1 1
a termelésben   

Figyelmetlenség   53 31 28 44 69 229 278 172

Dohányzás          22   22 11 5 8 18 15 4

Petróleum fôzô     4 4 7 7 4 8 6 4

Elektr. hôsugárzó  27 24 18 4 12 10 – 4

Csôhevülés            – – – 2 18 13 5

Gyermek pajkosság   9 6 6 5 1 4 6 5

Mûszerhiba fûtésben  5 – 3 16 47 83 213 98

Öngyulladás           10 9 2 2 3 2 1 1

Villám kisülés       3 2 – – – – – –

Statikus vill. energia 1 3 2 – – 59 – –

Eltévedt szikra      9 1 – 3 10 5 – –

Gyanta gyulladás  3 3 2 – – – – –

Felderítetlen okból  1 – 1 – – 8 293+ 146+

Összesen            287 177 159 144 204 483 878     481

+ befejezetlen nyomozás



Energiaellátás, közüzemek

Energiahordozók, ínséges fûtési helyzet
A fûtôanyag ellátás alapvetôen „tengelyrôl” (vasútról) történt. A város közelében
a Finn Öbölben fekvô Turuhtán szigeten tartottak fenn egy óriási szénkész-
letezôt. 1941-ben ez a lerakóhely teljesen fel volt töltve, mivel a háború kitöréséig
a kereskedelmi egyezmény szerint a németek megszakítás nélkül szállították –
minden bizonnyal lengyel bányákból – a jó minôségû szenet. Andrej Dzeniszke-
vics történelemtudós ezzel szemben kimutatta, hogy a németek számos gépipari-
technológiai berendezés fontos elemeit nem szállították le a szerzôdések szerint
elôírt határidôre. Így pl. a DEMAG hajógyári daruk gémkarját. (A szovjet elhá-
rítás jelentette, hogy a német diplomata kolónia nôtagjai 1941. tavaszán sorra
visszamondták a szovjet szalonokban megrendelt drága ruhákat és felöltôket).
Nem merész a feltételezés, hogy ezt az akkurátusan leszállított szénkészletet a né-
metek maguknak szánták a leningrádi hadiüzemek üzemeltetése céljából.
Mindenestre a német eredetû, a Turuhtán szigeten tárolt szénkészlet 240 ezer
tonnára rúgott, és azon kívül az erômûvekben még 60 ezer tonnát deponáltak. A
német front közeledtével azonban a Turuhtán szigetrôl és Avtovo városszéli rak-
tárból ki kellett menteni ezt a szenet Leningrád biztonságosabb részeibe. Ez a ki-
szállítás a közelbe ért németek tüzérségi tüze alatt folyt, de kizárólag éjjel. 

A fûtôanyagkészlet 1941. szeptember 1-én a következôképpen alakult.
•  Kôszén 70–80 napi felhasználásra
•  tûzifa a villamos mûveknek 18 napra
•  tûzifa a kenyérgyáraknak 60 napra
•  kôolajtermékek 18–20 napra volt elegendô.

Az ipari vállalatok többsége nem rendelkezett komoly fûtôanyag készlettel. A
tûzifa készletük október 1-én 118 851 köbmétert tett ki, ami az egész város gaz-
daságának kétnapi szükségletét fedezte. A szénnel a legszigorúbban gazdálkod-
tak. 1941. december 11-én 15 000 t „vastartalékot” képeztek antracit szénbôl a
vasút részére, amelyet a város három pályaudvarának tárolójába helyeztek el.
A villamos energia termelése 1941. december 25-én a november 30-i állapothoz
képest mégis hetedére csökkent. Emiatt sok üzem, – közte kohászati melegüzem
is – leállt. Legalább két tucat hadiüzem egyedi villanyáram fejlesztô aggregáto-
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kat szerelt fel saját erejébôl, így a nagy
hálózattól függetlenül tudott villamos
energiát termelni saját felhasználásra.

Leningrád saját területérôl és a vá-
ros szovjet kézen maradt környékérôl a
következô energiahordozó forrásokra
számíthatott: tôzeg (és kisebb mérték-
ben gyenge minôségû barnaszén) kiter-
melése, fakitermelés, faépületek lebon-
tásából nyerhetô tüzelôanyag. A fa- és a
tôzeg kitermelésére nagyszámú köz-
munkást – fôleg fiatal leányokat – irá-
nyítottak. Tôzeggel azonban a jelentôs
szénhiányt nem lehetett teljes mérték-
ben pótolni. A Leningrádtól északra
fekvô külterületeken a szálfa erdô is ha-
marosan elfogyott, hisz a front céljaira
(például bunkerek építésére) is sokat
kivágtak belôlük. Akkor hozzáfogtak a
régebben kivágott szálfák földben ma-

radt tuskóinak kiásásához. A városi dekoratív történelmi emlékfákat azonban
megkímélték.   

A faházak lebontása nem volt könnyû elhatározás, hisz azok lakóit meg kel-
lett gyôzni az intézkedés szükségességérôl, és el kellett helyezni ôket a faházak-
ból más épületekbe. Ez kb. 90 ezer lakót érintett. A faházak bontását közmun-
kások végezték. Egy közmunkás havi normája 4 köbméter fa volt, amelybôl ô 
2 köböt kapott saját szükségletére. A városban 7000 faházat bontottak le, és így
nyertek 1 millió köbméter tûzifát. A fûtôanyag éhség jellemzésére elég megemlí-
teni, hogy például tûzifának használták fel a városi vidámpark magas hullám-
vasút tartó faszerkezeteit is. 

A villamos energia termelését ezek a fûtôanyagok nem tették lehetôvé. 1941.
június 1-én a város 10 800 000 kWó villamos energiát fogyasztott, amelynek egy
része a városon kívülrôl érkezett távvezetékeken. A blokád miatt megszakadt az
áramszolgáltatás a hátországi Volhovsztroj vízi erômûvel. Leningrád területén
1943-ban 150 MW termelô kapacitás állt rendelkezésre, de ebbôl fûtôanyag hiá-
nya miatt, csak 60 MW kapacitást tudtak kihasználni. 1943. július 20-án
1 150 000 kWó villamos energiát termeltek, ebbôl a vízierômûvek 650 000 kWó-t,
a gôzenergiával mûködô erômûvek 500 000 kWó-t. Ehhez a teljesítményhez ha-
vonta 31 000 t tôzegre és 6000 t kôszénre volt szükség. 

A villamos, amely a városi utasforgalom 90%-át bonyolította le, teljes mérték-
ben az energia termelésének függvénye volt. 1941. október 1-én a villamosenergia
termelése a békebeli 1/3-ára csökkent. December 9-én a város közvilágítása
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megszûnt, az egész város sötétbe borult. Ekkor az indított kocsik számát lénye-
gesen csökkentették, számos vonalon a forgalmat teljesen megszüntették, majd az
egész villamosközlekedés 700 km vonalon teljesen leállt. A teherszállítás még egy
ideig folytatódott. A trolibusz vonalakon hasonló helyzet alakult ki. Az autóbu-
szok pedig az üzemanyag ellátás függvényében üzemeltek. A kritikus, 1941/1942.
téli hónapokban az emberek gyalog jártak a munkahelyükre, ami óriási megter-
helés volt a rosszul táplált, legyengült emberek számára. Szerencsésebbek voltak
azok, akik a munkahelyen bentlakásos, kaszárnya, munkarendben dolgoztak és
lakhattak. Ôk viszont állandó aggodalomban éltek családjuk sorsa felôl.

A Volhovi Erômûbôl a távvezetéken nem lehetett áramot szállítani, mert a ve-
zeték a német megszállók kezén volt. Búvárok segítségével ezért a Ladoga tóba
45 nap alatt lefektettek 4 mélyvízi erôsáramú kábelt, és ezeken pótlólagosan
szállították a villamos energiát Leningrádba. A jég beálltával a jég alá is lefek-
tettek még egy kábelt, az ötödiket. Ez lehetôvé tette a városi közlekedésben nagy-
számú városi villamos vonal újbóli üzembe helyezését, részben személy-, részben
teherszállításra. Az 1942. évi 10 városi villamos vonallal szemben, 1942/1943. te-
lén már 35 teherszállító vonalat üzemeltettek. Amikor még a vonalak ellátására
nem jutott villamos energia, akkor is szállítottak teher árút a villamos vonalakon,
de a vontatást e pályákra alkalmas kis gôzmozdonyokkal oldották meg. 

1942. végén még csak 333 lakóházban, 1943. elején pedig már 3000-
ben égett a villany. A napi fogyasztás felsô határát háztartásonként 2 kWó ér-
tékben szabták meg. Az este 7 órától éjfélig tartó szolgáltatás igénybe vételéhez,
maximum 40 W villanyégô használatát engedélyezték. Új égôket csak a régiekért
cserébe lehetett kapni. 1941/1942 telén a fô világítóeszköz a háztartásokban a
füstölgô mécses volt, a következô télre szervezték meg a petróleumlámpák gyár-
tását a tükörgyárban.

Lakások fûtése

A lakások túlnyomó része kályhafûtésre, kisebb részben kemencefûtésre volt
berendezve. A központi fûtés nem volt elterjedt, vezetékei egyébként is hamar
elfagytak, vagy fûtôanyag híján leálltak. A legelterjedtebb fûtôeszköz az ideigle-
nes lemezkályha lett, melynek égéstermékét füstcsövön vezették ki az ablakon át
a szabadba, ahogy az a fedett tehervagonokban, a katonavonatokon is szokás
volt. A fûtôanyag beszerzése a lakosságnak óriási nehézséget okozott. A vil-
lamosvágányokon kis gôzmozdonyokkal, esetleg villamoskocsikkal vontatott va-
gonokban hordták szét a tûzifát, ami azonban nem volt elegendô vagy elérhetô
mindenkinek. Az ínséges helyzetben, a háztartások elégettek minden nélkülöz-
hetô tárgyat, majd a bútoraikat, könyveiket. A lemezkályhák hamar kihûltek,
és igen tûzveszélyesnek bizonyultak. A konyhai fôzés legelterjedtebb eszköze eb-
ben az idôben a nyílt lánggal égô petróleum fôzôkészülék volt, noha petróleum-
ból is hiány volt.     
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Kôolajtermékekbôl a háború kitörésekor a megyei készletezô hivatal te-
lepein 142 672 tonna volt. Ebbôl:

•  üzemanyag               56 755 t
•  fûtôolaj                    80 136 t
•  kenôolajok                 5 781 t  volt.

A megszállással fenyegetett üzemanyag lerakatokból igyekezetek minél többet
kiszolgálni a visszavonuló Vörös Hadsereg alakulatainak, illetve kielégíteni a töb-
bi igénylôt is, hogy német kézre ne kerüljön. Ha nem sikerült szétosztani az árut
vagy kimenekíteni a ciszternákat, akkor a parancs szerint az üzemanyagkészle-
teket a német csapatok beérkezése elôtt meg kellett semmisíteni. Ez történt pél-
dául a megye egyik városában, Novgorodban, de másutt is elôfordult.

A nyers kôolajszállítás a blokád miatt megszûnt. 1941. szeptembertôl az üze-
manyag-és fûtôolaj ellátás rendkívül szûkössé vált. A meglévô városi készletek-
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A feldolgozó üzembôl és tárolókból honvédelmi célokra átadott
kôolajszármazékok

tonna

Idôszak
Az üzemekben Tranzit szállításból

Együttfeldolgozott továbbítva

1941. II. félév 61 274 138 759 200 033
1941. II. félév 24 517 44 627 69 144
1942. I.  félév 82 208 12 377 94 585

Összesen 167 999 195 763 363 762

A leningrádi hadiipar és a város gazdasága 
részére átadott kôolajszármazékok

tonna

1941. 1942 1942. Együtt 
A termék megnevezése

II. f. é. I. f. é. II. f. é. (1943.I.1.)

Repülôbenzin 718 – 62 780
Autó motorbenzin 20 401 4 693 4 895 29 989
Petróleum 23 076 2 296 3 112 28 484
Diesel olaj – 1 512 1 260 2 772
Motor olaj 6 058 299 614 6 971
Nehéz fûtôolaj 121 971 1 655 7 550 131 176

Összesen: 172 224 10 455 17 493 200 172



bôl a blokád elôtt kiad-
tak a fogyasztóknak egy
havi keretnek megfelelô
üzemanyagot, fûtôanya-
got. Elsô helyen termé-
szetesen a front szük-
ségleteit elégítették ki.
A koncentrált és város-
széli tároló telepekrôl
széttagolták a készlete-
ket. Vasúti ciszternákat
töltöttek meg és szórtak
szét a vasút kitérô vá-
gányain vagy iparvágányokon a nagyobb biztonság reményében.  Utánpótlás
csak a Ladoga tón keresztül jöhetett számításba, de tartály uszályok nem lévén,
csak hajókon elhelyezett konténerekben és hordókban szállíthattak.  

A hadsereg és a hadiipar részére speciális olajkészítményeket – fegyverolaj,
tüzérségi löveg kezelésére való olaj, hûtô- és fagyálló folyadékok – is elôállítot-
tak, és átadtak a honvédelemnek. Benzin helyett a hadsereg gyakorta petróleu-
mot vagy más keveréket volt kénytelen alkalmazni. Az üzemanyag lerakatok se-
gítették az u.n. „Molotov koktélok” elôállítását is. (Ezt a „koktél” fegyvert
egyébként a finnek találták fel és alkalmazták a Vörös Hadsereg tankjai ellen az
1939/1940. évi téli háborúban).  

Kôolaj termékeken kívül ezeken az ipartelepeken csaknem 28 ezer fahordót
gyártottak a kádár mûhelyekben, 23 000 darabot pedig megjavítottak. 

Vezetékes vízellátás

A Vízmûvek központi telepén 1942. január 25-én megszûnt a villamos ener-
gia szolgáltatása, ezért a vezetékes vízellátás teljesen leállt. A bombázások és tü-
zérségi belövések rombolásai, valamint a kemény hideg és a villamos energia hiá-
nya már addig is súlyos zavarokat okozott a város vízellátásában és szennyvíz-
elvezetésében. A rombolások és meghibásodások elhárítására a LÉGO szolgálat
35 szakaszt helyezett készenlétbe, szakaszonként 30 emberrel. A lakóházak 90
százalékába elért a vízvezeték, de az ma már nem állapítható meg, hogy az elsô
emeletig, avagy magasabbra is feljutott-e az ivóvíz. A blokád alatt 4 631 vízvéte-
li helyet mûködtettek. 

Az orosz étkezési hagyományokhoz tartozik a forró víz fogyasztása. Ezt
teafû híján, némi kockacukorral vagy a nélkül is itták. A házkezelôségeken beál-
lítottak közösségi vízmelegítôket. Ezek egy nagyméretû szamovárhoz hasonlítot-
tak, amelyek folyamatosan tárolták a forró vizet. Egy liter ilyen forró víz 3 ko-
pekba került. A lakók és a betérôk itt vételezhették a forralással fertôtlenített
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vizet, amelyet a házkezelôség melegedô helyiségében el is fogyaszthattak. Hason-
ló forró víztartályok hagyományosan mûködtek a vasút állomásokon és más kö-
zösségi helyeken.

A blokád elsô telén a vízvezetékek elfagytak, ezért nyitott felületû helyekrôl,
– a Névából és egyes, a városrészeket sûrûn átszelô csatornákból is – kénysze-
rültek vizet venni. A Néván és számos csatorna jegén ezért lékeket nyitottak.
Fényképek örökítették meg a sorban állókat az ilyen vízforrásoknál. A blokád
második telén már erre nem volt szükség, mivel jutott víz a közösségi vízvezeték-
re telepített kutakból, illetve a közösségi vízvételezô helyekrôl, vízcsapokból,
nyomókutakból.

A szennyvíz elvezetô csatornahálózat az elsô télen mûködésképtelenné vált,
rengeteg hulladék szennyezte az épületeket és udvarokat. A blokád második te-
lén rendszabályokat hoztak arra, hogy a vízellátás, vízöblítési lehetôség szüne-
teltetésekor, a tisztátalan hulladéktól és emberi ürüléktôl a csatornák nyílt ut-
cán kijelölt nyílásain keresztül lehetett megszabadulni. Az ideiglenes  házirend
ezt elô is írta.

Gépkocsipark
A városi rendôrparancsnok 1942. január 25-én adott jelentést a város gépkocsi-

parkjáról, amikor az éhínség, az üzemanyaghiány, a villamos energia hiány, a tö-
meges megbetegedés és halálozás miatt a város a legkritikusabb hónapjait élte át.
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A gépkocsipark 4 651 gépkocsiból állt,
amibôl

•   tehergépkocsi 2 526
•  személygépkocsi 983
•  speciális gépjármû 979
•  autóbusz 163 volt.

A 2424 üzemelô gépjármûbôl
•  személygépkocsi 391
•  speciális gépjármû 439
•  autóbusz 32 volt.

A tehergépkocsik közül 535 teljes felújítás-
ra 670 pedig középjavításra szorul. A javítá-
sok nagyobb részét csak speciális javítómûhe-
lyekben lehetett elvégezni. 884 gépkocsi üze-
meltetését a sofôr- és az üzemanyag hiánya,
113 gépkocsiét pedig az autógumi hiánya aka-
dályozta. A város az idônként rendkívül kiug-
ró szállítási feladatait így csak a Vörös Hadse-
reg és az NKVD segítségével tudta megoldani.  
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Az üzemanyag hatósági elosztása a felhasználásra jogosult 
fôbb intézmények között

tonna   

1941. december 21–31. 1942. január 2–7 idôszaka

Kenyérgyártó trösztnek 13,5 21,0

Kereskedelmi igazgatóságnak 3,5 3,5

Gabonabegyûjtô központ 3,0 :

Közétkeztetési központ : 1,0

Szénszállításra : 16,0

Fakitermelésre : 3,0

LÉGO szolgálat törzse 1,0 1,5

NKVD 3,0 2,0

NKVD Tûzoltóság : 5,0

NKVD Építési igazgatósága 0,5 0,5

Városi Tanács szervei 20,5 30,0

Ipari célra 4,0 16,0
Villamos erômûvek 1,0



Az üzemanyaggal a Leningrádi Front hátországi parancsnoka rendelkezett.
A város részére megadott keretbôl a kormány kôolajtermék elosztó bázisának
fônöke adta ki az üzemanyagot a felhasználásra jogosult intézményeknek. A
kiutalási kereteket dekádonként állapították meg, tehát igen operatív rendszer
szerint. Benzinbôl, gázolajból és ipari szeszbôl készült keverékkel látták el a
gépkocsiközlekedést. A levéltári dokumentumokból két rövid idôszakra mutat-
ható be az elosztás a fô üzemanyag-felhasználó intézmények szerint.
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Az élelmezés forrásai

Leningrád élelmiszerellátása vasúti szállítmányokból történt. A német támadás
elôtt sem képeztek hosszabb idôre elegendô készleteket. 1941. július 1-én a
polgári lakosságnak jutó élelmiszerkészlet lisztbôl két hétre, kásafélékbôl
2,5 hónapra, zabból 3 hónapra volt elegendô. Burgonyából, zöldségbôl és
gyümölcsbôl a kereskedelmi raktárakba a következô beszállítás történt:

A város gyakorlatilag a legfontosabb vitamintartalmú élelmiszerek nélkül
maradt.           

A háború kitörését követôen a politikai vezetés rendkívüli intézkedéseket ho-
zott. Visszafordították azokat a teherhajókat, amelyek szovjet export gabona
rakománnyal útban voltak Németországba vagy Finnországba, és visszavonták
a Balti tenger kikötôiben gabonával megrakott teherhajókat is. A szomszédos
megyékbe különmegbízottakat delegáltak a begyûjtési terv szerint Leningrádnak
járó szemes terményért. A szokásos napi sült kenyér igény 2200 t körül volt. Az
intézkedések eredményeként, a német szárazföldi ostromgyûrû bezárásáig sike-
rült beszállítani a város raktáraiba összesen 62 000 tonna szemes terményt, ká-
safélét és lisztet. Elszállították a készleteket azokból a járásokból is, amelyeket
az elôrenyomuló német hadsereg fenyegetett. Ugyanakkor a gabona fölött ren-
delkezô országos fôhatóság a leningrádi készletekbôl bizonyos mennyiséget el-
vont és elszállíttatott az ország belsejébe, tehát elôfordultak keresztbeszervezé-
sek is. Munkaerô és szállítóeszközök híján nem sikerült betakarítani és elszállí-
tani a megye járásaiból a burgonyát és a zöldséget. A lakosság kimenekítése va-
lamelyest enyhített az élelmiszerproblémán. Augusztus 27-ig kimenekítettek
488 703 embert, de 175 000 gyermeket a németek közeledése láttán visszavittek
Leningrádba a nyugati járásokból. Ezek a gyermekek lesoványodva, elgyötörve
és tetvesen érkeztek haza. 

A Leningrádot övezô fronton a szovjet fegyveres erôk élelmiszerkészlete
sem volt jobb a polgári lakosokénál.  1941. szeptember 10-én: lisztbôl 7 napi
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tonna/év

Burgonya Zöldség Gyümölcs

1940 245 032 154 682 15 234 
1941 6 960 30 376 508



készlet volt, kásákból 14, makaróniból 28, halból 10, zsírból 8, zöldségbôl 0,5,
takarmányból 10–11 napi. 

A vadon tenyészô és emberi táplálkozásra alkalmas növények gyûjtése iga-
zi mozgalommá terebélyesedett. A gombaszedés és bogyók gyûjtése orosz ha-
gyomány.  Az ismeretterjesztôk 100 növényt soroltak be a fogyasztásra alkalmas
kategóriába. (Pl. Csalán, sóska, laboda, angyal gyökér, pitypang, erdei deréce,
kupir, borsakov, kakukktorma, surepica, vízi liliom, komló, borókafenyô bo-
gyója, hamvas áfonya, csipkebogyó stb.). Ezeket a növényeket, illetve bogyóikat
öt napig áztatták ecetes vagy citromsavas vízben, majd átszûrték és húsdaráló-
ban apróra zúzták. A kapott masszát a közétkeztetésben zöldségleves készítésé-
hez használták, de télire is készletezték. Pitypangból, útilapuból, kamillából,
bojtorjánból stb. zselét (kocsonyát) készítettek. A gyermekek tonnaszámra gyûj-
töttek falevelet a dohányipar részére. A vadnövények kereskedelmi forgalmazá-
sát a városi hatóság szabaddá tette. A rádióban és a sajtóban 100 vadon termô
növényt népszerûsítettek a szakemberek. 

Az állatállomány
1941. szeptemberben Leningrádban és a külsô területek gazdaságaiban 25407

sertés, 4357 szarvasmarha, 568 csikó volt. A város napi hússzükséglete 246 ton-
nát tett ki. Raktáron volt – a levágott lovakkal együtt – 12112 tonna hús.

A városi és a megyei tanács 1941. október 21.-én kötelezte a szovjet ké-
zen maradt kolhozokat és az ostromgyûrûbe szorult kistermelôket, hogy ál-
lataikat vetessék nyilvántartásba az illetékes helyi hatóságnál. Állat levágását
a járási tanács és a települési hatóság engedélye nélkül megtiltották. December
elején a megyei tanács ülésén napirendre tûzték az állatállomány regisztrációjá-
nak eredményét és a felvásárlás helyzetét. Megállapították, hogy a járási ve-
zetôk, a kolhozokkal összejátszva eldugták az állatok egy részét. Állatvágás ese-
tére a hatóság elôírta a gazda normáját, hogy mennyi húsra jogosult. Az adott
család minden tagjának járt havi 1,5 kg hús, amit három hónapra számítva
megtarthattak, a többit le kellett adni a felvásárló szervnek, és vagy pénzt vagy
ipari árut kaptak cserébe. A szigorítást a vállalatokra is kiterjesztették. Állatok
levágására csak a húskombinátokat jogosították fel, azzal a kikötéssel, hogy a
húst az állami készletbe kell beszámítani.

A visszavonuló Vörös Hadsereggel együtt hátra menekített – és a leningrádi
gyûrûbe került – állatállomány takarmányozása nagy gondot okozott. A szovjet
kézen maradt járásokban takarmánygyûjtésbe fogtak, és mohát, száraz füvet
(köznyelven tôzegzabot), vékony vesszôhajtásokat szedtek össze. A lovak a forró
vízben megáztatott zsenge vesszôt szívesen ették, de ez a silány takarmány nem
mentette meg ôket, ezért a kiselejtezett egyedeket állatorvosi felügyelet mellett
levágták, és a többi hússal együtt fele-fele arányban hozták forgalomba.
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Az ostromgyûrûn belüli folyóvizeken és tavakon folytatták a halászatot és a
kifogott hal állami készletekbe került. A Ladoga tón télen a jég alatt halásztak és
napi 10–12 t friss halhoz jutottak.

Adalékok, pótanyagok az élelmiszerekben
Az egyik nagy városi szeszgyárat kötelezték, hogy kenyér adalék céljából ét-

kezési cellulózét, dextrint gyártson. Kísérletek folytak élesztô alapanyag kinye-
résére fából. Egy tonna száraz fából 250 kg élesztô alapanyagot vontak ki, ame-
lyet sóval ízesítettek és hagymával, paprikával, olajjal egy kissé megpirítva
brikettáltak 5 dekás adagokban, majd pedig vízhatlan papírcsomagban tárolha-
tóvá tették. Ezeket a „briketteket” a frontra szállították, ahol a katonák egy cso-
magot 1 liter forralt vízben elkeverve, leves pótlóként fogyasztották. A „briket-
teket” felhasználták a közétkeztetésben is. Ilyen adalék gyártását a város min-
den kerületében megszervezték, és gondoskodtak erre a célra fa és fakéreg
begyûjtésérôl. Az adalékanyagot kipróbálták a kenyérgyártó tröszt központi la-
boratóriumában, és a kapott eredmények alapján a sült kenyérbe 15%-ot kitevô
száraz cellulóz élesztô keverését engedélyezték. A valóságban az étkezési cellu-
lóz massza adalék aránya a kenyérben elérte a 20–25 százalékot, így a többi
adalékkal – zab, árpa, maláta, szója – együtt a pótanyagok részaránya elérte a
kenyér tartalmának 40–50%-át is. A sült kenyér napi fejadagja tehát biológiai
tartalma szerint nem értékelhetô a valódi kenyerével.
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A pótadalékok részaránya a sült kenyérben 
1941. szeptember–december egyes napjain (%)

november 
Megnevezés szeptember szeptember október második, és 

4. 24. 8. december 
elsô fele

Rozs liszt 67 60 62 55
Maláta liszt 3 12 14 10
Zab-és árpalisz 30 12 12 5
Szója – 12 4 –
Olajpogácsa – 2,5 4 10
Gyapot préselvény – – – 5
Korpa – 1,5 4 5
Rizs héj – – – 2
Étkezési cellulóze – – – 5



Az élelmiszeripar és gyógyszeripar más termékeihez is felhasználták a külön-
bözô hulladékokat. Zsenge fenyôágakból C-vitamin kivonatot állítottak elô. Ak-
ciókat indítottak a fenyôágak begyûjtésére. Ezzel havonta több millió C-vitamin
tablettát készítettek. A dohányba komló-, nikotin- és papírport kevertek. Gom-
bát, bogyókat gyûjtöttek és konzerváltak. (Sóskasav, karotin, csersav, balzsam,
glukóze). Elsôrangú érték lett a kazein és általában minden élelmiszeripari hul-
ladék. A város 16 kenyérgyárából nyolcat leállítottak. A kenyérgyártás igen ne-
héz idôket élt meg a téli hónapokban. Ha nem volt forró víz, akkor a dagasztás-
hoz hideg vizet használtak, ha nem volt villanyáram, akkor a dagasztógépeket és
a futószalagokat kézi erôvel mûködtették. Az olyan állítások, hogy a kenyérbe
fûrészport kevertek, csak irodalmi „feldolgozásnak” tekinthetôk. A tésztába ke-
rült adalékok, ideértve a cellulózét is, elôzetes technológiai feldolgozáson estek
át. Mindazonáltal normális kenyérrôl nem beszélhetünk.        

Zöldségtermesztés
1941. ôszén a földeken a termény betakarítását nem tudták befejezni. Szep-

tember 15-ig felszedtek 1300 t burgonyát és zöldséget, de abból szervezett mó-
don csak 500 t jutott el a leningrádi raktárakba.

A tragikus 1941/1942. tél után Zsdanov felhívást adott ki minden talpalatnyi
föld, park, kert, udvar zöldséggel, burgonyával történô beültetésére. A hatóság
felmérte ezeket a mûvelésbe vonható földeket, és a gazdátlanokat kiosztották a
mûvelésre jelentkezôk között. Az állami gazdaságok palánta termelôi, a vetômag
és vetôgumó kereskedelmi egységek, valamint a tudományos rendeltetésû Bota-
nikus Kert hozzáfogtak a tavaszi ültetvényezéshez szükséges eszközök és anya-
gok beszerzéséhez, illetve elôállításához. 19 463 kg vetômagot osztottak szét. A
burgonya vetôgumót 1941 telén elfogyasztották, így tavasszal csak rossz
minôségû és részben fagyott burgonyagumót lehetett kiültetni.

A helyi iparnak kellett a kistermelôket kézi szerszámokkal ellátnia. Ennek
keretében az új kistermelôk részére 45 000 locsoló kannát, 199 000 vödröt,
30 000 kapát, 58 000 gereblyét 120 000 lapátot, 7000 kést stb. gyártottak.  

Vállalatok és intézmények kisegítô gazdaságai
Ilyen gazdaságok hagyományosan léteztek és mûködtek az ostromgyûrû elôtt

is. A 468 kisegítô gazdaság, 5833 hektáron gazdálkodott. Krumplival és zöldség-
gel vetették be a terület 87%-át. Az 1942. évi termelésük burgonyából 1712,2 t,
zöldségbôl pedig 24530 t volt. Ezekben a gazdaságokban a munkák csúcsidején
13 000–17 000 ember is dolgozott. A munkálatokba szükség estén a Vörös Had-
sereg is besegített.

Egyéni konyhakertészkedéssel foglalkozott 276000 háztartás. Az általuk be-
vetett terület 1784 hektárt tett ki. (Békeidôben 1468 szövetkezeti közösségben
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176 000 egyéni kiskert tulajdonos tömörült) Ezek, illetve a pótlólag bekapcsoló-
dott 100 000 kistermelô kapta meg a mûvelésre kijelölt városi közterületeket is.
Évi termelésük a különféle zöldségekbôl elérte a 26 000 tonnát.

Az állami gazdaságok 2220,61 hektáron gazdálkodtak. Primôr áruk ter-
meléséhez, palánta neveléséhez rendelkeztek melegházakkal. Saját célra, és a
kistermelôk ellátására 99 millió darab palántát neveltek. Az általuk megtermelt
zöldség 24 638 t, a burgonya 1215,5 t körül alakult. A különbözô gazdaság típu-
sokban együttvéve 75 000 t zöldséget gyûjtöttek be. Ebbôl a nyári szezonban a
Vörös Hadsereg kapott 40 000 tonnát. 1943-ban a zöldségtermés 133 000 tonnát
ért el, de felosztását a hadsereg és a polgári lakosság között nem ismerjük.  

A Botanikai Intézet teljesítménye külön említésre méltó. Mint mindenütt
másutt, ez az intézet is tudományos, ismeretterjesztô és bemutató-szemléltetô
szerepet játszott. A blokád alatt a kiskerti termelôk tanítójaként vált népszerû-
vé kiadványaival és a rádióban rendszeresített elôadássorozatával. A kister-
melôk részére palántákat nevelt, szabad területén pedig maga is termelt zöldsé-
get. Az intézetet azonban teljes pusztulás fenyegette, nem csak a német légi- és
tüzérségi bombázások miatt, hanem az elsô blokád alatti télen a fûtôanyag hiá-
nyában. Ilyen körülmények között vágott egy szívgyógyszer alapanyag kiterme-
lésébe a digitálisz virágból (Gyûszûvirág). Ennek a vadon, leginkább a Harz
hegységben és Thüringiában termô ritka növénynek a levelei glükoziodokat tar-
talmaznak, amelyek nélkülözhetetlen szívgyógyászati alapanyagnak számíta-
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nak. A blokád alatt a gyógyszer beszállítása megszakadt. A régebbrôl tárolt di-
gitálisz alapanyag elveszítette gyógyhatását, ezért az egészségügyi hivatal utasí-
tására kivonták a gyógyászatból. Az alapanyag pótlására az intézet, mint ta-
pasztalt tudományos mûhely kapott megbízást. A Fûvészkert növénymag gyûj-
teményében fellelték e virág magjait. A Gyûszûvirág a kutató intézet amúgy is
szûkös földterületébôl jelentôs felületet igényelt, hisz a virág leveleinek átmérôje
darabonként 90 cm-t tett ki. A levelekbôl szárítás után sikerült kinyerni a gyó-
gyító alapanyagot. Így, nem csak Leningrád lakói jutottak a nélkülözhetetlen
gyógyszerhez, hanem még az ostromgyûrûn túlra, a Nagy Földre is tudtak szál-
lítani belôle. Sok hasonló példát lehetne felhozni a leningrádi tudósok blokád
alatti teljesítményérôl. 
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Leningrád összeköttetése 
a hátországgal

Miután a német haderô Leningrád körül szorosra zárta a szárazföldi gyûrût, a
hátországgal nem maradt más összeköttetési lehetôség, mint a Ladoga tó. A Tó,
eredeti neve Nevo, Európa legnagyobb tava, 18400 négyzetkilométer, hossza
meghaladja a 200 kilométert, legszélesebb részén 124 km. A partja az északi ré-
szén sziklás és mély szakadékokkal tarkított, helyenként 225 méter magas. A dé-
li részen a vízmélység 20–50 méter között változik, így ez a szakasz kikötô léte-
sítésére nem kedvezô. A Tó déli részén négy sziget fekszik: Zelenci, Klocsje,
Ptinov és Szuho. Ôszi idôben sûrû köd borítja, viharban a hullámverés 6–8
óráig is eltart. Télen a jég beállása a teljes felületen nem vehetô biztosra, és a
vastagsága, járhatósága is szeszélyes. Amikor a jégút kérdése felmerült, akkor a
várható jégfelület milyenségérôl nem rendelkeztek tudományos monográfiával.
A földrajztudósok egy 1905-ben megjelent lapban találták meg egy toronyôr
sokéves megfigyelésének naplóját, amit alapul lehetett venni a tervezéshez.
I. A. Zaharov toronyôr írta: „…hét éves koromtól napjainkig 30 éven át meg-
szakítás nélkül éltem a Ladogán, ismerem minden szeszélyét…” A leírás rámu-
tatott a jégfelület képzôdésének és tartósságának bizonytalanságaira. Az elôter-
jesztéssel együtt ezt a naplót is benyújtották a Haditanácsnak, amikor a tervet
tárgyalták. Mindenki tisztában volt a gyalogos átkelés, a teherjármûvek átkelé-
sének kockázataival, de Leningrád hátországi szállítási összeköttetésérôl lemon-
dani a jégen nem lehetett.

Hajózás a Ladogán 1941 nyarán és ôszén
A Ladoga tó eposzát az irodalomban általában a téli jégúttal kezdik. Pe-

dig a háború kitörése után, már a nyári hónapokban megkezdôdtek a Leningrád
védelmével kapcsolatos vízi szállítások. Kezdetben a feladat a Ladoga Flottillá-
ra hárult, amely lényegében csak kiképzési célokra szolgáló hadihajókból, 4
szállítóhajóból, vitorlázó-motor csónakokból, valamint kiképzési naszádokból
állt. Június 30-án parancs rendelkezett a Leningrádi Tengeri és Folyami Vé-
delmi Törzs létrehozásáról. A flottilla nem volt harci bevetésre kész állapotban.
Egészségügyi szolgálatát augusztusban kezdték kiépíteni, de már szeptember
elején megkezdôdött a teher rakományok és az emberek tömeges szállítása. Az
úszóeszköz állományt az Észak-nyugati Folyami Hajózás kontingensébôl egészí-
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tették ki vontatókkal és uszályokkal. A Tó két partja közötti folyami hajóút
115 km-t tett ki. A szállítóeszközök embertömeg szállítására alkalmatlanok vol-
tak, útközben szeszélyes hullámzások nehezítették a haladást, nem beszélve a
könyörtelenül támadó német harci repülôgépekrôl és a szovjet légvédelmi eszkö-
zök elégtelenségérôl. Két rendkívüli baleset után, amelynek következtében több
mint kétezer ember vesztette életét, a parancsnokság megtiltotta a személyszál-
lítást a korábbi formában (uszályokban) és csak hadihajókon engedélyezte. A
jég beálltáig – N. Mironyin kutató, egykori szemtanú szerint – mégis kiszállítot-
tak Leningrádból 30514 embert, és átvittek a Tó nyugati partjára Leningrád úti
céllal 7932 katonát a védelem erôsítésére.

Az Élet Útja
A németeknek 1941. november végére sikerült Leningrádot szárazföldi gyûrû-

be zárni oly módon, hogy a Leningrádi Front kezén nem maradt vasúti
összekötetés a hátországgal, a Nagy Földdel. A szovjetek a Ladoga tó bal partját
és a keleti partszakasz egy részét ellenôrzés alatt tartották. Egyértelmû volt, hogy
a szállítást Leningrádból szárazföldön a Tó-nyugati partjáig, majd pedig a Ladoga
tó két partja között kellett bonyolítani. A Leningrád és a Ladoga tó nyugati part-
ja közötti 55 kilométeres szakaszon ugyan létezett egy amolyan vicinális, egypá-
lyás, könnyû sínekkel kiépített vasútvonal, ez azonban jelentôs forgalom lebonyo-
lítására nem volt alkalmas. Mind technikailag, mind a forgalomirányítás szem-
pontjából alapvetô korszerûsítésre szorult. A Tó másik oldalának, a keleti part-
nak, közvetlen vasúti összeköttetése nem volt a hátországgal. Onnan, a legközeleb-
bi használható vasútállomásig egy 300 kilométeres új, hadiutat kellett kiépíteni.
Ezen kívül mindkét parton átrakó bázist és raktárakat kellett létesíteni. A Hadi-
tanács november 14-én elhatározta az elôzôekben vázolt nyomvonalon a jég
beálltával katonai gépkocsi szállítási útvonal kiépítését és üzemeltetését.

1941. november 17-én reggel felderítô osztag indult a jégen, a Zelenci kis szi-
getet érintve és onnan tovább a déli parton fekvô Kobon településig, és lerakta
a leendô út jelzôkaróit. Ôket követte egy tengerészeti hidrografus csoport. Az út
megépíthetô nyomvonalát a déli parttól 12–13 km-re jelölték ki, bár ezt a sávot
a német tüzérség fenyegette Slisszelburg zónájából. Másnap az utat üzemeltetô
parancsnok végiglovagolta a kijelölt vonalat, és visszatértével még aznap meg-
kezdték a jégen a gépkocsi pálya kiépítését. Két nap alatt kiépítették az elsô
nyomvonalat. Az elsô utat gépkocsival a Leningrádi Front hátországi parancs-
noka, A. F. Lagunov tábornok tette meg. 

November 22-én megindult az elsô gépkocsioszlop 60 tehergépkocsival.
Így kezdôdött a legendás hadiút története, amelyet a köznyelv az Élet Útjá-
nak keresztelt el. Az elsô napokra – amikor még a jég teherbírása kérdéses volt
– a frontról átirányítottak ezer lovat szánnal. Ezt a fogatolást azonban késôbb
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megszüntették, mert a
legyengült lovak nem
bírták a strapát. A ki-
dôlt lovakat lelôtték,
húsát átadták az illeté-
kes bázisnak. A gépko-
csik alatt a jégkéreg
olykor beszakadt, a
jármûvek alámerültek
a tóban. A jégen és a
szárazföldi útszaka-
szon 1004 tehergépko-
csi akadt el. Az egész
utat – jégen és száraz-
földön – 10–20 nap alatt tették meg. December 10-tôl, amikor a nagy hidegben
szilárd jégréteg képzôdött, a szállításra 1,5 és 3 tonnás kocsikat vezényeltek. A
menetsebesség a korábbi 30–40 km/óráról 60 km/órára gyorsult. 

A gépkocsik elégtelen üzemanyag ellátása miatt gyakorta estek ki jármûvek a
forgalomból és torlódások keletkeztek a szállító oszlopokban. A tóba merült gép-
kocsikat és rakományaikat egy tengerészeti búváregység igyekezett ládánként,
zsákonként kimenteni. A németek még az elsô télen, két századot kitevô síléces
lövész alakulattal kijutottak a jégútra is, és megkísérelték lezárni a forgalmat,
de tûzharcban visszaverték ôket. A szovjetek ezt követôen biztosító géppuska
tüzelôállásokat építettek ki a jégút mentén. 

A katonai út üzemeltetését 9 gépkocsizó zászlóalj látta el, katonai és NKVD
alakulatok segítségével. A gépkocsioszlopok kíséretét és mûszaki biztosítását 4
speciális ezred végezte. A jégrepedések és a bombatölcsérek áthidalására három
hídépítô zászlóalj, építô- és jármûjavító századok teljesítettek szolgálatot. Az
alakulatok teljes létszáma elérte a 19 ezer fôt. Az út vonalán légvédelmi lövegál-
lásokat rendszeresítettek. A tavaszi olvadásig a légi szállítás mellett ez volt
Leningrád egyetlen élelmiszer utánpótlási vonala.

Az Élet Útján az olvadás miatt 1942. április 26-án mindennemû átkelést (te-
hergépjármû,  gyalogos, fogatos) leállítottak. A jégút 152 napot üzemelt. Ezt
az utat persze ne úgy képzeljük el, mintha annak vonala az elsô nyomvonal ki-
jelölése után végig változatlan maradt volna. A kijelölt nyomvonal az elhaszná-
lódás és a német bombázások következtében szükségszerûen módosult. Üzemel-
tetés közben 60 alkalommal módosították. Kiszámolták, hogy a módosítások ré-
vén a használt jégút hossza meghaladta az 1800 kilométert. A hidrográfusok
kiismerték a Tó természetét, kitapasztalták a jégvastagság teherbírását, az
olvadás kockázati határait és ezek figyelembevételével üzemeltetési szabályo-
kat állapítottak meg: így például lófogathoz rakomány nélkül 100 mm-es jégre
volt szükség, lovas szánhoz 1 tonna rakománnyal 180 mm-es, tehergépkocsinak
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1 tonna rakománnyal 200 mm vastagságú jégre. A jégvastagság mérését a szolgá-
lat a kijelölt helyeken végezte és az eredményeit nyilvántartotta. Végül kialakult
egy táblázat arról, hogy mekkora hidegben, mennyi idô kell a megfelelô jégvas-
tagság kialakulásához, és ebbôl tudtak valamelyest prognosztizálni.     

1942. ôszén viszont megtörténtek az elôkészületek a jégút következô téli
üzemeletetésére, ami december 19-én kezdôdött, tehát – az átmeneti olvadások
miatt – egy hónappal késôbb, mint az elôzô évben. 1943. március 30-ig 206 094
tonna rakományt szállítottak el. Ezek a szállítmányok lehetôvé tették az élelmi-
szerkészletek oly mértékû feltöltését, hogy – a kenyér kivételével! – a fejadago-
kat a moszkvaival azonos vagy némileg magasabb szinten tudták biztosítani. Az
emberek állapota viszont 1942-ben lehajszoltabb volt, mint korábban, ezért a
disztrofiás megbetegedések újból taroltak. Az elégtelen fûtés miatt az emberi test
lehûlésével kapcsolatos halálozás is folytatódott, bár a kórházakban 1943. I. ne-
gyedében a halálozási arány 8,6%-ra esett az elôzô év azonos idôszakának
44,3%-ával szemben.

Hajószállítás a Ladogán
A hajózási szezonra, a hátországgal való összeköttetés fenntartására még a

jégút üzemeltetése idején megkezdték az elôkészületeket. A Haditanács 1942.
február 24-én határozott a tennivalókról. A szezonnyitáshoz meg kellett javíta-
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ni az úszóeszközöket, kibôvíteni annak parkját, kiszélesíteni a Tó két oldalán a
kikötôket, az átrakó bázisokat. A Katonai Flottilla 116 önjáró hajóját, 58 uszá-
lyát, 63 vontatóját, 10 naszádját kiegészítették az NKVD 8 uszályával és az
Észak Dvinszki Hajózási Vállalat 20 uszályával. Ide összpontosították a halásza-
ti vállalatok nélkülözhetô hajóit is. Építettek még a Hajóipari Népbiztosság
szervezésében 30 fa- és 10 fémszerkezetû uszályt. A leningrádiak 31 fémuszályt
hajótest részenként, valamint 118 önjáró kisméretû bárkát szállítottak a hely-
színre. A kikötôk méretérôl elég megemlíteni, hogy az Oszinoveci dokk fogadó
szélessége 2200 folyómétert tett ki, a Kobono-Karedzsi kikötônek pedig 13 dokk-
ja volt 5500 folyóméterrel. A megközelítésükhöz felépítettek 30 km hosszú új
vasútvonalat. A kikötôkön belül még kb. 20 kilométer iparvágányt is lefektettek.
Ezt a szállító vonalat ekkor 100-nál több légvédelmi löveg, kb. 60 fényszóró és a
Balti Hadiflotta 4 vadászrepülô ezrede védelmezte. 

Az útvonal üzemelésének kezdeti tervnormája szerint Leningrádba naponta
4000 tonna rakományt, Leningrádból pedig 3000 menekültet és 1000 tonna ra-
kományt kellett szállítani. Ezt a normát rövid idôn belül napi 7000 tonna rako-
mányra, illetve 10 000 személy kimentésére emelték. A napi 10 ezer fôt 1942. jú-
lius 10-én érték el. A forgalmat két hajóvonalon bonyolították. A nagyobb hajók
a tó mélyebb részein a Volhov folyó deltájához, a kisebbek, egy rövidebb úton,
déli irányba, Kobona átrakó körzetébe érkeztek.

A Wermacht Fôparancsnokság hadinaplójába 1942. május 26-án a követke-
zô bejegyzés került.

„Minthogy Leningrád 2,5 millió lakosának kitelepítése 10 hét leforgása alatt
megtörténhet, a Führer megparancsolta minden eszközzel megakadályozni ezt,
hogy ne javuljon Leningrádban az élelmiszerhelyzet, és ez által ne erôsödjön
védelmi képessége.” Ennek megfelelôen Hitler megparancsolta az 1. számú légi
flotta parancsnokának, Keller vezérezredesnek „…meghiusítani Leningrád
evakuációját minden eszközzel és különösen  légitámadásokkal a Ladoga kör-
zetében a hajóutakon.”

A légitámadások nem hozták meg a parancsban elvárt eredményt. A németek
a finnekkel és az olaszokkal együttmûködve haditengerészeti eszközökkel forszí-
rozták akcióikat, de azok sem vezettek sikerre.
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A légitámadások a Ladoga kikötôi ellen

Idôpont A támadó gépek száma A lelôtt gépek száma

Május 28. reggel 104 31

Május 28 este 102 19

Május 29 reggel 203 26

Egész nyáron (bevetésenként 80–130) 160



A hajózási szezonban a városba szállítottak 790 ezer tonna rakományt és
310 ezer katonát. A teherrakományból

•  élelmiszer 353 000 tonna
•  üzemanyag 150 000 tonna
•  szén 106 000 tonna
•  hadieszköz 97 000 tonna ( 202 harckocsi, 631 löveg)
•  hús 17 000 tonna
•  fa 34 000 tonna volt.

Leningrádból ugyancsak ebben a szezonban – az útszolgálat nyilvántartása
szerint – kimenekítettek 448000 civilt és 92 ezer sebesült katonát. A hátországba
szállítottak 28383 tonna ipari berendezést, 138 mozdonyt, 2027 vagont, 60 ezer
tonna nehéz gépi berendezést és nagy mennyiségû ömlesztett rakományt. A hajó-
zás 1942. december 3-án zárta a szezont, de az idôjárás megengedte, hogy még ja-
nuár 7-ig folytassák a vízi szállítást. Ebben az „utószezonban” még 45 978 tonna
rakomány és 73 681 személy szállítására került sor. 1942. szeptember 1-én kísér-
letezték az üres vasúti tartályvagonok uszadékként történô szállítását. A módszer
lényege az volt, hogy a Tóhoz merôlegesen odavezetett vasúti vágányról a tolató
mozdony  a vízbe „ejtette” az üres tartályokat, amelyek nem merültek el, hanem
a víz felületén egységrakományt képeztek, amelyet vontatóhajó vontatott el a túl-
só partra. Így sikerült a leningrádiaknak 150 felesleges vasúti ciszternát átadniuk
a hátországnak. A vagonokat és a felesleges mozdonyokat kompon szállították át
a hátország részére. Ehhez új kompot és fogadó mólót építettek a parton.

1943-ban a nyári hajózási szezonban Leningrádba 156 000 ezer t külön-
bözô rakományt, 713 000 köbméter fát és tûzifát, valamint 93 000 embert
szállítottak be. Leningrádból pedig 26 000 t árut és 69 000 embert szállítot-
tak ki.

Vezeték a Tó fenekén
Az Állami Honvédelmi Bizottság 1942. április 25-én Leningrád ellátásának

javítása céljából elhatározta, hogy Leningrád külterülete és a Tó hátország felôli
délkeleti partja között a Ladoga fenekén egy 4 collos átmérôjû, 30 km hosszú
üzemanyag vezetéket létesít. A csô áteresztôképességét évi 300–350 ezer tonná-
ra méretezték. Az építkezést a Balti Hadiflotta, a Leningrádi Front és a kôolaj-
ipari szervezetek oldották meg leningrádi beszállító üzemek részvételével. A le-
ningrádi üzemek raktárkészletébôl kivonták a vezetékrendszer megépítéséhez
szükséges 101 milliméter (belsô átmérôjû) csöveket, szivattyúkat, generátoro-
kat. A szárazföldi szakaszon a fektetés rutin ügy, de az 1000–2000 méteres
csôszekciók víz alá fektetése bonyolult mûvelet volt. Június 14-én a vezeték
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mégis a helyén volt. A nyomáspróbákat követôen június 18-án a töltôállomásra
érkezett az elsô petróleumszállítmány a leningrádiak részére, de mûködött egy
tartalék töltôállomás is Vaganov tóparti településen. A németek mélyvízi bom-
bákkal támadták a Tó fenekén húzódó vezetékeket. 

A blokád felszámolása után három hónap múlva, 1944. áprilisában felépí-
tették a Néva folyó felett ívelô magasfeszültségû villamos távvezetéket, amely
a Volhovsztroj vízi erômûben termelt villamos energiát szállította Leningrádba.

Vasút a Ladoga tó jegén
Szentpétervárott a XX. század elején a lóvontatású vasúttal szemben konku-

renciaként megjelent a városi villamos. A lóvasútat üzemeltetô cég azonban több
évre kizárólagossági joggal rendelkezett. A konkurens villamos személyszállító
cég ezért télen a Néva jegén épített provizórikus villamos-vonalat, és néhány
éven át ily módon szállította a jégen a városi utasokat a villamoskocsikon. 

A Ladoga tóra történô vasútvonal felépítésének terve már 1941. végén felme-
rült, még akkor, amikor a katonai közút építését határozták el. A Haditanács
1942. november 26-án elhatározta a terv megvalósítását. Ez a terv a Ladoga tó
déli részére készült, a Tó nyugati és délkeleti partját összekötendô. A vasútvo-
nal hosszát 33 kilométerre tervezték. A Tó délkeleti partjánál azonban nem volt
vasúti összeköttetés a hátországgal, ami megnehezítette a szükséges építôanya-
gok (talpfa, sínek) helyszínre szállítását. A jég beállása is késett. Mindezt együtt-
véve kapott elsôbbséget 1941. végén a jégút. A közúti szállításnak az idôjárási
viszonyoktól való függôségén túl hátránya volt a magas üzemanyag felhasználás,
amit a hátországból kellett szállítani. A tervezôk szerint a vasútvonal naponta
6000 tonna rakomány elszállítására volt alkalmas. Természetesen széles nyom-
távú vonalat terveztek 4 tengelyes, 20 tonna raksúlyra képes vagonokkal. Biz-
tonsági okokból párhuzamosan – a fôvonaltól 200 méterre – egy keskenyvágá-
nyú vasútvonal is bekerült a tervbe.

A kivitelezés megkezdésével meg kellett várni, amíg beáll a jég. Az építkezést
mindkét parton megkezdték, levertek 25 ezer cölöpöt és lefektettek 15 kilométer
vasúti sínpályát. Minthogy a német gyûrût 1943. január 18-án a szovjeteknek si-
került áttörniük, ennek a vasútvonalnak az építését abbahagyták.

A Gyôzelem Útja
A köznyelvben ezt a szárnyvasutat a Gyôzelem Útjaként tartják számon.

Megépítése a Vörös Hadsereg 1943. január 18-i gyôzelmével vált lehetôvé, ami-
kor is a német haderôt a Ladoga tó partjától kiszorították, és ezzel egy száraz-
földi folyosót ütöttek a leningrádi ostromgyûrûn. Ettôl kezdve Leningrádot a
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hátországból szárazföldön is meg lehetett közelíteni. A szárnyvasutat ebbe a
folyosóba építették. Az Állami Honvédelmi Bizottság még a blokád feltörésének
napján elrendelte ennek a vonalnak a felépítését.

Az új vasútvonal a német tüzelôállásoktól 5–6 kilométernyire, a tüzérség ál-
tal elérhetô zónában haladt. A lecsatlakozás a Leningrád-Volhovszszkíj vasútvo-
nalról Leningrádtól 71 km távolságra kezdôdött el, Poljana állomásnál. Az új
pályának Slisszelburgnál kellett becsatlakoznia a mûködô Leningrád-
Slisszelburg vasútvonalba, de ehhez át kellett haladnia a Ladoga tóból kiinduló
Néva folyón. Tehát itt új hidat kellett építeni.

A vasút építését a két végpontból egyidejûleg 1943. január 22-én kezdték
meg. 15 nap alatt a vasútvonal Slisszelburg-Poljana közötti 33 kilométeres
szakasza felépült. A terep nehéz volt, de könnyített valamit az, hogy ezen a
nyomvonalon régebben már haladt egy keskeny vágányú gazdasági vasút. He-
lyenként a talpfákat és reá a sínpályát a csontig fagyott hóra-jégre fektették. 

A sinek fektetésével egyidejûleg fogtak hozzá a Néva híd építéséhez. Ezen a
helyen a Néva szélessége 1050 méter, mélysége pedig 6,5 méter, a vízsodrás se-
bessége 2 m/sec volt. 12 nap alatt, folyamatos munkával (három mûszakban)
elôször felépítettek egy ideiglenes hidat. A híd a felvezetô szakaszaival együtt
1300 méter volt. A hídszerkezet alacsony vízi fekvése kizárta a folyami hajózást.
Az ideiglenes hidat csak a jégzajlásig tervezték használni. Magát a hídpályát a
víz felett a folyó folyásával szemben domborított ívben alakították ki, hogy az a
vízfolyás nyomásának kellôen ellenálljon. 1943. február 7-én a leningrádiak a
város közepén fekvô Finnlandszkij pályaudvaron ünnepelhették az elsô sze-
relvény beérkezését a Nagy Földrôl. A jégzajlás idején még korainak tartották
a híd lebontását, üzemeltetésére szükség volt, ezért 200 utász robbantó 1500
munkás segítségével hárította el a fenyegetô jégtáblákat. 

Néhány nap múlva megkezdték a Néván – az ideiglenes híd közelében – egy
magas tartószerkezetre tervezett állandó híd építését. 1943. március 18-án az
új híd elkészült, és még aznap este áthaladt rajta az elsô próba-szerelvény.
Másnap reggel megnyitották a forgalom elôtt. Ez a híd már hármas rendeltetés-
sel készült, lehetôvé téve a vasúti, a közúti közlekedést és a hajózást. Ez utóbbit
a hídszekció középsô részének mobillá tételével oldották meg. A új híd hossza
852 méter, magassága 8,21 méter volt. 

A kitérôkkel üzemelô vasútvonalon biztosító berendezéseket nem építettek
ki, a forgalom biztonságát kézi vezérléssel oldották meg, 2–3 km-ként biztosító
pályaôr posztokat létesítettek. A vonalon naponta 25 szerelvény haladt át. A for-
galom sûrûségét a kézi irányítást végzô forgalomirányító vasutasok csak a „látó-
távolságra” közlekedô vasúti forgalomjelzôvel illették. Késôbb kiépítették a fél-
automata biztosító rendszert is. 

1943. április 15-én a hadiállapotot és a katonai rezsimet a kormány kiterjesz-
tette a szovjet vasutak egészére az országban. Az év végéig ezen az új vonalon
Leningrádba befutott 3105, Leningrádból kifutott a hátország felé 3076 szerel-
vény. A vasútvonal védelmét 144 közepes löveggel, 50 kiskaliberû löveggel és 101
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légvédelmi gépfegyverrel szervezték meg. A vonatokat 27 mozgó légvédelmi sza-
kasz kísérte. A német támadások egy részét nem tudták elhárítani, a rongálások
kijavítására mobil helyreállító vasúti szolgálat mûködött. 1943-ban a vasúton a
Ladoga tó kikötôjében átrakott árukkal és a Slisszelburg-Poljana vasútvonal
szállítmányaival együtt Leningrádba szállítottak 4 441 608 tonna rakományt.

Ebbôl:         
•  630 000 t élelmiszer,                 
•  426 000 t szén,
•  1 381 591 t fa,
•  725 700 t tôzeg  volt.

Ezen kívül a Ladoga tónál telepített seregtestek részére: 52 500 t különféle ra-
komány és 143 ezer köbméter tûzifa érkezett.  

Nagy megpróbáltatások jutottak osztályrészül a vasutasoknak. Leningrád
nem volt képes kellôen ellátni a vasutat fûtôanyaggal, a vízvételezô helyeken a
tartályok ekkora forgalomra nem voltak alkalmasak. A mozdonyokból idônként
csak 57 volt üzemképes állapotban, a többi lefagyott. Fûtésükre a környéken
termeltek ki fát, a vizes fával azonban nem tudtak elég tartósan gôzt fejleszteni.
A kemény hidegben tovább csökkent az üzemképes mozdonyok száma. A vona-
lon bizonyos távolságra egymástól készenlétben tartottak felfûtött mozdonyo-
kat, hogy „váltott lovakkal” tudják továbbítani a szerelvényeket. A vasutasok
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között is tömegessé vált a megbetegedés. Hófúvás akadályozta a vonal mûködé-
sét, a kirendelt közmunkások 10%-a jelent meg, 5000 ember helyett 500, de ôk
is erôtlenek, agyonhajszoltak voltak. A német légierô például október–december
hónapban 62 alkalommal támadta a vonalat és csapásokat mért rá a tüzérség is.
A vasútvonal 1000 helyen sérült meg, 100 váltót romboltak le.

A blokád teljes felszámolása után a szállítási feltételek a helyreállítás nyomán
konszolidálódtak. 1944. április 10-én 10 Leningrádból kiinduló vasútvonal üze-
melt, április 20-án befutott Leningrádba a híres Vörös Nyíl expressz Moszkvá-
ból, és kezdetét vette a mentrendszerû közlekedés. 
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Evakuáció

Leningrádon átkelô menekültek
A kezdetben kialakult katasztrofális hadi helyzet következtében Leningrád a
menekültek átkelô pontjává vált. Tömegek menekültek ide a németek és a fin-
nek által megszállt területekrôl. 1941. június végén megszervezetek hét pályaud-
vari, egy városi és hét iskolai szükségszállót az elhelyezésükre. Augusztus 27-ig
evakuáltak a városból az ország belsejébe 147 500 menekültet. A blokád kezde-
tétôl be kellett rendezkedni a még visszamaradt menekültek tartós elhelyezésé-
re. Létrehoztak még 42 szükségszállást. 1941. szeptembertôl 1942. júniusáig eze-
ken átment 64 700 személy. 1941. szeptembertôl engedélyezték a bejelentkezésü-
ket szolgálati lakásokban, rokonoknál, ismerôsöknél, ezzel élt is 32 700 ember.
Ezen kívül fa- és tôzegkitermelésre, villamos erômûvekbe munkára jelentkeztek
18 900-an. Ôket a foglalkoztató vállalatok látták el fedéllel. A rendôrség lakcím-
nyilvántartó szolgálatának jelentése szerint 1941. szeptember–december folya-
mán 84 614 fôt regisztráltak a városba bejelentett személyként. A rendôrség de-
cember 5-én már csak 11 039 menekült lakcím bejelentését tartotta rendezetlen-
nek. A bejelentett személyek a helyi lakosokkal azonos elbírálás szerint kapták
meg az élelmiszerjegyeiket.

A beköltözôk természetesen nem csak menekültek, hanem hivatalos kikül-
döttek, látgatók stb., az evakuáltak ugyancsak a városból bármilyen jogcímen
kimenekített valamennyi személyt jelentenek.

Az 1941. június 29–augusztus 27. között evakuáltak száma és összetétele

•  Evakuáltak – jórészt Leningrád megye járásaiba – 395 091 gyermeket, kö-
zülük 175 400 gyermek a szovjet vezetés által elôre nem látott német
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A Leningrádba költözöttek és evakuáltak

fô

1941. 1942. 1943

Beköltöztek 261 246 2 782 40 188
Evakuáltak 773 384 411 079 97 608



elôrenyomulás miatt visszakerült menekültként. Ôket, ha a szülôk hozzá-
járultak, újból elindították most már kelet felé a hátországba. Leningrád-
ból, így a valóban hátországba evakuált gyermekek száma ebben az
idôben 219 691 volt.

•  Evakuált leningrádi felnôtt 104 692 
•  Vállalatokkal együtt evakuált 164 320

Összesen: 488 703

Ebben a szakaszban a fentieken túl evakuáltak Litvániából, Észtországból,
Lettországból, a Karél-Finn területrôl  Leningrádba 147 500 személyt.

Az evakuáció három módja a második szakaszban
•  Hajóúton a Ladoga tó keleti partjára 33 479 fô

Ebbôl nem leningrádi lakos: 14 854 fô
•  Légi úton 35 114 fô 

Ebbôl nem leningrádi lakos 16 956 fô
•  Gyalog menetben a Ladoga tó jegén kijelölt 

úton át és gépkocsival, nem szervezett módon 36 118 fô

Kezdetben nem tiltották a magánszemélyeknek, hogy gyalogszerrel vagy ma-
gánjármûvel átkeljenek a Ladoga jegén és így meneküljenek. Ez a szervezetlen
mód azonban nem vált be, mivel útközben a legyengült emberek elpusztultak és
állambiztonsági szempontok is ellene szóltak. Egy idô után ezért  kategorikusan
megtiltották az ilyen magánakciókat.  

Az Élet Útján 1942. január 22–1942. április 15. között kitelepítettek
554 186 embert.

Közülük
•  munkás és alkalmazott 66 182
•  munkás és alkalmazottak családtagjai 193 244
•  katonai személy családtagjai 92 419
•  ipari tanuló 28 454
•  egyetemista, diplomás, professzorok tanárok, 

tudományos kutatók családjaikkal 37 877
•  tanuló és tanár (katonaiskolák) 4 442
•  gyermekotthoni gyermek 12 639
•  hadirokkant 7 343
•  leningrád megye járásaiból a városba menekült 8 135
•  a Vörös Hadsereg sebesültje 35 713
•  elítélt személy 1 150 fô
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•  speciális kontingens
a városból kitiltott személy 8 825
a megyébôl kitiltott 30 489

•  a Karél Földszorosról származó kolhozparaszt 27 274 volt.

1941. június 29–1942. április 15. között összesen  1 295 100 fô embert
evakuláltak.

Ebbôl:
•  leningrádi népesség                               970 718 
•  Észtország, Litvánia, Lettország, Karél terület, 

Leningrádba menekültek, Leningrád megye lakói, 
sebesült katonák 324 382 

Kényszer-kitelepítések
A német és finn nemzetiségû szovjet állampolgárok kényszer-kitelepítésére

vonatkozó központi politikai határozat nem ismert, preventív szándéka más for-
rásokból vélelmezhetô. Jellemzô azonban, hogy a Leningrádi Front légierô pa-
rancsnoka 1944. szeptember 25-én szorgalmazta a város közelében fekvô kato-
nai repterek mellett lakó németek és finnek kitelepítésének meggyorsítását. A
légierô konstatálta, hogy bombázó kötelékek megjelenésekor az inkriminált la-
kók rakéta jelzôlövedékkel segítették a németek tájékozódását, a finn lakosok
pedig nyíltan megfenyegették az orosz polgári személyeket, hogy a finn had-
sereg bevonulásakor majd elbánnak velük. Ez a kényszer kitelepítés jogilag
nem volt internálás, hanem evakuáció. Nem is az NKVD, hanem a polgári eva-
kuciós bizottság intézte. Lényegét tekintve azonban ez internálás, hisz tartalmá-
ban állambiztonsági lépés volt.  

A Haditanács határozata alapján 1942. október 1-ig Leningrádból és közvet-
len környékérôl hatóságilag kitelepítették a hátországba a német és a finn nem-
zetiségû személyeket, sôt a politikailag megbízhatatlan elemeket is. Az utóbbiak
sorsát az NKVD intézte.

A kitelepítettek közül
•  finn és német  58 210
•  osztályidegen          40 231
•  visszaesô bûnözô    30 307
Összesen:                     128 748 fô

A megbízhatatlan elemek hatósági kitelepítésére az NKVD Megyei Hivatala a
háború kitörésekor irányelveket adott ki, amelyek végrehajtása részben a
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rendôrségre hárult. 1942. október 5-én a városi rendôrség fônöke átiratban kér-
te a városi tanács elnökét, hogy az evakuációs tervbe a rendôrség által a szemé-
lyi nyilvántartásokból politikai szempontok alapján kiszûrt elemeket is vegyék
fel. Ebbe a kategóriába a rendôrség a következôket sorolta.

•  Ellenforradalmi elemek, visszaesô bûnözôk 762
•  A lakcím bejelentési tilalom megszegôi 603
•  Hontalanok 65
•  Külföldiek 84
Összesen:                                              1514 fô

A városi tanács ezeknek a személyeknek elrendelte a mielôbbi kitelepítését.

A menekültek golgotája
A leningrádiak evakuációja a hátországba nehéz körülmények között zajlott,

és az ostromgyûrûbôl meggyötörten kijutottakra igen nehéz, további megpróbál-
tatásokkal terhes utazás várt. A kutatók figyelme erre is kiterjed, mivel az út-
vonal városainak, fontosabb vasútállomásainak levéltári adatait, az evakuációs
megbízottak akkori jelentéseit és a helyi gyógyintézetek, temetkezési intézetek
jelentéseit is feltárták. Ezekben a városokban spontán kultusza van a lenin-
grádi menekültek emlékének, az útközben nekik nyújtott támogatás megbe-
csülésének. Különleges szerep jutott a menekültek átutaztatásában a
Vologodszki és a Jaroszlávli megyéknek, amelyeken át fôként vasúton, kisebb
részben vízi úton szállították a távolabbi keletre tartókat. 

Az evakuációnak két fô szakaszát különböztetik meg:

•  a blokád elôtti idôszak, 1941. június 29-tôl augusztus 27-ig,
•  a blokád utáni 1942. november 1-ig tartó idôszakot. Ezt követôen evakuá-

ció csak különleges engedéllyel, szórványosan történt.

1941. július 21-ig Vologodszk megyébe Leningrádból és annak frontzónájából
30 978 menekült érkezett. Ezen kívül a megyén keresztül a vasúton áthaladt 220
ezer, vízi úton 36 ezer. Nem szükséges ecsetelni, hogy ez rövid idô alatt óriási em-
beráradatot jelentett. A fogadó megye több pontján – például Cserepovec város-
ban szerveztek átkelô pontokat, ahol meleg étkezést és orvosi szolgáltatásokat
nyújtottak. A menekültek egy része gépkocsin és fogatolt kocsikon is utazott.
Cserepovec levéltári iratai szerint a településen 1941. július-december hónapok-
ban 650 880 menekült haladt át. 

•  Vasúton 391 659
•  vízi úton 246 789
•  gépkocsin és fogatolt jármûvön                     12 422 fô.
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Az orvosi segély szolgá-
latok a vasúti szerelvé-
nyekrôl és a hajókról is
emeltek ki beteg gyerme-
keket, felnôtteket. A ragá-
lyos betegeknek a kórhá-
zakban elkülönítôt hoztak
létre. A szállítás nem lehe-
tett mentes a zavaroktól, a
szervezetlenségtôl. Példá-
ul, az elôírás szerint a vas-
úti szerelvényeknek na-
ponta 600 km-t kellett vol-
na megtenniük. Ezt azonban a hadi helyzet, a légitámadások vagy a katonai szál-
lítások elsôbbsége miatt nem tudták tartani, így a vonatokat gyakorta állították
félre, mellékvágányokon várakoztatták. Jaroszlávl megyébe a kezdetektôl már
1941 augusztus végéig 79 826 gyermek érkezett. 67 796 gyermek intézmények
szervezésében, 12 030 szülôk kíséretében                               

A menekült gyermekek elhelyezése szükségmegoldásokkal történt, iskolákban,
internátusokban, kolhozépületekben, munkásszállásokon, parasztházakban. A
megyei hatóságok rendeletben írták elô, hogy a lakosság húzódjon össze, ennek
megfelelôen a lakófelület egy fôre jutó normáját, átmenetileg négy négyzetméterre
korlátozták. A menekültek ellátását csak igen hiányosan tudták megoldani, nem
jutott elég fekvôhely, kevés volt az orvos és az ápoló, egy ideig egyáltalán nem ju-
tottak tejhez, húshoz, cukorhoz, tojáshoz. A viszontagságok miatt a szülôk egy ré-
sze a gyermekeket visszavitte Leningrádba. Ily módon augusztusban csökkent  a
feszültség, és szeptember közepére csak 47 750 gyermek maradt a megyében.

1941. októberében a németek offenzívát indítottak Moszkva ellen. Fennállt
Jaroszlávl megye német megszállásának veszélye. A szovjet kormány ezért úgy
döntött, hogy a gyermekeket Jaroszlávl megyébôl ki kell szállítani biztonságo-
sabb távoli vidékre és pedig 

•  Molotov ( Perm) megyébe         9 582
•  Cseljábinszk megyébe                10 336
•  Omszk megyébe                         10 961
•  Tatár Autonom Köztársaságba           2 954
Összesen                                                33 833 gyermeket.

A kitelepítés harmadik hulláma az Élet Útján 1942. január 27–1942. áp-
rilis vége között zajlott le. E menekültek egy részének sorsa elôre beteljesedett
a disztrofia miatt. 1942. április 25-ig 215 vasúti szerelvényen 486 287 fôt eva-
kuáltak az útba esô Vologda városig. Ezen kívül 40 000 más útvonalon menekült
keletre és 10 ezer embert telepítettek le Vologda megyében. A megyén a tél folya-
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mán 500 000 menekült
haladt át. Végül is, kor-
mánydöntés alapján, e
megyében telepítettek le
20 733 fôt. Az utóbbiak
közül azok, akiknek
egészsége feljavult, (kb.
3000 fô) mégis távoztak a
megyébôl. A helyi ható-
ságok az elsô menekült
szerelvény érkezése
elôtt három nappal tud-
ták meghozni a mene-

kültek fogadásához és ellátásához szükséges döntéseket. Az elôzô menekült-
hullámokhoz képest most igen sok, legyengült ember érkezett, sokan útközben
meghaltak, a megérkezettek közül pedig rengetegen szorultak gyógykezelésre,
kórházi ápolásra. Az élelmezésre és az orvosi ellátásra a fogadó megye nem bi-
zonyult felkészültnek. A betegek napi fejadagja:

cukor     20 gramm
teavaj 40 gramm
hús 125 gramm
tej 200 gramm
kása 90 gramm 
édesség 10 gramm
kenyér 400 gramm volt. 

A kórházakba került betegek halálozási aránya megnôtt, az egyik kórházban
38,1%-ot ért el.

A harmadik hullámban csak 1942. február–április hónapokban Jaroszlávl
megyébe 167 vasúti szerelvény érkezett 300 000 menekülttel. A megye hatóságai
limiteket szabtak meg az egyes városoknak és járásoknak a befogadandó lenin-
grádiak számáról. A beérkezô vonatokról már százával szedték le a halottakat.
A kórházakban a halálozás 25–40% körül mozgott. Emelték a napi fejadagokat,
de az erôsen legyengült emberek egy részén már az sem segített. A vizsgálatok
megállapították: a vonaton történt nagyszámú rosszullét arra vezethetô vissza,
hogy a Ladoga tó kiinduló vasút állomásán az embereket túl bôséges mennyiség-
ben látták el étellel, amivel a kiéhezett szervezet nem tudott megbirkózni.

A negyedik menekült hullám 1942. májustól 1942. novemberig tartott. A
Ladoga tón vízi szállítással 448 694 embert telepítettek ki. Az átkelés célpontja
ugyanaz a két megye volt. Az emberek állapota is javult, de a megyék is felkészül-
tebbnek bizonyultak. Az áldozatok száma azonban ebben a szakaszban is jelentôs
volt. 
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Az élelmezés hatósági szabályozása,
a jegyrendszer

A polgári lakosság élelmiszerjegyei
A kormány a jegyrendszer bevezetését 1941. július 18-án határozta el. A le-
ningrádi NKVD egyik munkatársa a német támadást követôen az élelmiszer jegy-
rendszer azonnali bevezetését szorgalmazta, de a megye és a város vezetése késle-
kedett. A városi tanács csak 1941. július 26-án vezette be. Ez, lerakta a rendszer
alapjait, a késôbbi gyakori változtatások fôként a fejadagok módosítására (a kész-
letek függvényében csökkentésére vagy növelésére) és a fejadagok egyre erôsebb
differenciálására irányultak. A differenciálás a foglakozási csoportok munkájá-
nak nehézségi foka, illetve a honvédelmi érdekek szerint történt.

Haditanács 1941. szeptember 10-én – a város fenyegetett helyzete miatt – ha-
tározatot hozott az élelmiszerek takarékos felhasználására, azaz a fejadagok
csökkentésére.
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Élelmiszerfejadagok
/1941. július 26./

gramm

Élelmiszer Munkások és
Alkalmazottak Eltartottak

Gyermekek  
megnevezése mûszakiak 12 éves korig

Napi kenyér 800 600 400 400

Kása és makaróni  
havonta 2000 1500 1000 1200

Hús és hústermék
havonta 2200 1200 600 600

Hal és haltermék
havonta 1000 800 500 500

Zsiradék havonta 800 400 200 400

Cukor és édesipari
cikk havonta 1500 1200 1000 1200



Ajánlást fogadtak el arra nézve, hogy a munkásokkal azonos elbírálás alá esô
fejadag (naponta 500 gramm kenyér) illeti meg az ipari tanulókat, a tûzoltókat,
a katonai tûzoltókat, a gyári és vasúti ôrségek, a LÉGO szolgálat tagjait, a vé-
delmi övezet építésén dolgozó közmunkásokat.

A határozat kötelezte az illetékes vállalatokat, hogy a kenyérsütéshez vegyék
igénybe a raktáron található, táplálkozásra fordítható adalék anyagokat, és
azokat keverjék a kenyértésztába.(Rozs, árpa, zab, árpa-és rozs hulladék, szó-
jababliszt). A szójababnak az orosz étkezési szokásokban nem volt hagyomá-
nya, de a háború kitörésekor Leningrádban rekedt egy mongol szója export szál-
lítmány, és azt vették igénybe a kenyérgyártáshoz, meg a tejpótló elôállításához. 

Megtiltották a péksütemények és a fehér kenyér sütését. Az élelmezés szabá-
lyozására késôbb igen sok újabb és újabb döntést hoztak. Az év november 13-án
és november 19-én csökkentették, majd december 25-én növelték a kenyérfej-
adagot. Szeptember 23-án betiltották a sörgyártást, hogy az alapanyagokat ke-
nyérgyártásra fordítsák. Ugyanez vonatkozott a korpakészletekre.

A városi hatóság 1941. szeptemberére 2489440 személyre szóló élelmiszer
jegytömböt adott ki, októberre pedig 2443400 darabot. Megtiltották élelmiszer-
jegyek kiadását olyan személyeknek, akik valamely szolgálati helyen intézmé-
nyesen étkeztek.

1941. október 17-i állapot szerint Leningrád élelmiszerkészlete (az akkori
fejadagok figyelembevételével) a következô volt:

•  liszt                       21 napra
•  kétszersült              10 napra 
•  kása és makaróni     15,5 napra
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Élelmiszer fejadagok
/1941. szeptember 11-tôl/

gramm

Élelmiszer Fejadag Munkások és Alkalma-
Eltartottak

Gyermekek
megnevezése idôtartama mûszakiak zottak 12 éves korig

Sült kenyér egy napra 500 300 250 300 

Kása és 
makaróni egy hónapra 1500 1000 800 1200

Hús és 
hústermék egy hónapra 1500 800 400 600

Hal és hal- 
készítmény egy hónapra 800 600 400 500

Zsír egy hónapra 1500 1 200 1000 1500

Cukor október hó 1500 1 000 800 1000



•  zsír 37 napra
•  cukor és édesipari cikk 42 napra
•  hús és húskészítmény 19 napra

A fenti készletadatok és a várható árubeérkezés bizonytalanságára tekintet-
tel a Haditanács november 19-én tragikus mértékre a következôk szerint csök-
kentette a napi kenyér fejadagokat.

•  Munkások és mûszakiak 250 gramm
•  alkalmazottak, eltartottak és gyermekek 125 gramm
•  a front elsô vonalában harcolók 500 gramm
•  a légierô hajózói 500 gramm
•  más katonai csapatok 300 gramm

A Haditanácsnak ez a határozata úgy vonult be a történelembe és a köz-
nyelvbe, mint a tragikus 125 grammos fejadag, amely 1942. december 25-
ig volt érvényben. (Itt megjegyzendô, hogy a Haditanács határozatait a városi
tanács minden esetben legalizálta, de ezt a november 19-i határozatot nem. Az
oka nem ismert). A Honvédelmi Tanács határozott arról is, hogy a Leningrádi
Front és a Balti Hadiflotta élelmiszer vésztartalékát is adják át a a civil lakosság
élelmezésére. A helyzet tükrében utasítást kaptak a hatóságok az ellenôrzés fo-
kozására és a fosztogatások megelôzésére, leleplezésére.

A Haditanács a határozatait a Tanács mellett mûködô szakértôk bevonásával
tevékenykedô Élelmezési Bizottság javaslatai alapján hozta meg. Az aposztro-
fált napi 125 gramm fejadagra vonatkozó határozat elôkészítése során kidolgoz-
tak egy másik változatot is 100 grammos napi fejadagra. Ehhez a napi kenyér-
normához, a naponta felhasználható nyersanyag mennyiségét 410 tonnában vet-
ték számításba, (ebbôl: 250 tonna lisztet és 150 tonna étkezési cellulózét). Az el-
látandó személyek számát 2 millió 404 ezer fôben számították. 

1941. novemberében még érvényben voltak bizonyos egyszeri élelmiszer
kiutalások. Például: novemberben a felnôttek élelmiszerjegyére kiszolgáltak:
12,5 gramm teafüvet, 150 gramm tojásport (a munkásoknak és az alkalmazot-
taknak), 100–200 gramm csokoládét, 200 gramm sózott paradicsomot. A gyer-
mekek élelmiszerjegyeire: 10 darab tojást, 200 gramm tejfölt, 100 gramm szárí-
tott gyümölcsöt, sózott paradicsomot és ivólevet. Decemberben viszont a felnôt-
tek jegyeire csak 400 gramm konyhasót, 0,5 liter szeszes italt, 1,5–2 liter sört ad-
tak egyszeri kiutalásként. A gyermekeknek ugyanebben a hónapban: 200 gramm
szárított gyümölcsöt, 400 gramm ivólevet. 

1941. ôszi hónapjaiban a lakosság még kapott élelmiszerjegyet halra: a mun-
kások és mûszakiak szeptemberben 1000–600 grammhoz, októberben 400
grammhoz, novembertôl 100 grammhoz juthattak hozzá. A többi fogyasztói cso-
portba tartozók hasonlóképpen részesültek a halból, csak kisebb adagokkal.
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Novemberben például még a gyermekeknek is járt 100 gramm hal. Decembertôl
azonban egyáltalán nem adtak ki halra élelmiszerjegyet. 

Jóllehet december 25-én a munkások kenyérfejadagját felemelték napi 350
grammra, az alkalmazottakét 200 grammra, de ezeket a pótlólagos élelmiszerje-
gyeket – az NKVD jelentése szerint – december harmadik dekádjában áruhiány
miatt nem tudták a boltokban beváltani. A fejadagok emelésének tehát csak
szimbolikus jelentôsége volt. A Fôhadiszállás 1941. december 17-én kiadott tá-
madási parancsában azzal számolt, hogy Leningrád szárazföldi blokádját sike-
rül átvágni és ez által az élelmiszerek beszállítását az ostromlott városba megnö-
velhetik, de ezek a katonai mûveletek nem jártak sikerrel. Így állt elô a kataszt-
rófa az élelmezésben.

Mindezek következtében a válságos ellátási helyzet nem enyhült. A Ladoga
jegén kiépített katonai útvonalon a szállítások kezdetben nem érték el a terve-
zett volument. 1942. január 28-án az NKVD azt jelentette a felsôbb szervek-
nek, hogy január elsô felében liszten kívül semmilyen más élelmiszer szállít-
mány nem érkezett Leningrádba. A beszállítás január 16-án ugyan felújult, de
a szállítmányok nem bizonyultak elégségesnek a kiadott élelmiszerjegyek bevál-
tására. Ennek ellenére január 24-én újból felemelték a napi fejadagokat: a mun-
kások napi kenyérnormáját 400, az alkalmazottakét 300, az eltartottakét és a
gyermekekét 250 grammra. Errôl azonban február 10-én azt jelentették, hogy a
januárban esedékes hús, zsír és édes árút a kereskedelem árú híján nem szolgál-
ta ki maradéktalanul a vevôknek. Zsírból az esedékes 1362 tonnával szemben
899 tonnát, húsból 1932 helyett 1095 tonnát, édes árúból 2639 helyett 1373 ton-
nát adtak ki.  A jelentés rámutat, hogy a január egyetlen pozitívuma az volt,
hogy a sült kenyérben az adalékanyagok részaránya 5,6%-ra csökkent, ugyanis
elfogytak a szurragat (pótanyag) készletek. 

A helyzet 1942. februárban kezdett érdemben változni. Február 11-én is-
mét módosították a kenyérfejadagokat: a munkásoknak napi 500, az alkalma-
zottaknak napi 400, a gyermekek és az eltartottak részére 300 grammra emel-
ték. De megjavult az áruellátás is. Eltûntek a boltok elôl a sorban állók, az élel-
miszerjegyeket a boltok csaknem maradéktalanul beváltották. Február 16-án
még jó minôségû fagyasztott marhahúst és bárányhúst is piacra dobtak, bár a
fejadagnál valamelyest kevesebbet. A boltok adósok maradtak a lakosságnak
227 tonna édességgel, 770 tonna zsírral és olajjal. Egy munkásjegyre a kijáró
800 gramm helyett csak 150 gramm zsírt adtak ki.

Késôbb a kutatók kiszámolták, hogy 1942. január–február hónapokban az
egyes élelmiszerekbôl naponta, átlagosan valójában mennyi is jutott egy ellátás-
ra jogosult személynek.

1942-ben a fejadagok mindvégig igen szûkösek voltak és érdemleges for-
dulat az árukészletek feltöltésében és a fejadagok megemelésében csak a szá-
razföldi gyûrû 1943. januári feltörése nyomán következett be.
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Azok a háztartások kerültek a legbizonytalanabb helyzetbe, amelyek az élel-
miszerhez a bolti hálózaton jutottak hozzá. Némi biztonságot csak az adott, hogy
a vevôket a lakhelyük szerinti boltokhoz sorolták be. Az aktuális árukínálatról
a fogyasztókat a rádión és a boltok hirdetményein keresztül értesítették. Ha ér-
kezett áru, akkor a havi jegyek terhére az elôvásárlást is engedélyezték. A mû-
ködô boltok számát csökkentették, 1941. július 1-én az élelmiszerboltok
száma még 2045 volt, 1943. szeptember 1-én már csak 440. Megszüntették
3071 élelmiszer kereskedelmi bódé mûködését is. A nagyobb boltokat étkezdék-
ké alakították át. A lebontott vagy megsérült faházakban elhelyezett boltok au-
tomatikusan megszûntek. A lakosok számának csökkenése is indokolta a bolthá-
lózat szûkítését, a behívott katonák gyülekezô pontjain viszont kantinokat nyi-
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A tényleges élelmiszerfogyasztás
/1942. január–február/

gramm/fô/nap

Áru Január Február

Kenyér         306 363
Liszt 11 4
Kása és makaróni 46 73
Hús 26 41 
Zsírok 10 23
Cukor 6 15
Édesség 5 13
Szárazgyümölcs 1 4                   
Zöldség 47 33

A fejadagok 1942. elsô felében, a kenyérfejadag 1943. februárjában

havonta/gramm/fô

Csoportok
Zsiradék

Kása és Cukor-
makaróni édesség

Hús Kenyér

megnevezése január február február április 1943. II.22
gr/nap/fô

Munkás, mûszaki 800 2000 900 1800 600         

Alkalmazott 400 1500 500 1000 500

Eltartott 200 1000 400 500 400

Gyermekek 12 400 1000 500 400 400
éves korig



tottak. A nagyobb tömegek mozgásával járó közmunkahelyeken, evakuációs
gyülekezô helyeken tábori konyhákat állítottak fel. Az üzemanyaghiány, az
áramhiány vagy a hótorlaszok miatt a bolti alkalmazottak olykor maguk vontat-
ta szánkókon, talicskákon vitték az elosztóhelyekrôl a boltokba az árut.         

A szûkös élelmiszerforrások racionális felhasználását az étkezdei menü
rendszer széleskörû kiterjesztésével mozdították elô. Ezen kívül fokozatosan
terjedt azon foglalkozási csoportok száma, amelyeknek pótfejadagokat állapí-
tottak meg. A kormány az ellátást szabályozó rendeletben elôírta, hogy a válla-
latok kisegítô gazdaságainak termésébôl mely jól teljesítô munkáscsoportokat,
mely normateljesítôket kell kedvezményezni, központi árutöbbletet azonban
ezekhez a direktívákhoz nem adott. Ez a rendelet az üzemvezetôk, mûvezetôk
hatáskörébe utalta annak megállapítását, hogy a munkateljesítmény alapján kit
jutalmazzanak pótjegyekkel. 

A háború kitörését követôen a kereskedelemben vásárolható sóra és a gyu-
fára a fejadagot késôbb állapítottak meg. 1941. október folyamán a konyhasó-
vásárlás a szokásos havi 1200 tonna helyett 2341 kg-ot tett ki. A felhasználó vál-
lalatoknál tárolt mennyiséggel együtt a teljes városi konyhasó készlet november
1-én 16161 tonna volt. 1941. november 29-én a Haditanács úgy mérsékelte a fej-
adagot, hogy a havi fogyasztás ne haladja meg az 1300 tonnát. Az egy fôre járó
konyhasó havi normája 400 gramm, az egy fôre járó gyufa a munkások-alkalma-
zottak esetében havi 6 helyett 4 doboz, az eltartottaké 3 helyett 2 doboz lett. A
gyufa nem a dohányzás, hanem elsôsorban a kályhafûtéshez, fôként pedig vil-
lanyáram híján a petróleumlámpa és a konyhai forraló begyújtásához volt
létkérdés. A petróleum értéke is megugrott. Szeptemberben egy fôre kiadtak 2,5
liter petróleumot és 1942 februárig újabb szállítmány nem érkezett. Szappanból
havonta fejenként 200 grammot adtak.  

A katonák ellátmánya
A Vörös Hadsereg mozgósítási tervének kidolgozása során tanulmányozták a cá-

ri hadsereg elsô világháborús élelmiszer ellátmányi rendszerét. Az elsô világhábo-
rú kitörésekor minden országban a háború gyors lefolyására számítottak. A cári
hadseregben ezért 1914. augusztus-december hónapokra a napi fejadagokat bôke-
zûen, a következôk szerint állapítottak meg: kenyérbôl 1320, húsból 615, zsírból
106, cukorból 68, zöldségbôl-burgonyából  257 grammot. 1915. végén, 1916. elején
azonban élelmiszerhiányok keletkeztek. A katonai hatóság az egy katonára jutó na-
pi húsellátmányt 205 grammra, a zsír fejadagot 42 grammra csökkentette. 1916-
ban a kenyér és más cikkek napi fejadagját is radikálisan csökkentették, de az
elôírt normát sem tudták kiszállítani a frontra. Különösen a hosszú idôn át elégte-
len zöldségfogyasztás következményei élezôdtek ki. 1916-ban és 1917 elsô 9 hónap-
jában a skorbutban megbetegedett katonák száma elérte az 500 000-ret.
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Az 1941. évi német támadást követôen a katonák élelmiszer fejadagjának
megállapítása abból indult ki, hogy a harcoló alakulatok állományában az
egy fôre jutó napi ellátmány 3450 kalória. legyen, a front hátországi zónájá-
ban pedig 2954 kalória. Tápértéket tekintve a fejadagnak 103 gramm fehérjét,
67 gramm zsírt, 587 gramm szénhidrátot, valamint vitaminokat kellett tartal-
maznia. A hátországi katonai körzetekben a napi fejadag energiaértékét 2822
kalóriában állapították meg. Ez a kiindulópont a háború végén is érvényben volt
azzal a korrekcióval, hogy a 150 gramm hús és 100 gramm hal helyett 180 gramm
húst állapítottak meg. A szabályzat lehetôvé tette az egyes cikkek helyettesít-
hetôségét megfelelô egyenérték beszámításával. A napi zöldség és burgonya fej-
adagot 820 grammban írták elô. A háború alatt a fronton harcoló katonák kö-
rében skorbut nem fordult elô. 

A fenti általános szabálytól Leningrád védôinek helyzete eltért. A Vörös
Hadsereg gyors visszavonulása közben normális meleg ételt nem tudtak adni a
harcoló katonáknak, mert a hadi helyzet gyorsan változott, a címzett alakulato-
kat a hadtáp gyakorta elvesztette, a tábori konyhákat hátrahagyták.
Legfôbbképpen hideg ételhez jutottak a katonák, és kenyér helyett be kellett ér-
niük a végszükség esetére szánt kétszersülttel.

1941. október 1-én a fronton a napi katonai fejadag a következô táblázat
szerint alakult.                                                                                 

Zöldség és burgonya hiányában lehetett cserélni: 100 gr zöldségért 20 gr ká-
sát adtak, de novembertôl 100 gr zöldségért már csak 10 gr kását. A frontvonal-
ban a zászlóalj konyháról naponta kétszer szállítottak a csapatokhoz meleg
ételt. Kenyeret Leningrádban sütöttek, és onnan szállították ki a frontra, a gyá-
ri kenyérsütés ugyanis gazdaságosabb volt, mint a tábori sütödék.  
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gramm/fô/nap

Megnevezés Az elsô vonalban A front mögött Militarizált szolgálatok+

Kenyér 800 600 400
Hús 150 75 100
Hal 80 50 –
Kása 140 70 100
Makaróni 30 20 –
Zsiradék 30 20 40
Növényolaj 20 20 –
Cukor 35 20 35
Zöldség, burgonya 500 400 400

+ Tûzoltóság, LÉGO szolgálat, parti ôrség, rendôrség és hasonlók.



Az élelmiszereken kívül a katonáknak napi 20 gramm mahorka /gyengébb
minôségû dohány/ vagy 10 gramm dohány is járt. A dohánykészlet 1941. szep-
temberben igen szerény lehetett, ezért a sörgyárakból kivonták a komló kész-
leletet, és átadták a dohányiparnak, amely adalékként 10–12%-ban keverte azt
a dohányba. A dohányba kb. 20%-os részarányban faleveleket is kevertek.
Leginkább bevált a juharfa levele, amit többnyire a gyermekek gyûjtöttek össze.
A dohányt a katonák sem tekintették létkérdésnek, de közérzeti ügynek annál
inkább. A hadtápszolgálatnak megengedték, hogy 100 gramm dohányért cseré-
be 300 gramm cukrot vagy 200 gramm csokoládét adjon, ha a katona kérte. A
katonák azonban többnyire inkább a dohányhoz ragaszkodtak. 1942. január
végétôl – a kegyetlen tél elmúltával – több ízben emelték is az adagját.

A katonai konyhák fûszerellátását a hadtápszolgálat fontosnak tartotta, de
megesett, hogy a német-finn ostromgyûrûben az alakulatok 2–3 hónapig sem ju-
tottak fûszerekhez. Ennyi idô multán a fûszerek nélküli levesektôl, ételektôl a
katonák étvágyukat vesztették. A hadtápszolgálatnak ez nagy gondokat okozott.

1941. november közepétôl 1942. februárig az ínséges készlethelyzet
miatt a katonák fejadagját az alábbiak szerint állapították meg.

Az elitéltek élelmiszer ellátmánya
Az NKVD Leningrád megyében berendezett munkatábor parancsnoka 1941.

december 31-én az Állami Védelmi Bizottság megbízottjához fordult azzal a ké-
réssel, hogy a 3578 elitélt részére, – akik különbözô munkahelyeken dolgoztak –
emelje fel az élelmezési fejadagot. Kifejtette, hogy az elitéltek napi 11órát dol-
goznak és kijelölt munkahelyük megközelítésére sok energiájuk megy el, ami az
elégtelen élelmezésük miatt kimerüléshez, munkaképtelenséghez vezet. A napi
kenyérfejadag 350 grammra emelését kérelmezi tehát az érvényes 250 gramm he-
lyett. A folyamodványt az Állami Honvédelmi Bizottság nagyhatalmú helyi
megbízottja 1942. január 1-én elutasította. A vita jogorvoslati útra terelôdött.
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gramm/fô/nap

Október 1-ig Október 1-tôl
november november

Csapatok 8-tól 20-tól
kenyér hús hal kenyér hús hal kenyér hús kenyér hús

Elsô vonal 800 150 100 800 150 80 600 125 500 125

Front 
mögött 700 150 100 800 150 80 600   125 500 125

Katonai
kórházak 600 120 50 600 120 50 400 50 300 50



A megyei ügyész – általános felügyeleti jogkörében – 1942. október 13-án
megkifogásolta a tanácsi hatóságnál, hogy a javító-nevelô munkatábor elítéltjei
részére a hatóság az országos elôírásokhoz és a városi elitéltekhez képest alacso-
nyabban állapította meg az élelmiszer fejadagot. Az ügyész érvként belefoglalta
beadványába az NKVD népbiztosa által kiadott azon országos érvényû paran-
csát, amely az elitélteket megilletô ellátmányról rendelkezett. Ezt a ritka infor-
mációt az alábbi táblázat tartalmazza.  

Az ügyészségi törvényességi kifogásnak a megyei közigazgatási hatóság végül
1942. október 20-án helyt adott.

A kedvezményes élelmiszernormák 
kiterjesztése

A kedvezményes élelmiszernormák kiterjesztését a következô táblázattal jel-
lemezhetjük. Ebben az tükrözôdik, hogy a közösségi étkezdékben a katonai
szempontok és a szociális megfontolások miképpen érvényesek.
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Az élelmiszer fejadagok különbsége

gramm/fô/hó

Élelmiszer      Leningrád megyei Leningrád városi NKVD népbiztos   
megnevezése hatóság döntése hatóság döntése parancsa szerint   

1942. szept. 26. 1942. június 8. járó fejadag
1942. április 11.

Kenyér+ 300 400 700 

Kása, makaróni 800 1 500 2 400 

Hús-hal 300 1 000 3 750 

Zsiradék 200 400 450 

Cukor 250 500 300 

Só nincs adat 400 450    

Liszt „ 200 300 

Krumpli, zöldség „ nincs adat 18 000 

Szárított gyümölcs „ nincs adat 60 

Paradicsom sûrítmény „ „ 300 

+ napi adag grammban
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A kedvezményezettek csoportjai Létszám /fô/

Kórházi intézmények 11 130
Ebbôl: a tbc-s                  3570

Orvosi személyzet a kórházi norma szerint                       1 150
Óvodák                                                                               21 000
Bölcsôdék                                                                           5 700
Haditengerészeti iskola                                                        600
Búvárok                                                                                26
Szanatóriumi étkeztetés                                                    175
Tudósok üdülôje                                                                35
Útszolgálat üdülôje                                                           250
Úttörô táborok                                                                8 500
Gyermek játszótér                                                          10 000
Úttörô táborok személyzete                                               850

iskolás gyermekotthon   1000
óvodás gyermekotthon       80
óvodák                                 60
bölcsôdék                         2200

Állami készletek fegyveres ôrsége                                 1 500
Ipari nagyvállalatok igazgatói, fômérnökei, 

termelési fônökei „B” ebéd                                                126     
A tudomány, mûvészet, irodalom alkotói                         413
Hatósági-, gazdasági-, és pártvezetôk                              4 500
Vacsora az esti idôben dolgozóknak                              3 000
Parancsnokok ellátmánya „B”                                         120
„B” ellátmány az admirálisok, a tábornokok és a  

és Szovjetunió hôsei családtagjainak                             100
Ebédjegyek                                                                      14 000
Emelô-és darukezelô munkások                                       415
Hadiiparban dolgozó tbc-s beteg                                  1 500
Várandós nôk                                                                 4 000
Véradók (elvihetô járandósága)                                  16 000
Véradók ellátmánya a véradás napján                        16 000
Második fogás meleg ételre szorultak 50 000
Gyermeknevelési tanácsadó szolgálat                                         12 000
Mozgó vasúti brigádok                                                   200
Kôolajszállító hajók személyzetének úti ellátmánya 800
Ömlesztett áruszállító hajók személyzetének úti ellátmánya 3 170
Katonai helyreállító-építôcsapat pótellátmánya 470              



Egészségügy

Átállás a fronthelyzetre
A leningrádi egészségügyi szolgálat az 1939/1940. évi szovjet-finn háborús konf-
liktus idejébôl közvetlen hátországi tapasztalatokkal rendelkezett. Mozgósítási
terve elôírta katonai kórházak felállítását, több civil rendeltetésû gyógyító intéz-
mény kijelölését és számos középület – felsôfokú tanintézet, iskola, kultúrház –
lefoglalását és berendezését, valamint ezek gyógyító személyzettel való feltöltését.
Hadikórházzá alakítottak több híres szállodát is. Összesen 5 ezer ággyal ren-
deztek be hadikórházakat. A megyei központi klinikai kórház teljes egészében a
katonai egészségügyi szolgálat kebelébe került. A katonai szolgálatra, közmun-
kákra távozott szülôk gyermekeirôl is gondoskodni kellett, az ô elhelyezésükre
22000 férôhelyrôl 26 ezerre növelték a bölcsôdék befogadóképességét.

A behívott tartalékosokkal kibôvült hadsereg és a különféle önkéntes fegyve-
res alakulatok egészségügyi szolgálatához a háború kezdetén 2000 orvos és
32 000 önkéntes ápolónô vonult be.  A hadra kelt katonák és önkéntesek szá-
ma messze meghaladta az elôzetes mozgósítási tervek szerinti létszámot, ezért a
kórházi ellátásuk is több épületet és gyógyító személyzetet igényelt. A város pol-
gári egészségügyi intézményeibôl is nagy számban vontak ki orvosokat, ápolókat
a katonai kórházakba. 

A Vöröskereszt önkéntes szervezetei is mozgósították a kiképzett védônôket.
A háború elôestjén a Vöröskereszt keretében 3769 alapszervezet mûködött
300 000 taggal. Bár a háború kezdetén 48000 vöröskeresztes védônôt, ápolót
evakuáltak, a helyükre újak léptek. 1942–1943-ban a lakosság 18%-a, 1944-ben
27%-a részesült elemi vöröskeresztes képzésben. Segélyhelyeket létesítettek a
vállalatoknál, a házkezelôségeken, a nagyobb óvóhelyeken, a színházakban, a
mozikban és más középületekben. Nagy szerep hárult a légoltalmi tevékenység-
ben és az elsôsegélynyújtásban a házkezelôségekre. Csak a házkezelôségek mel-
lett 5200 elsôsegélyhely létesült. A vöröskeresztes védônôk az ostrom alatt a né-
met tüzérségi becsapódások és bombázások színhelyein 21702 sebesültnek nyúj-
tottak elsôsegélyt, az utcákon felszedtek 17 783 beteg és legyengült embert és
76 606-ot ápoltak. A németek hátországába átszivárgott partizán osztagokhoz is
be kellett osztani egészségügyi személyzetet. Megszervezték az orvosok speciális
átképzését. Elsôsorban a sebész szakvizsgával rendelkezô orvosok, assziszten-
sek, nôvérek számát növelték. A blokád idejében 14 000 orvost képeztek erre át. 
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Leningrád civil köz-
munkásai százezrével dol-
goztak a védvonal, a váro-
son belül pedig a külön-
bözô jármû akadályok és
védelmi rendszerek kiépí-
tésén. Egy ápoló nôvér ju-
tott 500, 1 orvos 2000–
3000 közmunkásra és 1
közegészségügyi és jár-
ványügyi szakorvos 3000–
4000 fôre. A sürgetô és
nem is átmeneti feladatok

közé tartozott a gyermekek és felnôttek evakuációs gyülekezôhelyeinek orvosi és
közegészségügyi-higiéniai ellátása, továbbá az evakuációs vasúti szerelvények-
hez, hajókhoz, gépkocsioszlopokhoz is vezényeltek orvosi és ápoló személyzetet
gyógykészlettel és kötszerekkel.

A katonai prioritások miatt az egészségügyi személyzetet jelentôsen átcsopor-
tosították. A súlypont az elsôsegélyre és a kórházi kezelésre tevôdött, a járó be-
teg ellátás és a szakrendelôk rovására. Ezt jól illusztrálja, hogy 1940-ben a vá-
rosban 535 szakrendelô, szûrôállomás, tanácsadói szolgáltató hely mûködött,
1941-ben márcsak 459, 1942-ben, 318, 1943-ban 300 egység.  

Mentôszolgálat
A szolgálat a háború kezdetén elvesztette két kerületi állomását, veszteségek

érték a jármûállományát és személyzetét. Az ostrom során a mentôszolgálat be-
tegség, éhínség, bombázás következtében a személyi állománya 20%-t vesztette
el. A civil mentôszolgálatnak a fokozott városon belüli készültsége mellett, sze-
mélyzetet kellett adnia a Légoltalmi Szolgálatba tartozó körzeti orvosi-szanitéc
osztagok kiépítéséhez, amelyekbe a beteghordó, a betegszortírozó, a fertôtlenítô
és egyéb szakaszba tagolt alakulatok tartoztak. Mûködtettek ezeken kívül az ut-
cákon u.n. „mozgó szanitéc járôröket”, hordággyal és elsôsegély táskákkal. A
házkezelôségek meglehetôsen sûrûn behálózták a várost. Átlagosan 2–3 lakóépü-
let jutott egy kezelô irodára, illetve mûhelyre. Az itt berendezett elsôsegély posz-
tok álltak legközelebb a lakosokhoz. Mindezzel elérték, hogy a sebesültek
90%-át, a sérülést követôen átlag 10 perc alatt elsôsegélyben részesítették,
és 20 percen belül eljuttatták a kórházba. Ez a gyorsaság természetesen a blo-
kád elsô válságos telén nem érvényesült.

A városi mentôállomás feladatává tették a Ladoga tavon létesített útvonalon
fuvarozó személyzet és az utasok egészségügyi ellátását is. A menekültek gyüle-
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kezô pontjain (vasúti állomások, ideiglenes szállások, kikötôk) az elsôsegély he-
lyeken kívül, még néhány ágyas gyengélkedôket is fenntartottak. Az Élet Útján,
a nyílt pálya jegén, a 7., a 11., a 20. és a 24. kilométer szelvényében, sátrakban
és bódékban elsôsegélyhelyek, melegedôk, kötözôk mûködtek. Az elsô téli sze-
zonban 23 849 személyt részesítettek elsôsegélyben, a gyengélkedôk szolgáltatá-
sát 7385 beteg vette igénybe. Az 1942. évi nyári hajózás idején a kikötôkben, a
hajókon folytatódott a mentôszolgálat tevékenysége. Ebben az idényben az
elsôsegélyhelyek közel 50000 úton lévô embert láttak el.       

A kórházak helyzete 
Részben a kórházak befogadó képessége, részben a betegségek elterjedtsége

és súlyossága, részben pedig a betegszállítás korlátozott lehetôségei miatt, a civil
betegek nagyobb része 1941/1942. telén nem jutott be a kórházakba. Jobb eset-
ben a vállalati vagy házkezelôségi gyengélkedôkben, rosszabb esetben pedig fû-
tetlen otthonaikban tengôdtek. 1942. áprilisig ezek a gyengélkedô helyek 63 740
beteget láttak el. 1943-ban a polgári rendeltetésû kórházak ágyszáma 30 175
volt, ami jó ellátottsági mutatónak tekinthetô, a férôhelyek túlnyomórészét
azonban a disztrófiás betegek tömegei foglalták el.

A frontharcok közeledtével, illetve az idônként fellángoló frontharcok nyo-
mán, egyre több sebesült érkezett a városba. A Haditanács már 1941. szeptem-
ber 8-án és 21-én, a katonai kórházak befogadóképességnek növelését írta
elô. A férôhelyek számát elôbb 19 000, majd még további 20 000 ággyal bôvítet-
ték. A katonai kórházak berendezésére a hatóságok felhívást adtak ki 27 000
ágy, matrac és párna begyûjtésére a lakosság adományából. Egy esztendô múl-
tán, 1942 ôszén a leningrádi katonai kórházak száma elérte a 154-et, amelybôl
83 volt frontkórház 71 pedig hadsereg közvetlen alárendeltségû. A hadikórházi
ágyak száma 1941. június 1-én 13850, 1941. december 1-én 68 407, 1942. már-
cius 1-én 80 239 volt. A sebesültek beszállítása a város elôterében húzódó csa-
taterekrôl – mint minden szállítás Leningrád térségében – óriási nehézségek kö-
zepette történt. 1941/1942. telén a hadikórházakban is hiányoztak az emberi lét
legelemibb feltételei, a fûtés, a világítás és a víz. 

A kórházi élelmezés szûkösségét jól jellemzi a napi átlagos egy fôre jutó 2183
kalória, amelyben zöldségek egyáltalán nem szerepeltek. A viszontagságos hely-
zet ellenére 1941. október – 1942. április közötti a kórházakból 275 000
gyógyult katonát tudtak visszaengedni a frontra. 

A sebesültek nagy száma miatt csak 1942. második felére sikerült olyan hely-
zetet teremteni, hogy a rászoruló civilek is nagyobb számban bekerülhessenek a
kórházakba. 1943-ban a polgári kórházakban az ágyak száma némileg megha-
ladta a 30 000-et. A megbetegedések száma azonban 1943-ban is olyan hatalmas
volt, hogy a kórházakban a lakosság 25%-a fordult meg betegként. A kórházi ál-
lapotok drámaiságát egy korabeli elfogulatlan titkos jelentésbôl tekinthetjük át,
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amelyet – általános felügyeleti jogkörében – a Leningrádi Katonai Ügyészség
1942. február 12-én rögzített.

„Folyó év február 9–10-én Leningrád Katonai Ügyészsége ellenôrizte az Ok-
tóber 25, a Rauchfus és a Szófia Perovszkaja kórházak helyzetét. 

Megállapította, hogy az Október 25. kórház  közegészségügyileg elfogadha-
tatlan állapotban van. A felvételre kerülô betegeket felületes vizsgálatnak vetik
alá, és a kórtermekbe beengedik fürdetés nélkül. Fehérnemû mosása f. év ja-
nuár 15. óta szünetel, azóta egyszer váltottak fehérnemût. Minthogy a kórter-
mek teljesen fûtetlenek, a betegek egy része a folyosókon van elhelyezve, ahol le-
mez kályhákat állítottak be fûtésre. A dermesztô hideg miatt a betegek nem csak
plédekkel takaródznak, hanem személyes felöltôikkel is és a piszkos matracok-
kal. A tûzifát a folyosókon és a kórtermekben hasogatják. A gyógyult betegek tá-
vozását hátráltatja, hogy a ruházatuk fertôtlenítését nem végzik el. A gyerme-
kek fehérnemûjét a szülô osztály kórtermeiben mossák. A WC-k nem mûködnek.
A padlót sem a folyosókon, sem pedig a lépcsôházban nem mossák fel. 

Hasonló helyzetben van a Rauchfus kórház is, amelyben az alacsony hômér-
séklet miatt a beteg gyermekek általában ketten-hárman fekszenek egy ágyban.
Az utóbbi 1,5–2 hónapban sem az ágynemût, sem a gyermekek fehérnemûjét
nem váltották. Ez alatt a gyermekek sem közösségi gôzfürdôben, sem fürdôkád-
ban nem mosakodtak, tetvesek, a kórház fertôtlenítô kamrája pedig nem mû-
ködik. Február 8. óta a kórháznak egyáltalán nincs fûtôanyaga. 

A Szófia Perovszkaja kórházban a betegfelvétel elemi higiéniai feltételei sin-
csenek meg. A betegfelvételi részleg áteresztôképessége napi 6–8 fôre alkalmas.
A kórtermek teltsége miatt február 9-én a felvételi váróban 50-en várakoztak.
Sok beteg – fôként a disztrófiások – a felvételi helyiségben várakoznak 6–8 na-
pon át. Január 26–február 8. között ebben a helyiségében 116 személy halálo-
zott el, akiknek a holtteste a részleg egyik szobájában van összegyûjtve.

Az antiszanitáris helyzetet a kórházakban jelentôs mértékben a gyógyító
személyi állomány elégtelensége idézi elô. Az Október 25. kórházban a jóváha-
gyott 181 orvosi státusz helyett 27 orvos van, közülük is 7-en betegállomány-
ban. A középfokú személyi állomány 298 helyett 163 fô, akik közül 83 beteg. A
státusz szerinti 272 kisegítô személyzet helyett csak 93 van. A Szófia
Perovszkaja és a Rauchfus kórházban nincsenek meg a legszükségesebb gyógy-
szerek sem (glukóze, halzsír, sulfidin, bakteriofaga, calceksa, streptocid stb.).
A Rauchfus kórházban 522 gyermeket colit diagnózissal, 127-et hemokolittal,
124-et disztrófiával kezelnek. A Szófia Perovszkaja kórházban a 287 betegbôl
216 disztrófiás. A kórház vezetôsége szerint hátrányosan befolyásolja a gyógyí-
tást a gyógyszerhiány. A Szófia Perovszkaja fôorvosa azt is nyilatkozta, hogy
a kerületi pártbizottság 100 disztrófiás betegtôl elvonta a nekik járó roboráló
élelmiszer pótadagot. 

Mindhárom kórházban megengedhetetlenül elégtelen a tetemek kiszállítása
a proszektúráról és a felvételi részlegrôl. A Szófia Perovszakaja kórházból
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1942. január 21-én 96 tetemet szállítottak el. A következô kiszállítás csak feb-
ruár 4-én történt, amikor is elszállítottak 133 tetemet, de még így is további 50
maradt a proszektúrán. Ezeket csak február 9-én szállították el. Az Október
25. kórházban február elejére 1000 holttest gyûlt össze, amelybôl február 7–9.
között csak 850-et szállítottak el. A Rauchfus kórházban 1942. január 31. óta
szünetelt a tetemek elszállítása. Február 8-ig a halottasházban és két raktár-
ban összesen 299 tetem gyûlt össze.”

A jelentést  P. A. Panfilenko, katonai ügyész írta alá.
Jobb helyzetben voltak a szülészeti-és gyermekgyógyászati klinikák.

Szülészeti- és gyermekgyógyászati klinikák

Az elsô gyermekgyógyászati intézetet 60 ággyal, 1834-ben alapították a város-
ban. Fenntartását jótékonysági adományokból oldották meg. Liszt Ferenc egyik
szentpétervári vendégszereplése során maga is jótékonysági koncertet adott  az
intézet javára.

1941-ben az intézet rendszerében 1200 ágy volt. Ebbôl 500–600-at elvontak
katonai célra, és ezeket nevezték operatív ágyaknak. A többi ágyon látta el az
intézet az alapfunkcióját. A hadi helyzetre való átállás keretében a saját intéze-
ti személyzet és az egyetemi hallgatók közremûködésével olyan 1600 fô befoga-
dására alkalmas óvóhelyeket építettek, ahová a beteg gyermekeket és a cse-
csemôket is hosszabb idôre ki lehetett menekíteni, el lehetett helyezni. A gyógyí-
tás mellett folyamatosan képezték az orvosokat, az ápoló nôvéreket, a vöröske-
resztes nôvéreket, védônôket és a légoltalmi szolgálat egészségügyi személyzetét. 

Az intézet, annak ellenére, hogy egészségügyi létesítmény, a német tüzér-
ség térképén a 708-as számú célpontként volt bejelölve. Az ostrom alatt 26
tüzérségi belövést kapott, ezért 1941/1942. telén a gyermekeket állandóan az
óvóhelyen tartották. A légiriadók közötti idôre, a melegbe bugyolált gyermeke-
ket vesszôkosarakban felvitték a friss levegôre. A klinikák udvarában fekvô víz-
tartályból a csövek elfagyása idején az egész személyzet láncban állva kézbôl-
kézbe adta a vízzel telt vödröket, hogy feltöltsék a kazánt. Amikor elfogyott a
klinikák szén- és fûtôanyagkészlete, a városi hatóság kiutalt a részükre a város
területén lebontható faházakat. Az intézet ezeket saját erôvel bontatta le, szál-
lítatta be és töltötte fel fûtôanyagkészletét. Az élelmiszerellátást a város szélén
részükre kijelölt konyhakert mûvelésébôl egészítették ki. 

Az intézet személyzetét sem kerülte el a disztrófia. Ápolásukra gyengélkedô
részleget állítottak fel. Gyakori volt a nagy éhínség idején, hogy a klinikák bejá-
ratához a sötétség leple alatt odahelyeztek disztrófiás és más súlyos betegeket,
abban a reményben, hogy a klinika megkönyörül rajtuk és gondoskodik róluk.
A legyengült emberek elhalt hozzátartozóik tetemeivel is hasonlóképpen csele-
kedtek. Az intézet önkéntes nôvérei is járták a környékbeli házakat, hogy felde-
rítsenek elhagyott vagy beteg gyermekeket, és azokat beszállítsák a gyógyintéz-
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ményekbe, ahol a vérátömlesztéstôl kezdve, a tápláló beöntésen át minden lehetô
eszközt bevetettek a legyengült és magatehetetlen csöppségek megmentésére.    

A fô feladat a csecsemôk és a várandós anyák megmentése volt. A kliniká-
nak már a háború elôtt saját üzemeltetésû tejcsarnoka volt. A blokád idején a tej-
csarnok 16-szorosra növelte a termelését, és a saját igények kielégítésén túl, más
intézmények részére is szállított tejet. Átlagosan 8000 beteget láttak el, de szük-
ség esetén akár 13 ezret is. Kincs volt az anyatej, amelynek összegyûjtésére külön
kezelôt rendeztek be olyan anyáknak, akik bôvében voltak a tejnek, vagy elvesz-
tették a saját csecsemôjüket. Tehéntej is nagyon kevés volt, ezért szójából és más
anyagokból vontak ki tejszerû folyadékot. A tejbe 18-féle adalékból kevertek pót-
anyagot. A. Mikoján, miniszterelnök-helyettes kiutalt Leningrádnak a közép
oroszországi megyékbôl 1000 tehenet a gyermekek tejellátásának javítására.
Ebbôl 15-öt a város központjában fekvô gyermekgyógyászati intézet kapott meg. 

Henry Shapiro amerikai újság író (United Press) az intézet meglátogatásakor
feljegyezte: „Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy a véletlen jóvoltából
alkalmam nyílott megtekinteni a meggyötört Leningrádnak ezt a nagyszerû in-
tézményét, amely a blokád, a hideg, az éhínség dacára folytatja munkáját, és
magasan tartja a tudomány fáklyáját, amelyet a nácik igyekeznek eloltani.”

Közegészség- és járványügy
Az elôzô háborúkból jól ismert volt a közegészségügyi normatívák megfelelô

kialakításának, valamint a járványok és a ragályos betegségek megelôzésének a
fontossága. A háború elôtt az egészségügy vezetô szakemberei javaslatokat tet-
tek a városi hatóságnak a helyi közegészségügyi mozgósítási terv kiegészítésére.
Például, a Városi Vízmûveknek javasolták kéthavi derítô anyag és háromhavi
klór készlet képzését. Felvetették a vízvezetékrendszer vegyvédelmét ellenséges
mérgezô harci vegyi anyagok – például lépfene hordozók – ellen. Ugyanez vonat-
kozott a csapadék- és szennyvízvíz elvezetô rendszerre is. A városgazdálkodás
mozgósítási terve nem tartalmazta a szükséges elôkészületeket nagy tömegek
mozgására, a városi szemét eltávolítására, a temetkezésekre, a közfürdôkre
és a közösségi mosodákra.

A közösségi gôzfürdôk és mosodák elégtelen teljesítôképessége már a szovjet-
finn háború idején kiütközött, amikor is a katonaság ezeket csak a lakosság ro-
vására vehette igénybe. Az 54 közfürdôbôl mindössze három rendelkezett a ru-
házat fertôtlenítésére is alkalmas kamrával. A szovjet-finn háború idején a város
valamennyi közösségi mosodáját lekötötték a katonai igények, a mozgósítási terv
viszont azzal számolt, hogy a katonaság részére elég egy mosodát leadni. Vagyis
hadiállapot esetére a helyôrség részére mosodákat kellett volna építeni. A vasúti
csomópontokon az állomások és a vagonok fertôtlenítésére hiányoztak a szüksé-
ges berendezések. A mozgósítási tervhez tett javaslatokat a hatóságok mellôzték,
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mivel a katonai koncepció szerint Le-
ningrádot nem tekintették lehetséges
front közeli városnak. A néhány meg-
szívlelt javaslat megvalósítására viszont
kevés volt az idô Hitler támadásáig. 

A háború kitöréséig a járványmeg-
elôzô rutinintézkedések megtörténtek,
650 000 embert már beoltottak hastífusz
ellen. 1942. tavaszán és nyarán további
537 000 fôt és 1 200 000 kapott dizenté-
ria elleni védôoltást. 1945-ben 637 463
oltás történt hastífusz, 731 743 pedig di-
zentéria ellen. 1943-ban a két éves kort
el nem ért gyermekeket is beoltották tí-
fusz ellen, ami azelôtt tilos volt. A német
támadást követô négy nap múlva meg-
hoztak egy sor rendkívüli intézkedést. A
ragályos betegségek kezelésére számítás-
ba vettek 4600 kórházi ágyat. A kiütéses
tífusz elleni megelôzô intézkedésként
felállítottak 11 fertôtlenítô állomást,
óránkénti 450 fôs kapacitással. Elôkészületek történtek a betegek ruházatának
fertôtlenítésére négy állomás létesítésével. A különösen veszélyes fertôzések ke-
zelésére egy önálló kórházat jelöltek ki.   

Minthogy a város lényegében a frontvonalon vagy annak közvetlen közelében
terült el, illetve az ellenség tüzeszközökkel pusztította, az egész egészségügy, kü-
lönösen pedig a közegészségi és járványügy a front egészségügyi hatósága és a
polgári közigazgatás közös ügyévé vált. A kritikus elsô télen a Haditanács a blo-
kád alá vont területen a polgári közegészségügyi és járványügyi szolgálatot a
Front Egészségügyi szolgálatának rendelte alá. 

A közegészségügyi és járványügyi szolgálatok a háború kitörése elôtt is ren-
delkeztek prognózisokkal arra nézve, hogy a mozgósítással járó nagy tömegek
mozgása és csoportosítása milyen ragályos betegségeket idézhetnek elô. Számon
tartották – jórészt a szovjet-finn háború tanulságaként, – hogy a városban nagy
számban vannak jelen a tifusz és dizentériás megbetegedések kórokozói. Az is
tudott volt, hogy Leningrád a háború kitörésekor a hastífusz, a kiütéses tífusz és
a dizentéria endémiás – helyileg potenciálisan veszélyeztetett – góca. A megelôzô
orvosi intézkedések éppen ezért a bacilus-hordozók felderítésére és a védôoltá-
sokra irányultak. A bacilus-gócok azonban a városi vízellátási rendszer mûkö-
dési zavaraiból, a szennyvízelvezetés elavultságából, valamint az ostrom okozta
hálózati sérülésekbôl adódóan alakultak ki és termelôdtek újra. 

A katonai mozgósítással járó gyülekeztetés, a civil menekültáradat, a sebesül-
tek tömeges megjelenése mind olyan tényezô, ami a fertôzési kockázatokat jelen-
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tôsen megnövelte. Az 1941/1942. évi drámai tél minden kockázati tényezôt felfo-
kozott. Fô járvány jellegû megbetegedéssé a dizentéria vált. Lobbanássze-
rûen kitört a hastífusz, a kiütéses tífusz. Ezek gócait fel is fedték. Mindeköz-
ben az általános gyógyító, megelôzô orvosi szolgáltatás teljesítôképessége a front
elsôbbsége miatt csökkent, a civil lakosság ellátásában az orvos- és az ápoló-
hiány tartósodott. A front egészségügyi szolgálata a járványügy kezelésében két
fô irányt követett: maximálisan korlátozta a katonák és a civilek érintkezését, és
fokozta a járványmegelôzô tevékenységet. Az elôfordult kolera megbetegedése-
ket erélyesen lokalizálták, így azokból járvány nem keletkezett. 

A közegészségügyi helyzet és a magas halálozás miatt a Honvédelmi Népbiz-
tosság közegészségügyi és járványügyi katonai expedíciókat rendelt Leningrád-
ba a helyzet felderítése és helyszíni segítségnyújtás céljából. Áprilisban három
ilyen expedíció érkezett és hatóságoktól kezdve a házkezelôségekig mindenhol
tájékozódtak a kialakult helyzetrôl. Az expedíció közegészségügyi ellenôrei
tevôlegesen is részt vettek a fertôtlenítésben és a lakosság immunizációjában. Az
expedíciót augusztus végén feloszlatták és a személyzetét betagolták a város he-
lyi járványügyi szolgálataiba, ahol egyébként is nagy szakemberhiány volt. A
fertôzési gócokba és fertôzô betegeket ellátó kórházakba félkatonai osztagokat
rendeltek a Vöröskereszt égisze alatt. Ezek végezték – fertôtlenítô-fürdetô szá-
zadok, vöröskeresztes védônôk segédletével – a járványmegelôzô és fertôtlenítô
munkálatokat. A közlekedési áteresztô csomópontokon megszigorították az át-
vonulók kötelezô fizikális higiéniai kezelését (fürdetés, tetvetlenítés, szôrte-
lenítés stb.). Kiszûrték és kórházba utalták a fertôzött embereket.                       

Ragályos betegségek
A helyôrség parancsnoka 1942. május 11-én felvetette Zsdanovnak, hogy még

radikálisabb intézkedésekre van szükség a ragályos betegségek további terjedésé-
nek megakadályozására. Az 1000 fôre jutó vérhas és hastífusz megbetegedé-
sek száma ugyanis áprilisban 1941. áprilisához képest 5–6 szorosra nôtt. A
kiütéses tífusz 25-szörösére emelkedett. E betegségek közösségi helyeken lobban-
tak fel. Az egyes kerületekben a lakások 30%-a tetves, sok ház udvara kitakarí-
tatlan volt. A lakások 6–7%-ában mûködött a vezetékes vízszolgáltatás, 9,6%-
ban a szennyvízcsatorna. A tisztátalan háztartási hulladékok a szennyvízcsator-
na hiányában az udvari árnyékszékekbe kerültek. Rendkívül megnehezült a mo-
sás a háztartásokban. A 65 köztisztasági fürdô fele mûködött csak. A 14 köze-
gészségügyi és áteresztô pont közül 6. A katonai alakulatoknál ugyancsak feltár-
tak himlôt, és annak forrását a civilekkel fennálló kapcsolatokban vélték felfe-
dezni. Ez azzal a veszéllyel járt, hogy a járványok kiterjednek a hadra kelt kato-
nai seregtestekre is. 1942. második felében a jelentôs erôfeszítések eredménye-
ként a ragályos betegségeket sikerült visszaszorítani.
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Tömeges éhhalál

Az éhség tanui
Álljon itt a leningrádi tömeges éhhalál tanúja, egy 11 éves iskolás lány és az ál-
tala rögtönzött hiteles történelmi lejegyzés családtagjainak éhhaláláról. Ezt az
utókor Tánya napló néven tartja számon. Ma a napló eredeti példánya a lenin-
grádi Piszkarjov Emlékmúzeumban tekinthetô meg. A Szavicsev család a
Vasziljevszkij Osztrov kerület 2. utca 13. sz. házában lakott.

Tányát legyengülten, nagy betegen kimenekítették a távoli Volga parti Gorkij
város közelébe, ahol azonban a Satki nevû munkáslakótelepen már nem tudtak
rajta segíteni. Tánya is meghalt!

Megjegyzés: Zsenya, Tánya nôvére konstruktôr volt a Nyevszki gépgyárban.
Leka, azaz Leonyid, Tánya fivére, aki a hajógyárban forgácsoló gyalugépen dolgo-
zott. Vaszja és Ljosa bácsi Tánya apai nagybátyjai, akik könyvesboltban dolgoz-
tak. Tánya mamája, Mária Ignatyevna és a nagymama, Jevdokija Grigorjevna há-
ziasszonyok voltak. Tánya és családja emlékének tiszteletére Satkiban egy kis em-
lékmû áll, amely elôtt azóta is tisztelegnek az ottani emberek és az odalátogatók.

Nixon, az Egyesült Államok egykori elnöke többször megfordult a Szov-
jetunióban. 1972. májusában Moszkvában elnökként egyezményt kötött L. I.
Brezsnyevvel a fegyverkezési hajsza korlátozásáról. Ekkor a hétvégét Leningrád
megtekintésére fordította. Moszkvába visszatérvén, a szovjet tv-ben hosszú inter-
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„Zsenya meghalt 1941. december 28-án 12 órakor.
A nagymama meghalt 1942. január 25-én nappal 
3 órakor.
Leka meghalt 1942. március 17-én reggel 
5 órakor.
Vászja bácsi meghalt 1942. április 13-án éjjeli 
2 órakor. 
Ljosa bácsi meghalt 1942. május 10-én nappal 
4 órakor.
Mama meghalt 1942. május 13-án reggel 
7 óra 30 perckor. 
Szavicsevék meghaltak. Mind meghaltak.”
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jút adott. Ebben Tánya tragikus sorsát összekapcsolta a fegyverkezés csökken-
tésének eszméjével és a béke megszilárdításával. Így beszélt:

„Tegnap koszorút helyeztem el a Piszkarjovi temetôben, amely ôrzi a meg-
törhetetlen emberek emlékét, akik életüket vesztették Leningrád ostromakor. A
temetôben láttam egy tizenkét éves kisleány fényképét. Nagyszerû gyermek
volt, Tányának hívták. Az ô naplójának lapjai a háború szörnyûséges történe-
térôl regélnek.

A tartósabb földi békéért munkálkodván, emlékezzünk hát Tányára és a
többi, valamennyi Tányára, a fivéreikre és nôvéreikre mindenütt. Tegyünk meg
minden lehetôt, hogy többé egyetlen gyermeknek sem kelljen átélni azt, amit
Tánya megélt, hogy az önök és a mi gyermekeink, a világ valamennyi gyerme-
ke élhesse a saját teljes életét barátságban és békességben.”

Tömeges éhhalál (disztrófia) 
1941. december 4-én Leningrád Szverdlovszk nevû kerületének fôorvosa jelen-

tette a városi tanács egészségügyi osztályának, hogy területén, a szakrendelôkben,
orvosi segélyhelyeken olyan megbetegedésekkel találkoznak, amelyek nagyfokú le-
gyengüléssel, a végtagok és az arc puffadásával járnak. A jelenség bizonyára az ín-
séges táplálkozás és a túlzott megterhelés együttes következménye. Ezeket a tüne-
teket már november 17-én is észlelték a kerületben. Az intézetvezetô fôorvosok,
tudományos kutatók zárt vitáját követôen elrendelték az ilyen megbetegedések re-
gisztrálását. Egy hét alatt a regisztrált betegek száma elérte a 356 fôt. Javasolták
a hatóságnak hatásos élelmiszerek tartalékolását a gyógyításra: csokoládét, ka-
kaót, szeszt terápia gyanánt. Ezen kívül ajánlották glukóz, vitaminok, jód, poi-
tuitrin és más szerek alkalmazását. A betegek munkahelyén könnyítések beveze-
tését, súlyosabb esetekben pedig kórházi kezelést javasoltak. Más források szerint
hasonló megbetegedésekrôl már november elején tettek jelentéseket.

Anna Lihacseva doktornô, a Krasznoe Znamja gyár üzemorvosa a disztró-
fiával kapcsolatos személyes tapasztalatait és megfigyeléseit a naplójában így je-
gyezte fel.

„Végigszenvedtem a disztrófia valamennyi fokozatát, eljutottam egészen a
végsô, a harmadik fokozatig. A  betegségem 1941. december 21-én kezdôdött a
testsúlyom csökkenésével, légszomjjal, a gondolkodás lelassulásával. December
12-én a gyári étkezdében lóhúsból készült kocsonyától dizentériát kaptam. Azután
minden megindult lefelé a lejtôn. A sötétség (Télen Leningrádban nappal is sötét
van. B. J.), a dermesztô hideg, az állandó éhség. Erôtlenségem miatt nem tudtam
korán reggel elmenni az élelmiszerboltba és kivárni a sort, amíg a családom élel-
miszerjegyeit beválthatom. Engem, férjemet, valamint a fiamat is ledöntött az éh-
ínség, ami a férjem és a fiam halálával végzôdött. A tömeges elhalálozás akkor
kezdôdött el, amikor az élelmiszerhiányhoz társult a hideg és a városi személy-
szállítás leállása. A lehûlt testû, éhezô emberek mégis becsülettel teljesítették a kö-
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telességüket. Leromlott erônléttel akár tucatnyi kilométert gyalogoltak naponta
munkahelyeikre és dolgoztak, az idônként csupán 125 grammos kenyér, valamint
a délben kapott levesszerû lé vagy gusztustalan élesztôleves  mellett. 

És mi történik azután? A kínzó éhség arra kényszeríti az embert, hogy sza-
kadatlanul az ételre gondoljon, és csak arról beszéljen, emlegetve a legked-
vencebb vagy nem kedvelt ételeket, sajnálván a lebecsült és el nem fogyasztatott
falatokat. Ahol két-három ember összejön, akár a szolgálatban, a munkában,
a bolt elôtti sorállásban, csak egy a téma – az étel! Mit adnak a boltokban az
élelmiszerjegyekért, mi az aktuális norma, mit lehet szerezni és így tovább.

A lesoványodást követi az ödéma. Elôbb jelentéktelen mértékben, aztán a
szemen, a tenyéren, majd kiterjed a végtagokra, különösen a lábra. Ekkor már
nehéz a járás, az izületek mozgása akadozik. A szomjúság, az éhségérzet
erôsödik és állandósul. Éjszakánként gyakori a vizelési inger és a bôséges vize-
let, függetlenül az elfogyasztott folyadék mennyiségétôl. Ez utóbbi – paradox
módon – fordítva is igaz. Fûszeres ízeket kívánsz, sós kenyeret, borsos levest,
miközben a nyelv ízlelô képessége minimális. A száj száraz és keserû, a nyelv
mint egy fadarab, így beszélni egyre nehezebb. Ekkor jön az apátia, a renyhe-
ség, a mozdulatlanság vágya, az elerôtlenedés. De mozogni kell, gondolkozni
kell, nem lehet otthon maradni a hideg és a téli sötétség miatt.

A végtagjaink állandóan hidegek, ödémásak, a kisebb sérülések elfekélyesed-
tek, nem gyógyulnak, a lábfej és a kéz ujjai idegenek, elnehezültek. A szervezet
ellenálló képessége annyira megcsappant, hogy a legkisebb bôrsérülés is fekélye-
sedik, hónapokig nem gyógyul be. A testünk törzsén a vészes fogyás miatt kitü-
remlenek a csontok, a bôrön pigmentek jelennek meg az állandó viszketés elva-
kart helyein. A tetvekrôl nem is beszélve. Azok szinte mindenkit gyötörnek…

Az emberek hónapok óta nem aludtak levetkôzve, hideg lakásaikban nem mo-
sakodtak. Nem volt se víz, se fa az otthoni fürdéshez, nem mûködtek a közfürdôk
sem. Jómagam valahogy otthon tisztálkodtam, de novembertôl 1942. májusig
nem voltam közfürdôben. A lakásomban a hômérséklet mínusz 5 fok volt. 

A férjem halálával valahogy még csak megbékéltem. Az ô halála tompa fáj-
dalom, de a drága fiacskám halála miatt kegyetlenül és kétségbeejtôen fáj a lel-
kem és sírni tudnék éjjel-nappal. Fiacskám lassú agóniája, – hosszú napokon
át tartott – végtagjai görcsölésével kezdôdött, teljesen elment a hangja, beállt
a végelgyengülése, felfekvési bajokkal folytatódott, undorodott az ételtôl Csak
a savanyúságot kívánta, de azt nagyon, és idônként ecetért esdekelt, de én nem
adtam neki. Lehet, hogy a savanyúság mégis megmentette volna? Sajnos ja-
nuár-februárban nem volt még fenyôvitamin, és még nem kaptunk sósavat sem.
ôszintén szólva, akkor még egyáltalán nem gyógykezelték intézményesen a
disztrófiás betegeket, nem jutottak élelemhez, gyógyszerhez, vízhez. Förtelmes
idôk voltak! Amikor bevittem a kórházba a gyógyszer cseppeket, nem volt kéz-
nél tiszta víz a cseppek feloldásához, nem tudták meleg vízzel feltölteni a meleg-
borogatásra való gumitömlôket. A betegek koszosan, tetvesen feküdtek, nem
tudtak tisztálkodni. 



A háború elsô hónapjaiban, különösen 1941. ôszén, amikor gyakori és
hosszadalmas bombázások voltak, még fürgén futottunk az óvóhelyekre, rej-
tôzködtünk, valahogy izgultunk, érdeklôdtünk, hogyan lehet elbújni, hol biz-
tonságosabb, az alsóbb vagy a magasabb emeleteken és így tovább. De az eltelt
hónapok során fatalistákká váltunk. Már láttuk a bomba és lövedék becsapó-
dások minden változatát, láttuk a tetôn áthatoló bombák rombolását és egész
emeletek pusztulását, láttunk oldalirányú tüzérségi becsapódásokat, láttuk
egész pincék és óvóhelyek összeomlását.”

Ma már megállapítják a kutatók, hogy az élelmiszer fejadagok mértéke a
jegyrendszer bevezetésének kezdetén – a háztartások saját készleteinek figye-
lembevételével – elegendô volt az emberi szervezet fenntartásához és a munka
közbeni erôkifejtéséhez. Novemberben azonban már az élelmezés kalória-
mennyisége és minôsége elszakadt az életfunkciók normális mûködéséhez szük-
séges mértéktôl. November második felétôl a polgári lakosság táplálékában a fe-
hérje mennyisége akár napi 10 grammra is lecsökkent, a kórházakban is csak
30–52 grammot tudtak biztosítani. A napi energiakifejtéstôl függôen a racioná-
lis napi fehérje normát 100–160 grammra becsülik. A munkások napi fejadagjá-
nak kalóriaértéke ebben az idôben 1087–770 kalória volt a normális 3500–4500
kalóriával szemben. Az alkalmazottaknak egy fôre átlagosan jutott napi 423 ka-
lória a norma szerinti 3000-3200 kalóriával szemben. J. K. Moszkalenko kuta-
tó számításai szerint napi 1300 kalória felvétele esetén az emberi szervezet át-
lagos életképessége nem tart tovább egy hónapnál. Az éhezés maximális idôtar-
tama viszont az intézményes élelmezési adagok szerint Leningrádban mintegy
három hónapig folytatódott. Orvosi szakvélemények szerint a leningrádi né-
pesség közel 90%-a szenvedett alimentális disztrófiában.

Az alimentális disztrófia a fehérje deficiten túlmenôen a szénhidrátok, a vita-
minok, ásványi sók elégtelenségét is jelentette. Ezt az állapotot kimutatták a vér
és a szövetek fehérjetartalmának mérésével is. A klinikai kórképhez hozzátarto-
zott – amennyiben más megbetegedés szimptómáival nem párosult – a folyama-
tos fogyás, az erôsödô izomgyengeség, a pulzuscsökkenés, szívgyengülés, jelentôs
munkaképesség csökkenés, levertség, lelassult beszéd- és mozgáskészség, túlzott
ingerlékenység. Ennek az állapotnak a végsô stádiumát az orvosi nyelv „vita
minima”-ként (az élet határán) terminussal minôsítette.                     

P. Popkov, a városi tanács elnöke a nagy éhínség után egy évvel a következô
megállapításokat tette.

„1942. telén Leningrád lakossága szenvedett az alultápláltság miatt. Ez
leginkább a kivétel nélküli lesoványodásban nyilvánult meg. Valamennyi lakos
elvesztette átlagos testsúlyának 22,7%-át, egyes esetekben a súlyvesztés
35–40%-ot is elért. A boncolási eredmények kimutatták, hogy a súlyvesztés
elsôsorban a szervezet zsírtartalékának csaknem teljes (90–95%) kimerítésével
járt, valamint a szív, a máj és az izom tömeg igen jelentôs súlyvesztésével…

A lakosság táplálkozásának nagy hiányossága a fehérje elégtelensége a fej-
adagban. A munkások, és a mûszakiak fejadagja naponként kb. 55 gramm
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fehérjét tartalmaz, amibôl teljes érté-
kû 9,6 gramm, holott napi 80 gramm-
ra lenne szüksége a szervezetnek, ab-
ból pedig 30 grammnak kellene az ál-
lati eredetû fehérjének lennie.

Abból kiindulva, hogy húsból, hal-
ból és más termékekbôl a lakossági
szükséglet kielégítése nem lehetséges,
javaslatot teszek arra, hogy hozza-
nak be Leningrádba kazeint és szárí-
tott étkezési élesztôt a napi normához
kb. 25 gramm fehérje érték mennyi-
ségben.”

Leningrádban az 1941/1942. év
telén az éhhalál vált a tömeges elha-
lálozás fô tényezôjévé, meghaladva a
többi betegség és a német légi- és tü-
zérségi bombázások pusztítását.
1941. decemberében a disztrófiához
társult a dizentéria,1942. tavaszán a
skorbut. A disztrófia még 1943-ban is
gyakori jelenség volt, Leningrád me-
gyében pedig még 1946–1947-ben is
elôfordult. Az egyik kutatóintézet
mintavételes vizsgálatokat végzett 1943-ban és 1947-ben a vér ascorbinsav tar-
talmára vonatkozóan. E szerint 1943-ban a vizsgált személyek vérében gyakor-
latilag nem észleltek ascorbinsavat. 1947. március-június hónapokban a vizsgált
alanyok 42%-ának a vérében volt normális szinten az ascorbinsav, ôsszel pedig
az alanyok 60%-ának. 

A háború elôtt a szovjet orvosképzésben a disztrófiáról vajmi keveset oktat-
tak. Pedig ez a megbetegedés Petrográdban az 1917–1923. évekbôl ismert volt.
Ekkor 19516 fô halálát regisztrálták a következô megnevezéssel: „Vészes alul-
tápláltság okozta legyengülés”. Így definiálták az akkori nemzetközi morbiditási
nomenklatúrában is, a 192. tételszám alatt. A blokád kezdetén a szovjet orvos-
kutatók átvizsgálták az elsô világháborús németországi szakirodalmat is ebben
a tárgyban, hisz Németországban is volt az elsô világháború idején és azt kö-
vetôen egy ideig „alultápláltság okozta vészes legyengülés”. 

Leningrádban 1941. december 7-én hagyta jóvá a városi hatóság az „alimen-
táris disztrófia” szakmai körülírását és kezelési metodikáját. A Front egészség-
ügyi szolgálatának fônöke az „alimentáris vészes legyengülés” terminus alkalma-
zását írta elô a fegyveres szerveknél. Ezeket a terminusokat beírhatták ugyan a
halotti anyakönyvezés irataiba, de az akkor érvényes szovjet statisztikai beteg-
ségi nomenklatúrában ilyen betegség nem volt. A statisztikai beszámolókban
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„egyéb ok” sorba kerültek ezek a halálesetek, és majd csak jóval késôbb dolgoz-
ták át a statisztikai csoportosítást. 

Végül is a regisztrációs probléma nem a leningrádi egészségügyi szolgálat kez-
deményezésére oldódott meg, hisz az ostrom alatt Leningrádnak nehéz volt
Moszkvával kommunikálnia. Így történhetett meg, hogy a disztrófia jelzése a
hátországbeli Molotov (Perm) városból hamarabb ért Moszkvába, az Egészség-
ügyi Népbiztosságba és a Központi Statisztikai Hivatalba. Ugyanilyen felvetés
érkezett Moszkvába Vologda városából is. A területi jelzések alapján, 1942. jú-
lius 10-én a Egészségügyi Népbiztosság és a KSH az egész ország területére érvé-
nyes módszertani útmutatót adott ki arról, hogy a halotti anyakönyvi kivonat
másodpéldányának kitöltésekor, valamint a havi, a negyedéves és az éves statisz-
tikai jelentésekben az elhalálozás okának megjelölésére a következô regisztrá-
ciós bejegyzéseket kell alkalmazni: 

•  a hadi helyzetben civileket ért sérülés, kód 40-A-2, 
•  avitaminozis és disztrófia – kód 83-A. 

Leningrádba bizonyára a bonyolult körülmények miatt ez a körlevél nem ér-
kezett meg idejében, ezért az 1941–1942. évekre összeállított leningrádi statisz-
tikai jelentésekben a halálokok között a disztrófia még nem volt elkülönítve. Az
adminisztráció nem volt képes követni az élet változó eseményeit.               

1942. ôszén megjelent a ragályos hepatitis és leptospirozis, amit a rágcsálók
(egér, patkány) förtelmes elterjedésével magyaráztak. A macskák és a kutyák
azonban már 1941. végére elfogytak, mivel megették ôket az éhezô emberek.
Tény vagy folklór, de több kutató mûvében van egy illusztráció: egy laktanyá-
ban egy macska tömegesen irtotta a patkányokat, ezért a parancsnok adott mel-
lé egy fegyveres ôrt, hogy vigyázza a macska életét. Írásos nyoma van olyan ko-
rabeli javaslatnak, hogy szerezzenek be a hátországból 6 vagon, „orosz kék” faj-
ta macskát szaporításra.

Roboráló étkeztetés
A kezdetektôl mûködtették a menzaszerû közétkeztetési formát, amelyben – a

leadott élelmiszerjegyek ellenében kiszolgált ételadag – ugyancsak szûkös volt, de
több garanciát jelentett egészségesebb összetételû táplálkozásra, mint a bolti
áruk beszerzése révén fenntartott házi étkezés. A roboráló (gyógyító) étkeztetés
forma intézményesen 1942. április 21-tôl vette kezdetét. Alkalmazták mind a
kórházi, mind pedig a munkahelyi egészségügyi szolgálat keretében. Rendelteté-
se a már disztrófiában megbetegedett emberek gyógyítása, fizikai állapotuknak,
testsúlyuknak feljavítása volt. Ez a gyógymód kórházakban vagy munkahelyi
gyengélkedô helyeken való bentlakással is össze volt kötve. 

A városi hatóságok június 12-tôl tömegessé tették a városban a szervezett,
napi háromszori roboráló étkezést az alábbi kalóriatartalommal.
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A fejadagok és ellátmányok kidolgozói tehát szakmailag tudatában voltak
azoknak a kockázatoknak és elônyöknek, amelyek az élelmiszer adagolás mér-
tékében rejlettek. A roboráló közétkeztetés lebonyolításához 1438 konyha,
ebédlô, büfé állt rendelkezésre. A gyógykúrát orvosi ajánlásra 2–3 hetes beuta-
lókkal lehetett igénybe venni. 

Ebben az étkezési formában három hónap alatt 234 400 disztrófiás beteg
vett részt, akik regenerálódásukat követôen visszatértek a munkájukhoz.
Két–három hetes roboráló étkezés után az emberek 1,2–4 kg súlygyarapodást
értek el, de voltak, akik a 21. napig 6–7 kilót is felszedtek. A nagyon leromlott
állapotban lévô április-májusi étkezô beteg kontingenshez képest az év közepére
megváltozott a roborálásra beutaltak összetétele. A kimondottan leromlott, disz-
trófiás emberek részaránya 10–15%-ra mérséklôdött, míg a gyomorbetegség
miatt beutaltak aránya 25% volt. A táplálék napi kalóriatartalmát is megemel-
ték, így az elérte 2500–2800 kalória egységet. A kedvezményben nem részesült
népesség körében azonban az éhínség folytatódott, ezért a hatóságok szorgal-
mazták a szervezett menza- és a roboráló étkeztetés minél szélesebb körû kiter-
jesztését. 1943. közepére elérték, hogy a város népességének már kb. 50%-a
vehette igénybe a szervezett étkezdei ellátás valamelyik formáját.

A roboráló étkeztetés általánosnak tekinthetô tapasztalatait jól szemlélteti
Anna Lihacseva doktornônek a levéltári naplórészlete.

„1942. május 7-én érdekes feladattal bíztak meg. Olyan betegek állapotának
megfigyelését és kezelését végeztem, akiket roboráló táplálkozásra a mi gyá-
runk étkezdéjébe irányítottak. Többségükben munkások és alkalmazottak vol-
tak. A disztrófiás betegek a betegség súlyosságának megfelelôen az I., de fôleg
a súlyosabb II. csoportba tartoztak. Ezek az emberek mohón ettek, ki gyorsab-
ban, ki lassabban, de kis kortyokkal, apróra csipegetett kenyérrel, ahogy min-
denkit megtanított a téli kenyérhiány. 

Megtekintettem a roboráló étkezde konyháját, a berendezéseket. Ellenôriz-
tem a konyhai edények tisztaságát és a fôzés technológiáját. Megértettem, hogy
milyen nehéz munkahely ez. A konyha az épület negyedik szintjén van, ahová
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A roboráló étkeztetés kalória értéke

Kalória/nap/fô

A jegyrendszer Kiegészítés Összes kalória
Népességcsoport szerinti a fejadaghoz étkezdei ételre 

fejadag váltva   

Munkások 1878,7 388,3 2267

Alkalmazottak 1372,3 430,16 1802,46

Eltartottak 933,5 642,4 1575,9

Gyermekek 1068,4 681,1 1749,5



a vezetékes víz nem mindig jut fel. A mosogatásra a forró víz mennyisége kor-
látozott, a vízlefolyó sérült, a lift egyáltalán nem mûködik. Az élelmiszer nyers-
anyagot az emberek a vállukon hordják fel a negyedik szintre, és vállon cipe-
lik le a nehéz réz üstökben a fôtt ételt a földszinti étterembe. 

Az elsô napokban a menü még rögtönzött volt, de azután ebben is kialakult
a rend, úgy hogy az adag a pénzügyi keretbe is beleférjen, meg a tápértéke is
meglegyen. A felhasználható napi kalóriaérték felsô határa személyenként
3100 kalória volt. A cukor kezdetben folyamatosan érkezett, így egy fôre napi
60 gramm, de néha még 80–90 gramm is jutott. Zsiradékból 60 gramm járt na-
ponta, ami üdítôen hatott a sokáig koplalt emberek szervezetére.

A gyengélkedô és a roboráló ellátás közötti különbséget magam is megta-
pasztalhattam. Hisz januártól, a legszörnyûbb idôkben, amikor még dizenté-
riában is betegeskedtem és zsiradék, valamint cukor nélkül éltem, eluralkodott
rajtam a szédülés, a tarkófájás és a szüntelen fülzúgás. Ezek miatt aludni sem
tudtam. Ilyen tünetektôl sokan mások is – fôként a szellemi munkát végzôk –
szenvedtek. 1942. január 21-tôl február 20-ig a gyengélkedôben feküdtem, kap-
tam cukrot és zsírt, de az állapotom nem javult, a fülzúgásom egy pillanatra
sem csillapodott. Tehát egy havi pihenés és a gyengélkedôn kapott táplálék nem
volt elegendô a gyógyulásomhoz. Itt viszont a roboráló étkezés mellett 6 nap
múltán lényegesen javult az állapotom.”

Lakossági csoportok az élelmiszerellátás 
formája szerint

A városi hatóság havonta elkészítette a lakosság csoportosítását élelmiszerel-
látási formák szerint, és annak alapján – a fejadagok figyelembevételével – álla-
pították meg, hogy naponként mennyi a felhasználható árukészlet maximuma.
Ugyanígy járt el a Leningrádi Front ellátási osztálya is. Egy ritkaságnak tekint-
hetô levéltári dokumentum bepillantást nyújt abba, hogy a városi népességnek
– ideértve a városon kívüli járásokat is – milyen volt az összetétele, és az egyes
népességcsoportok között milyen prioritások olvashatók ki az élelmiszerellátás
tekintetében.

A valamilyen formában ellátott népesség összlétszáma:  613 002 fô volt. 

1943-ban az ellátott  népesség száma a tervszerû evakuáció, a katonai be-
hívások és a tragikus méretû elhalálozások következtében a háború elôtti
népességnek kb. 20%-át tette ki. Ez a szám azonban nem tartalmazza a
Leningrádi Front, a Balti Hadiflotta, valamint a Ladoga Flottila személyi
állományát.
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A lakosság csoportosítása az élelmiszerellátási formák szerint 
(1943)

Népesség csoportok A kontingens augusztusra/ fô 

Élelmiszerjegyre jogosult 564 232

Ipari tanulók 5 750

Étkezdei ellátmányt (csajka) kapnak 20 410

Ebbôl: Közösségi, étkezdei ellátmány N. 1

•   rendôrség és parti ôrség 6 750

•   közlekedési rendôrség 540

•   városi tûzoltók 8 500

•   komszomol ezred 120

•   katonai kiképzô pontok 1 240

•   NKVD állomány 3 000

•   ügyészség és hadbíróság 260

Együtt 20 410

Felnôttek erôsítô és diétás ellátása 600 

Gyermekek erôsítô és diétás ellátása 1 500

A Honvédelmi minisztérium normája N2 14 342

Ebbôl:

•   helyreállítási-védelmi 

építési igazgatóság 13 600                            

•   katonai közlekedés 350

•   a Balti Hadi Flotta kereskedelme 92

•   munkásalakulatok tanfolyama 300

Együtt 14 342

Emelt normájú közétkeztetésben résztvevôk 210 000

Bolti élelmiszerjegyekre jogosult 311 630

Összesen 564 232
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Élelmiszerjegy nélkül szervezetten ellátott kontingens

Rokkantak 450

A honvédô háború rokkantjai 400

Rokkant gyermekek 225

Kórházak 16 300

Iskolai gyermekotthonok                        1250

Óvodás gyermekotthon                             760

Kisded otthon                                             160

A Leningrádi Front összekötôi                   40

Katonai helyreállítás, védelmi építés   10 500

Ebbôl:

•   légierô a Ladoga tó keleti partján  3287

•   légierô a Ladoga tó nyugati partján 611

•   vasúti mobil helyreállítási mûhelyvonat 2565

•   katonai közlekedési osztály N4.  1095

•   katonai közlekedési osztály N5. 90

•   tartalék mozdonypark 585

•   katonai közlekedési mûszaki tervezô 62

Katonai helyreállítási igazgatóság      2205

Munkások és mûszakiak a városi szállítási igazgatóság 
alárendeltségében                                                        1500   

Szénrakodó munkások a Ladoga tó kikötôiben          1050

Fakitermelô munkások a megye keleti részén             9500

Büntetés végrehajtó intézet                                            2500

Javító-nevelô munkatábor (elitéltek)                           4135

Összesen 48 770



Az ipar teljesítménye

A leningrádi ipar hagyományosan haditechnikára orientáltan fejlôdött, aminek
erôs impulzust 1939/1940-ben adott a szovjet-finn háború. A hadiipari beruhá-
zások összege

•  1937-ben              104,9
•  1938-ban              156,0
•  1939-ben              204,8 milliárd rubel volt.

1940-ben az ipar termelés 25%-a származott a hadiipari üzemekbôl. A kuta-
tók által ismert, hogy 1940/1941-ben a leningrádi nyilvános ipari statisztikából
90000 munkás tûnt el, ennyit nyelt el ugyanis a titkosított hadiipar. A német tá-
madást követôen az ipart átállították honvédelmi feladatokra, illetve a hátor-
szágba evakuálták a termelô berendezések és a személyzet igen jelentôs részét. 

A hadi termelés áttekintése elôtt meg kell említeni könnyûipart, amelyre töb-
bek között az a feladat is hárult, hogy a Leningrádi Front katonáit öltöztesse me-
leg téli ruházatba. A német ostromgyûrû bezárulásakor ugyanis Vologda, Kirov,
Jaroszlávl pályaudvarain rekedtek a Vörös Hadsereg részére szánt téli ruha-
szállítmányok. Ezt – posztóköpenyeket, nemezcsizmákat, háromnegyedes bá-
ránybundákat, szôrsapkákat, álcázó köpenyeket – pótolta a könnyûipar. Köz-
ben a lakosság körében nagy gyûjtés is indult. A háziasszonyok, a leányok me-
leg ruhadarabokat kötöttek, ahogy ez háború esetén mindenütt szokás. A gyá-
rakba a varrónôk bevitték a mechanikus meghajtású varrógépeiket, mivel az
ipari varrógépek meghajtására nem volt villamos energia. 

A kitelepítések ellenére 1942. II. félévében a nagyipar, a szövetkezeti ipar és a
helyi ipar együttvéve – 126 vállalat – 7 millió egységnyi lôszert termelt, tízszer
annyit, mint az elôzô év elsô felében. Ezek között 2 millió tüzérségi lövedéket,
1 250 000 aknát, 3 millió 150 ezer kézigránátot, 622 000 taposó-és harckocsi elhá-
rító aknát, 42 000 repülôbombát, 10 millió robbantó szerkezetet, 446 millió gyuta-
csot állítottak elô. Az ostromgyûrû ellenére 1941. december 14-én a leningrá-
di hatóság parancsot kapott, hogy fôként repülôgépen továbbítsanak Moszkvá-
ba és más frontszakaszokra 42 76 mm kaliberû páncéltörô löveget, 20 618
hozzá való lövedékkel, 27 120 mm kaliberû és még 1865 eltérô kaliberû
aknavetôt. Akkor Moszkva alatt még kritikus volt a Vörös Hadsereg helyzete. 

1941. július 15-én megkezdte a munkáját egy haditechnikai fejlesztéssel fog-
lalkozó társadalmi mûszaki bizottság, és mozgalmat indított a haditechnikai
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fejlesztési javaslatok gyûjtésére. Még augusztus elején összehívták a mérnök-
technikus társadalom valamennyi rétegének a képviselôit a tennivalók megvita-
tására. Kezdetben harckocsi elhárító technikára és a gyalogság elleni eszközök-
re orientálták a mûszaki értelmiséget, de a kezdeményezések sokkal szélesebb
körre terjedtek ki. A javaslatok túlléptek a szûken értelmezett haditechnikán. A
bizottság irodáját felkeresték akadémikusoktól kezdve közkatonáig a legkülön-
bözôbb foglalkozási ágakból. Öt hónap alatt 1869 javaslat érkezett.

A legértékesebb 84 javaslat tételei ma is zárt levéltári adatok, csak úgy mint
a megvalósításra ajánlott 420 tétel. A javaslatok között nem csak kifejezetten
mûszaki találmányok vagy újítások szerepeltek, hanem nagyon sok kritikai ész-
revétel a tudományos kutató intézetek munkájára és gyenge vezetésére. Számos
életképes technikai megoldás nem a szakkutatóktól származott hanem szemfüles
szakmán kívüliektôl. Pl. a harckocsik elleni gyújtó palackok gyújtási techni-
káját a tejiparban találták fel. A zseb távcsövet nem az optikusok, hanem egy
gyermekgyógyász, a harckocsik megfigyelô tükör rendszerét egy egyetemi tanár
találta fel. Az üveghelyettesítô anyagot egy mezôgazdasági intézet fejlesztette ki.
Sok kritikus rámutatott a gyárak nem hasznosított haditechnikai lehetôségeire.
Pl. a lángszóróhoz a sûrített levegôt nagy távolságból rendelték, jóllehet a város-
ban is rendelkezésre álltak olyan kompresszorok, amelyek a frontot – akár gép-
kocsin hordozható mûhelybôl is  elláthatták volna. Feltaláltak egy 300 óra üze-
midôre képes gyenge fényt adó akkumulátort, amely az óvóhelyeken hasznos le-
hetett volna, de a gyárat evakuálták. Egy alkalmazott vegyi kísérleti üzem gyár-
totta a füstfelhôhöz a kiválasztott festékanyagot, aminek álcázáskor vették nagy
hasznát. A partizánok részére u.n. diverzáns patronokat állítottak elô. Gyártot-
tak vegyvédelmi eszközöket, gázérzékelô készülékeket és még sok más nem pro-
filjukba vágó cikket. Az evakuáció által megcsappant kapacitású leningrádi
ipar a háború folyamán 200 új terméket vett termelésbe.

A javaslatok tematikus megoszlása
(ügy darab)

repülô eszközök 77 közegészségügy      6

légi bomba           34 légoltalom               45

lövedék 54 gránát                       27

akna 81 torpedó                   24

harckocsi 53 lángszóró                  21

tüzérség 46 robbantó eszköz       11

automata kézifegyver 2 hírközlés          21  

erôdítés 81 egyéb 281

közlekedés 41
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Hadihajók építése
A hajógyártás és -javítás a várossal egyidôs. Már a háború kitörése elôtt is

építettek különbözô hadihajókat és azok mûködtetéséhez és karbantartásához
szükséges úszó eszközöket  (sorhajó, könnyû és nehéz cirkáló, torpedónaszád,
különféle típusú tengeralattjáró, torpedóhordó naszád, jégtörô, ôrhajó, tenger-
alattjáró vadász, aknaszedô, úszómûhely, különleges rendeltetésû, víz alatti
munkálatok elvégzésére szolgáló búvárhajó, hidrológiai és a hajózási viszonyo-
kat felmérô hajók, vontatóhajó, úszódaru). Gyártottak tengeri aknákat, kise-
gítô gépészeti részegységeket (gôzturbinákat), akadályhálókat, aknaelhárító
szerkezeteket, hajóról és tengeralattjáróról kilôhetô torpedókat, kompresszoro-
kat a torpedóvetôkhöz, elektrotechnikai mûszereket, hangbefogót, ultrahang
észlelô rendszert és másokat. 

1941. július-augusztusban az Állami Honvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy
Leningrád 6 hajógyárát mélyen a hátországba kell evakuálni, és a háború elôtt
megkezdett hajóépítéseket be kell fagyasztani. Ez egyebek mellett azt jelentette,
hogy 27 befejezetlen hajótestet folyami úton elvontattak a hátországba, köztük
12 tengeralattjáró törzsét. Két hajógyárat teljes egészében evakuáltak. A legfon-
tosabb szerszámgépek közül 1000 egységet szállítottak el. A németek gyors
elôrenyomulása miatt azonban a leszerelt berendezések egy részét már nem tud-
ták útnak indítani, ezért visszavitték az eredeti helyükre, hogy más hadi cikke-
ket gyártsanak rajtuk, így például 45 mm-es lövedékeket, aknákat, tüzérségi
célzó eszközöket, könnyû fegyvereket.

1942. nyarán az ipari berendezések kitelepítését felújították. 1941–1942-ben
közel 4000 technológiai berendezést evakuáltak, nagyobb részben a második há-
borús évben. Több ezer tonna finom alapanyagot, acéllemezt, ötvözetet, bron-
zot, rezet szállítottak a hátországba.

Katonai repülôgépek gyártása
A. Jakovlev konstruktôr mûszaki tervei alapján Leningrádban, a 47. számú

hadiüzemben 1936-tól gyártottak /javítottak/ gyakorló-oktató repülôgépeket.
1937–1939. között 982 repülôgépet állítottak elô. Elôbb, a légierô által nem iga-
zán kedvelt UT-1 típust gyártották, majd az UT-2 típust, 1940 márciusától pe-
dig az UT-3 típust. A 23. számú hadiüzem az UT-2 típusból gyakorló, mezôgaz-
dasági, mentô és személyszállító változatokat állított elô. Akkori értelemben mo-
dern harci repülôgépeket ezeken a gyártelepeken nem gyártottak.

A szovjet-finn háború után, 1940 júliusában határozta el a kormány modern
harci gépek és repülômotorok gyártását Leningrádban. Az építkezések azonnal
megkezdôdtek. Meglevô hadiüzemek átállítását is elôírták. A gépi berendezése-
ket más gyárakból vonták ki. Megrendeltek technológiai berendezéseket Svájc-
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ból, Németországból a Vickers, Woknes, Richter és Zeiss mûvektôl. Moszkvából
300 szakembert vezényeltek át, és további 300-at toboroztak a leningrádi üze-
mekbôl. A leningrádi repülôgépgyártásra 14 gyárat létesítettek a következô
gyártási profillal: 6 repülôgépgyár, 2 repülôgép motorgyár, 4 mûszergyár, 2
aggregát gyár. Ezen kívül 13 gyár volt alkatrész vagy részegység beszállító. Ezen
a termelô bázison állítottak elô repülôgépmotorokat, IL-2 csatarepülôket, JAK-4
és LAGGE-3 típusú vadászrepülôket, bombázó-vadász gépeket, PB-100 típusú
zuhanóbombázókat. 1942-ig kb. 50 ezer fôre tervezték az üzemek létszámát,
amelyekben évi 5000 repülôgépet terveztek gyártani. Ezt a programot az 1941
évi német támadás derékba törte. A gyártó berendezéseket (jórészt személyzet-
tel együtt) 1941 második felében teljes egészében evakuálták a hátországba, ahol
új termelô bázisokat hoztak létre. A visszamaradt alkatrészekbôl 1941 végéig
Leningrádban elôállítottak 318 repülôt, nagy mennyiségû repülôgép részegysé-
get, mûszert és megjavítottak 248 repülôgépet. 1942-ben további 497, 1943. elsô
felében pedig 130 db repülôgépet.

Harckocsigyártás
Leningrád külvárosának vasmûvében (IZSORSZK) fejlesztették ki azt a

páncélacélt, amelynek hatásossága a T-34-es és a KV nehéz harckocsikról is-
mert. Emiatt csatolták ezt a kisvárost közigazgatásilag is Leningrádhoz. Harc-
kocsikat terveztek és gyártottak a Kirov (Putyilov) gyárban is. 1941. július 30-
án már levelezés indult arról, hogy az izsorszki vasmû a gyártás technológiai mû-
szaki dokumentációját továbbítsa az Urálban lévô Szverdlovszk URALMAS
gyárába. Cseljabinszk traktorgyárában is a leningrádiak segítségével épült ki a
nehéz harckocsigyártás. Az Állami Honvédelmi Bizottság 1941. július 11-én el-
határozta a leningrádi ipari berendezések tömeges kitelepítését a hátországba. A
nyár folyamán megindultak a tehervonatok a leningrádi gyárak technológiai be-
rendezéseivel az Ural városaiba. A gyári berendezések kiszállítása egészen 1943
ôszéig folytatódott. Az izsorszki vasmûvet 1941. nyarán elérte a német hadsereg
és nehéz tüzérséggel támadta. Ezt a gyárat – a legrosszabbra is felkészülve –
konspiratív megbízottak aláaknázták, de mivel a németeket feltartóztatták, a
gyár felrobbantására nem került sor. A megmaradt nyersanyagból folytatták a
páncélacél termelését.

A Kirov gyár új tankok elôállítása mellett, gépesített mozgó javítómûhelyeket
szervezett, és azokkal segítette a frontot a csatákban meghibásodott harckocsik
és más jármûvek javításával. 1941. második felében ezek a hadiüzemek 713
harckocsit gyártottak és megjavítottak több száz harci jármûvet. Ennek je-
lentôségét illusztrálandó, elég megjegyezni, hogy a németek támadásakor az
egész Vörös Hadsereg mindössze 1861 modern harckocsival rendelkezett. A
harckocsik gyártása folytatódott 1942-ben és 1943-ban is, ugyanúgy a javítás is.
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Ebben 16 városi vállalat vett részt kooperációban. A páncéllemez burkolólapok
vastagsága az igényeknek megfelelôen 50–300 milliméter között mozgott. A há-
ború kitörésétôl 1943. végéig a város gyáraiban 836, különbözô típusú
harckocsit gyártottak és megjavítottak 1346 egyéb harci jármûvet, ideértve
az önjáró lövegeket is. 

A háború és a leningrádi ostrom teljes idôszakában, a harckocsigyártás fon-
tosságát jól illusztrálja egy 1942. május 13-i levéltári dokumentum, amelyben a
városi pártbizottság titkára kért és kapott engedélyt arra, hogy egy harckocsi-
kat gyártó leningrádi üzembe, 10 harckocsi komplettírozásához, a Volhov város
repülôterén lévô, Cseljabinszkból származó diesel motorokat és más részegysé-
geket szállíthassanak repülôvel. Tekintettel arra, hogy egy DOUGLAS típusú re-
pülôgép egy felszállással két harckocsi tartozékainak elszállítására volt képes, a
repülôgépes szállítás komoly tehertételt jelentett. 

A legyártott új harckocsik nagyobb részét „exportálták” a hátországba, ki-
sebb része jutott a Leningrádi Frontra. Az elosztásról személyesen Sztálin dön-
tött. Feljegyzések maradtak arról, hogy a Ladoga tó jegén a katonai út korláto-
zott teherbírása miatt, a harckocsik súlyos tornyát leszerelték, farönkökbôl rög-
tönzött „szánkóra” helyezték, és ezeket a torony nélküli harckocsik maguk von-
tatták át a tavon

Híradástechnika
Az ország híradástechnikai eszközöket és tábori kábeleket gyártó 12 üzeme

közül 4 mûködött Leningrád, 5 Moszkva körzetében, 3 pedig a német megszállás
fenyegette Ukrajnában. A hadi helyzet miatt július-agusztusban a leningrádi
gyárak és a többi európai területen fekvô híradástechnikai üzem áttelepítését is
megkezdték. Gyakorlatilag szünetelt a Vörös Hadsereg utánpótlása ezekbôl az
eszközökbôl, miközben a németek elôl visszavonuló szovjet fegyveres erôk ebbôl
a felszerelésbôl is óriási veszteségeket szenvedtek. A kritikus helyzetet jól jellem-
zi, hogy 1941. októberében Leningrádból is Moszkvába kellett szállítani
távbeszélô-központokat és készülékeket az alakuló új híradó egységek felszere-
lésére. Az egész hátországból „rekvirálták” a technikát a híradó szolgálat részé-
re. Ez az akció természetesen önkéntes felajánlásként volt ismert, ami a lénye-
gen nem változtat. A leningrádi belsô védelmi vonalak, tüzelôállások, figyelô,
harcálláspontok közötti telefonösszeköttetést a városi polgári telefonszolgáltató
anyagaiból vették át. 

Átmenetileg módosítani kellett a híradó szolgálat állománytábláját, a
híradástechnikai eszközellátottsági normát valamennyi fegyvernemnél egyhar-
madra csökkentették. Ez a minimuma volt a hadmûveletek irányításához szük-
sége eszközállománynak. Ennek következtében 1941-ben egy lövészhadosztály
állománytábla szerinti 327 távbeszélô készülékébôl 100 maradt, 54 távbeszélô



központ helyett 4, 1256 km tábori kábel helyett 300, benne 150 km szigeteletlen
vezeték. A hadosztálynál rendszeresített 63 rádióállomás helyett csupán 10–12
állt valójában rendelkezésre. 

Ezekben a kritikus hónapokban minden lehetséges tartalékot fel kellett hasz-
nálni. Két leningrádi üzem a blokád alatt is folytatta a híradástechnikai eszkö-
zök termelését. A leningrádi Krasznaja Zarja és a Szevkábel, ha kisebb mennyi-
ségben is, – de gyártotta a távbeszélô készülékeket és a kábeleket. Leningrádban
helyi kezdeményezésre megkezdték az RL-6 és az RL-8 rövidhullámú rádióállo-
mások gyártását mûsorvevô rádiók alkatrészeibôl. Ezekbôl az eszközökbôl nem
csak a Leningrádi Frontnak jutott, hanem a hátországba is szállítottak.           

A híradástechnikai szakemberek a blokád alá került várost a Ladoga tó fene-
kére leeresztett telefonkábellel összekötötték a hátországgal. E nélkül a távíró-
gépeket és a telefonösszeköttetést nem tudták volna mûködtetni a hátországgal
és a szovjet Volhovi Fronttal. A helyi rádió adója pedig alaptevékenysége mellett
a katonai hírszerzést is kiszolgálta. 

Hadfelszerelés és lôszerek
Az 1942. évrôl állnak rendelkezésre teljes körûen részletes adatok az egyéb

haditechnikai eszközök gyártásáról. 
1943. III. negyedévétôl a leningrádi gépipar már csak közepes és nehéz kali-

berû fegyverek lôszereit gyártotta, fôleg a „katyusa” sorozatvetôk rakéta löve-
dékeit. Ebbôl, 1943. elsô 10 hónapja alatt 1 900 000 egységet állítottak elô.

Egyéb Leningrádban gyártott hadiipari cikkek közül kiemelendô még, hogy
megkezdték a tüzérségi lövedékek lôporába lángnyelô vegyi adalék gyártását,
amely a kilövéssel járó lángcsóvát lényegesen mérsékelte, és lehetôvé tette a löve-
gek tartósabb álcázását. Az egyik gyárban kifejlesztettek egy golyóálló mellényt,
amelybôl 11 000 darabot elô is állítottak. A mellények tömeggyártását egy hátor-
szági üzemre bízták. A 10 hónap alatt legyártottak 2300 gépfegyvert, 120 ezer
géppisztolyt, megkezdték az automata légelhárító lövegek gyártását is (137 mm).

Az ipar kitelepítésének leállítása 
A háború kezdetén és a kritikus idôszakban az ipari vállalatok vagy az igé-

nyes technológiai berendezések tömeges leszerelése és a mély hátországba szállí-
tása a leningrádiak körében egyetértéssel találkozott. Az 1943. januári bloká-
don nyitott korridor és a szárazföldi összeköttetés megteremtése után az ipa-
ri berendezések evakuációjának újabb lendülete azonban a politikai ve-
zetôkben megrökönyödést keltett. A város jövôbeni gazdasági létalapját lát-
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amelyekre a leningrádi
üzemeknek, az Állami
Honvédelmi Bizottság ál-
tal kiszabott termelési
terv teljesítéséhez szük-
sége volt. Nyílt vitát kel-
tett az a rendelkezés,
amely az izsorszki vas-
kombinát két sajtoló be-
rendezését is kitelepítés-
re ítélte, jóllehet nélkü-
lözhetetlen volt a Balti
Flotta hadihajóinak javí-
tásához. 

Zsdanov 1943. októ-
berében, ezért Sztálin-
hoz fordult a leningrádi ipar stabilizálása és jövôje ügyében. A levéltári doku-
mentum tanúsága szerint beszámolt Sztálinnak arról, hogy a város vezetése
Moszkva utasításait az evakuációval kapcsolatban maradéktalanul végrehajtot-
ta, 1943-ban a város ipara a háború elôttinek 30%-át képes produkálni. Kimu-
tatta, hogy 1941. júliusától 1943. októberig az evakuált gépi berendezések a
következô mennyiséget tették ki:

teljes mértékben evakuált vállalat 70 egység
ebbôl: 53 gépgyártó vállalat

tervezô intézet 22                       
konstruktôri iroda 11 
építô szervezet 7
berendezések (szerszámgép, sajtolók stb.) 70 319

ebbôl: 50 000 egység a gépiparból 
ipari villanymotor 58 000
komplett kazán 22
vízi és gôzturbina 23
villany erômû 30 MW 2
gôzmozdony 93
vasúti vagon 6000
fekete fém (lemez, páncél stb.) 125 000 t
színes fém
(drót, lemez, nyers öntvény, szalag) 31 000 t

Végkövetkeztetésként kérte, hogy Leningrád városából a berendezések és
alapanyagok további evakuálását szüntessék meg. Így stabilizálódott a város
ipara és ezen az alapon indult meg az ujjáépítés.
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A termék megnevezése Gyártott évi mennyiség /db/

Harckocsi KV-1   46 
Harckocsi T-26, Szu-26  14   
Harckocsi javítás KV-1       108  
Különbözô harckocsik  262  
Páncélvonat       3
Páncélvonat javítás     4
Tengeri tüzérségi rendszerek  9
Tengeri tüzérségi rendszerek javítása 74
Lövegek 76 mm      692
Szárazföldi tüzér rendszer javítása 285
Vasúti üteg rendszer            23                   
Tengeri leiner rendszer        65 
MTV rendszer ráma  310 
Aknavetô 160 mm  3   
Aknavetô 50 m/m, 82 mm 1 555  
Aknavetô javítás 50–82–107–120 mm 555 
Maxim” gépfegyver   2 692  
Golyószóró DP   139  
Autamata PPD  34 936 
Automata PPSZ 620 
”Nagan” revolver  70  
Szurony  21 699  
Gépfegyver heveder 9 164  
DOT-ok  1 439  
Nyomjelzô rakétapisztoly 380  
Aknakeresô       4 708  
Célzó berendezések és bombavetô  1 483
Fedezék periszkóp  10 200
Katona sisak        1 704  
Akna lövedék 50 mm, 82 mm, 120 mm     861 300  
Akna lövedék M-28-30-32(reaktív a Katyusákhoz) 5 765 
Harckocsi elhárító és taposó akna  955 700
Imitációs akna      4 500 
Lövedékek 45-tôl 406 m/m kaliberig    827 155
Légi bomba 20-100 kg-ig     22 320
Robbantó eszköz   3 235 660
Kézigránátok     1 260 820
Zapali  5 630 000
Gyutacs        115 102 300
Detonátor gyutacs   3 554 000
Harckocsi likvidáló  36 000
Hüvely csappantyú 980 000
Spec. patron 831 100

és más cikkek



Büntetôpolitika, a bûnözés szigorú
bírósági megtorlása

Az ínséges élelmiszerellátás körülményei között a társadalmakban természetsze-
rûleg bekövetkezik, hogy az emberek egy része megpróbál alkalmazkodni az ext-
rém helyzethez, a másik része pedig keresi a törvények, a társadalmi normák
megkerülését, és megnô a bûnözés útjára térôk száma. A jegyrendszer mellett –
egy ideig – tovább mûködtek azok a boltok, amelyekben magasabb áron és jobb
minôségû áruval szolgálták ki a vevôket. A visszaélések miatt azonban ezeket ha-
marosan be kellett zárni. Megélénkült a használt háztartási és ruházati cikkek
cseréje élelmiszerre. A hatóságok engedélyezték a használt cikkek piacának
megnyitását, hogy lakosság nélkülözhetô tartalékait legális módon hozhassa for-
galomba. Kialakult a naturális árucsere is. Az éhínség idején egy nyúlszôr nôi
kabát 16 kg burgonyát ért, 1 zsebóra 1,5 kg kenyeret, egy halina (nemez) téli
csizma kalucsnival együtt 4 kg. olajpogácsát, 1 pár orosz csizma 3 kg. kenyeret.

A konyhakertek fosztogatása
A német hadsereg közeledtének láttán a városi hatóság közmunkásokat és ön-

kénteseket mozgósított a városkörnyéki gazdaságok burgonya és zöldség termésé-
nek betakarítására. Szállítóeszközök híján minden elérhetô jármûvön, a város-
szélig közlekedô villamosokat is ideértve, annyi termést vittek haza vagy a köze-
li barátaikhoz, amennyit csak bírtak. A rendvédelmi szervek ezt fosztogatásnak
tekintették, de megakadályozni nem voltak képesek, és nem is volt más mód ar-
ra, hogy legalább ennyi élelmiszert megmentsenek. Így sem tudták idejében ki-
menteni a termést. A jelenség azonban az elsô jele volt a túlélési jogsértésnek.

A város szélén korábban épültek olyan munkás zónák, ahol fôleg kertes há-
zakban laktak neves gyárak munkásai és ott jelentôs magántermelést folytattak.
A jövevény szorgoskodók ellepték ezeket a földeket is és fosztogatták a kister-
melôk termését is. Ebben leginkább a szerencsétlen sorsú, más vidékrôl Lenin-
grádba menekült emberek vettek részt. Az emberi viselkedés lazulása tehát egy-
re terebélyesedett. 

A másik hullámban elkezdôdött a kutyák, macskák, galambok és más ma-
darak fogyasztása, ami a rendôri jelentésekben ugyancsak a normális visel-
kedés megsértésének minôsült. Szájhagyomány szerint a patkányokat is meget-
ték. Ahogy közeledett az éhínség, úgy vált fô kérdéssé a túlélés. Folyt a gyárak

119



raktárainak kiürítése, a gyárvezetôk egyetértésével – vagy titokban – elhordták
a kenôolajat, az enyvet, a transzmissziós bôrszíjakat, a maradék szeszt. A gyár-
igazgatók elnézô álláspontja jóvoltából ez jogilag nem minôsült vétségnek, de a
rendfenntartó hatóságok a normától eltérô viselkedésnek tekintették. 

Rablás, banditizmus
Ahogy az éhhalál kezdte szedni az áldozatait, úgy vált drasztikusabbá a köz-

biztonság megsértése, a tulajdon elleni vétség. A rendôrök terhelése nôtt, miköz-
ben az állományból is egyre többen kidôltek megbetegedés, bombatámadás vagy
éhhalál miatt. Feljegyezték, hogy 1942. telén 378 rendôr halt éhen. Megesett,
hogy a rendôr azzal indult el a posztoló helyére, hogy „jöjjön valaki utánam,
mert félek, hogy a szolgálatban összeesek”.  A blokád egész idején a rendôrség
élelmiszer fosztogatásáért 13 545 személy ellen indított büntetôeljárást.

Jelentôs fosztogatásokról adtak híreket az Élet Útjáról is. Az ôrzést végül is
az NKVD egyik határôr hadosztályára ruházták, amely az ellenôrzése alá vont
16 élelmiszerraktárt, három tüzérségi bázist, ruházati és fûtôanyagraktárakat,
végül két üzemanyagraktárt is. Késôbb még 19 objektum felett vették át az el-
lenôrzést. A hadosztály védelmezte a vasúti szerelvényeket is. 1942-ben 10 872
járôrt mûködtetett és 141 398 vagon szállítmány ôrzését látta el.

A legveszélyesebb bûnözés a banditák csoportos  szervezôdése volt élel-
miszerek erôszakos megszerzése és értékesítése végett. Módszeresen bevon-
ták aljas üzelmeikbe a szülôi felügyelet nélkül maradt szerencsétlen fiatalkorúa-
kat,  olykor még a gyermekeket is. Fegyveresen megtámadták a raktárakat, a
gépjármûveket, az élelmiszert szállító szánokat, vasúti szerelvényeket, boltokat.
Egy bandita csoport 2–5 fôbôl verbuválódott. A büntetô törvénykönyv ezt a
legsúlyosabb bûncselekményt halálbüntetéssel fenyegette. Külön rendelet írta
elô, hogy azokat a katonaszökevényeket, akiket ilyen bûncselekményben lelep-
leztek, de elfogásuk nem sikerült, a távollétükben is el kell elítélni. Az ilyen bû-
nözôk családtagjait az ítélet kihirdetése után 5 évre számûzték.

A fosztogatások nem kerülték el a katonai javakat és az élelmiszer raktárakat
sem. Az Állami Honvédelmi Bizottság 1943. március 3-án határozatot hozott a
katonai tulajdon védelmére és gondos kezelésére a hadiállapot körülményei
között. Kimondta, hogy akik vétkesek a katonai tulajdon fosztogatásában és
elherdálásában, azokat a nép ellenségének nyilvánítják, és annak megfelelôen
ítélkeznek fölöttük. A vétségek többségét halálbüntetéssel fenyegették, a a
leltárhiányt öt év szabadságvesztéssel. Az ilyen bûncselekményekben 3 nap alatt
kellett meghozni az ítéletet.

1942. elsô felében széleskörûen elterjedt az állampolgárok megtámadása az
élelmiszerjegyeikért és más javaikért. A háború kezdetétôl 1943. augusztusáig
a hadbíróság banditizmusért 2104 fôt ítélt el, ebbôl 435 fôt halálra, 1669
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fôt szabadságvesztésre. Ám még a blokád teljes felszámolása után is elôfordul-
tak bandita támadások a városban, Leningrádban 1944. elsô felében 41, az év
második felében 29 esetben.

A fosztogatóktól és a spekulánsoktól lefoglalt javak
•  arany érmék 41215 rubel
•  fazon és tömb arany 69 kg
•  ezüst 563 kg
•  briliáns 1537 darab
•  aranyóra 1295  darab

A bûnözôktôl, a katonaszökevényektôl és az engedéllyel nem rendelke-
zôktôl elkobzott fegyverek

•  karabély 3 darab
•  revolver, pisztoly 31 darab
•  gépfegyver 3 darab
•  gránát 820  darab
•  vadász fegyver 11172 darab
•  kiskaliberû puska 2954 darab
•  szúró fegyver 713 darab
•  lôszer 9000  darab

Kannibalizmus
Az NKVD Megyei Hivatalának vezetôje 1941. december 26-án jelentette

Zsdanovnak, hogy az élelmezési nehézségek miatt hónapról hónapra nagymér-
tékben növekszik a halálozás. Decemberben 25 nap alatt hatszor annyian hal-
tak, meg mint egy háború elôtti normális hónapban. Élelmiszer híján a lako-
sok egy része macska és kutya húst fogyaszt, de elôfordul elhullott állatok fo-
gyasztása is. 

1942. február 21-én a városi katonai ügyész jelentette, hogy a rendkívüli kö-
rülmények között újfajta bûnözés ütötte fel a fejét, az emberevés. Az ember-
evés céljával elkövetett gyilkosságokat banditizmusnak kell kvalifikálni. A büntetô
törvénykönyvben ugyanis az emberevés nincs megnevezve bûntényként. Az elkö-
vetôk a halottak tetemét nemcsak elfogyasztják, hanem kereskednek is az ember-
hússal. Az utóbbi években közzétett titkos dokumentumok szerint 1941. december
elejétôl 1942. február 15-ig kannibalizmus gyanújával büntetôeljárás indult

•  decemberben 26
•  januárba 366
•  februárban 494 személy ellen.
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E bûncselekményeket részben csoportosan követték el. Az elkövetôk 36,5%-a
férfi, 63,5%-a nô volt. Foglalkozásuk  szerint

363  munkás
40  alkalmazott
6  paraszt
202  munkanélküli
275  foglalkozás nélküli.

Az elkövetôk 14,7%-a leningrádi, a többi más vidékrôl való volt. A hadbíró-
ság a jelentés idôpontjáig 311 fô felett mondott ki ítéletet. A városon kívüli járá-
sokban is történtek ilyen bûncselekmények 22 esetben.

A kutatók, akik ezt a jelenséget levéltári források alapján célirányosan vizs-
gálták, arra a megállapításra jutottak, hogy a blokád ideje alatt a kannibaliz-
mus 1700 bûnesetét regisztráltak. A szovjet bûnözési statisztikában – amely
természetesen szigorúan titkos volt – a kannibalizmus megnevezést nem  hasz-
nálták, ezért ilyen címen bírósági ítélet sem születhetett. A banditizmus címszón
belül elkülönítettek egy alpontot „Különleges kategóriájú banditizmus” megne-
vezéssel. Így kódolták a kannibalizmust a statisztikában. A politikusoknak tett
jelentésekben viszont beszámoltak errôl a jelenségrôl.

A bíróság megtorló ítéletei
A jogi szakmai kifejezés és a köznyelv egyaránt megtorlásnak (represszió) ne-

vezte a bírósági ítélkezést, ami jogpolitikai kategóriának tekinthetô arra az
idôre. Ez a kiinduló elv megtalálható az Igazságügyi Népbiztosság leningrádi
képviselôjének korabeli jelentésében, csak úgy, mint a katonai ügyész felügyele-
ti jelentésében. 

Az Igazságügyi Népbiztosság Leningrádi Hivatalának vezetôje 1943. február
22-én arról adott számot, hogy a bûnözés 1942. végén, az év közepén tapasztalt
helyzethez képest a felére csökkent. De az élelmiszer üggyel összefüggô bûn-
ügyek száma lassabban csökkent. A polgári bíróságok az ügyek 56,3%-át 5, a
27,9%-át 10 nap alatt elintézték. Az ügyeknek csak 15,8%-ában volt szükség 10
napnál hosszabb idôre. A jelentés vezérgondolata: 

„A bûnözési helyzetbôl és azokból az érték nagyságokból, amit az eltulajdo-
nított élelmiszer áruk mennyisége kitesz, a bírósági szervek a kemény megtorló
ítélkezési politikát folytatták. A fosztogatók és a tolvajok élén állók ellen alkal-
mazott kemény megtorlás mellett, a véletlen személyek ellen, akik a tolvajlás-
ban részt vettek ugyan, és azokkal kapcsolatban, akik addig lelkiismeretesen
dolgoztak, vagy közeli rokonaik vannak a Vörös Hadseregben, a bíróságok
mindig számba vették ezeket a körülményeket, ami lényegesen tükrözôdött a ki-
szabott büntetés idôtartamában.” 
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A jobb áttekinthetôség végett külön-külön is részletezzük a népbíróságok és
a hadbíróságok itéleteit.

A halálbüntetések tekintetében három dokumentumban található statisztikai
adat. Mindegyik szám más, aminek az okát a tudósok még nem fejtették meg. A
halálos ítéletek száma az alábbi táblázatban 2093, de egy 1942. október 1-én, –
tehát egy évvel korábban kelt NKVD jelentés szerint – a hadbíróságok és bíró-
ságok ítéletei alapján 5360 fôt végeztek ki. Kérdés, hogy az NKVD hatáskörében
ítélkezô „Tanácskozás” halálos ítéletei hiányoznak-e a fenti statisztikából. Az
áttanulmányozott levéltári dokumentumok között egy olyan található, amelynek
lábjegyzetébôl kiderül, hogy az u.n.  NKVD „Tanácskozás” nevû (nem alkotmá-
nyos!) fórum ebben az idôben is hozott halálos ítéleteket.   
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Az összes ítélet részletezése

A jogalap 1941.II.f.é. 1942.I.f.é. 1942.II.f.é. 1943. I. f.é.
Összesen

1943.jún.30-ig 

Hadbíróság 

népbíróság

NKVD és rendôri

nyomozás alapján 12 634  16 635  12 995   7 618      49 882

Tvr.1940.VI.26      15 466        6139         12 180 6 811  40 596

Tvr. 1941. XII.26. – 281 233 236 750

Kisebb lopások 661 889 1454 1 019 4 423

Összes elítélt 28 761 23 944 26 862 15 684 95 251

A népbíróságok által kiszabott büntetések
(1941. július 1–1943. július 1.)

Idôszak
Összes  Ebbôl

itélet Szabadság- Javító-nevelô Feltételes Egyéb
vesztés munka

1941. II. félév 9373 7142 1099 737 395

1942. I. félév 10045 8346 1215 371 113

1942. II. félév 9760 6484 2359 888 29

1943. I. félév 6261 3342 2027 827 55

Összesen 35439 25314 6710 2823 592



Orvos szakértôk a vádlottak 
beszámíthatóságának megítélésében

Az igazságügyi orvos szakértôk látókörébe került vádlottak egyik csoportja az
oligofrén személyiségek. (Ôk voltak pszichikailag a fejlôdésben gyermekkoruk-
tól visszamaradottak, könnyen rábeszélhetô és könnyen szuggerálható személyi-
ségek). A medicina ôket általában nem tartotta súlyosan betegeknek, a társada-
lomra veszélyeseknek. Ám a frontváros körülményei között veszélyessé váltak,
mivel „…az ellenség egy sor esetben felhasználta ôket bûnözô célokra” (például,
pánik hangulat keltése,  röplapok terjesztése, kémek találkahelyének elôkészíté-
se, kézi rakétajelzô ügynökök és hasonlók segítése). A pszichiáterekre nagy fe-
lelôsség hárult az ilyen gyanúsítottak tesztelésében. Az intellektuális visszamara-
dottság fokától függôen döntötték el, hogy a gyanúsított beszámítható-e. Az ilyen
személyeket a bíróság sokszor a blokád végig kényszergyógykezelés alá helyezte.

A németek által átdobott kémek és diverzánsok egy részét a német felderítô szol-
gálat – a megszállt területeken talált kitöltetlen kórházi kórtörténeti és gyógykeze-
lési ûrlapok felhasználásával – ellátta szakszerû igazolásokkal arról, hogy ôket va-
lamely kórházban idegbetegségben (schrizofénia, epilepszia, központi idegrend-
szeri megbetegedés) kezelték. Kioktatták ôket a betegségtünetük mesterséges pro-
dukálására, hogy veszélyes helyzetben könnyen kivágják magukat a szovjet
bûnüldözôk kezébôl. Az orvosi kérdésekben tapasztalatlan nyomozók orvos sza-
kértôkhöz fordultak A beugrató eljárás az volt, hogy a szimuláns személyt másféle
elmekórban szenvedôk közé helyezték. Erre a szimulánsok kezdték átvenni a töb-
bi beteg adekvát tüneteinek produkálását, amivel aztán lebuktatták magukat. 
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A hadbíróságok megtorló ítéletei
(1941. július 1–1943. július 1.)

ügydarab

Jogalap 
Az ítélet fajtája

Összesen Halál Szabadság Javító-nevelô Egyéb
vesztés tábor

Összes ítélet 15193 2093 12468 456 176

Ebbôl:

Ellenforradalmi 3799 759  3040

Fosztogatás 2005 508 1497 –  –

Banditizmus 2115 435 1669 – –

Spekuláció  1399 – 1322 –  77

Katonai bûncselek 392 5 382 – 5



A kannibalizmus gyanúsítottjainak nyomozásába is bekapcsolódtak az orvos
szakértôk. A város vezetôi szükségesnek tartották annak tisztázását, hogy be-
számítható állapotban lévô gyanúsítottakról van-e szó. A Front fôorvosa több
fordulóban pontosította a kérdést. „Beszámítható-e és egészségesnek tekint-
hetô-e az olyan ember, aki embert öl, és utána megeszi az áldozatát. Ugyanez
a kérdés a tetemek elfogyasztóival kapcsolatban. Szociálisan veszélyesek-e
ilyen cselekmény után és a rendkívüli helyzet elmúltával.” A végkövetkezteté-
sek a következôk voltak:

• A kannibálok, akik gyilkoltak emberi hús fogyasztás vagy -kereskedés cél-
jából, társadalmilag kétségtelenül veszélyes elemek, ha tettük elkövetése-
kor beszámítható állapotban voltak. 

• Minden egyes tetemevéssel gyanúsított személy esetében szükséges a körül-
tekintô nyomozás keretében a pszichiáter szakvéleménye és a hatóság szo-
ciálpolitikai szakértôjének állásfoglalása.

• A tetemevôk többségükben lelkileg egészséges emberek, de primitívek,
csökkent intellektuális és morális színvonalon állnak.

• Minden tetemevô jelenleg társadalmilag veszélyes és el kell különíteni
ôket. Az elzárás idôtartama minden esetben az összes körülmény mérlege-
lésével állapítható meg.

• Serdûlô tetemevôk esetében feltétlenül kérni kell a gyermekpszichiáter
szakvéleményét is.    

Törvénysértô hivatalnokok
A visszaélések hamarosan elérték mindazokat az intézményeket és hivatalo-

kat, amelyek az élelmiszerjegyek kiadásával foglalkoztak. Életbe lépett a „holt
lelkek” szabálya, a családok ugyanis elhalálozott szeretteik élelmiszerjegyét
igyekeztek ideiglenesen megtartani és a kiutalt élelmiszert felhasználni.
Ugyanilyen nagyvonalúan jártak el a vállalatok és intézmények is, amennyiben
az elhalálozott alkalmazott élelmiszerellátását az ô étkezdéjükben biztosították.

A kimondottan fosztogató bûnelkövetôk leginkább a raktárak kezelôi,
azok ôrei és az élelmiszerszállítók között tevékenykedtek. A hadseregbe behí-
vottak munkakörét az élelmiszerkészletezési hálózatban nem mindig kellôen el-
lenôrzött személyek foglalták el, zavarok mutatkoztak a szállítólevelek, az átvé-
telek, a deponálás adminisztrálásában is. A háború harmadik napján már
ôrizetbe vettek egy szakácsot, akinek a lakásán másfél tonna árut találtak. 1942.
közepétôl javult az ellátás, de a visszaélések folytatódtak. A legtöbb lopás a kö-
zétkeztetésben fordult elô, de a katonai kórházak ellenôrzése is sok visszaélést
leplezett el. Volt olyan kórház, ahol a betegeknek járó napi zsírfejadagból 22,7,
burgonya- lisztbôl 49, a zöldségbôl 91, a teából 50%-ot loptak el. 
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Az élelmiszer manipulációkban és az áruk eltulajdonításában az élelmezéssel
foglalkozó hatósági alkalmazottakat is tetten értek.  Rájuk különösen súlyos íté-
letek vártak. A. Kuznyecov, Leningrád városi pártbizottságának titkára 1942.
áprilisában Gorkij megyében egy nagygyûlésen  kijelentette:

„Egyenesen meg kell mondanom, hogy mi fôbelôttünk embereket 1/2 font ke-
nyérért, ha azt ellopta vagy elrejtette a lakosság elôl”.

Valóban kemény volt a jogi megtorlás. A bûnözô hivatalos személyek ellen a
blokád elôtt 2–3, a blokád alatt átlag 8 esztendô szabadságvesztést, az
1941/1942. tél végére már halálbüntetést is kiszabtak a bíróságok.
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Leningrád civil embervesztesége

Ez az ostrom következményeinek legvitatottabb kérdése a tudományos kutatók
körében, de könyvünk csak a levéltári dokumentumok tartalmával foglalkozik,
nem tér ki a laikus vagy pártpolitikai indíttatású irományokra. 

A leningrádi civil emberveszteség teljes számbavételét a városi hatóság 1945.
május 25-én határozta el. Ebben a tárgyban országos felmérô bizottság is ala-
kult, és akárcsak a leningrádiak, valamennyi volt megszállt terület megyei ható-
ságai is létrehozták a saját területükön a vizsgáló bizottságokat. Az eredménye-
ket összefoglaló megyei jegyzôkönyveket a sajtóban közzétették, és egyben csa-
tolták a Nürnbergi Nemzetközi Hadbírósághoz benyújtott vádirathoz. A Le-
ningrád Megyei Bizottság jelentését is nyilvánosságra hozták, de abból kima-
radt az emberáldozatok száma. 

A náci fô bûnösök elleni Nürnbergi perben a szovjet vádhatóság ezernyi
bizonyítékot csatolt a vádirathoz a németek és szövetségeseik által elkövetett
kegyetlenkedésekrôl. A Szovjetunió – 85. szám alatt becsatolt terhelô iratában
a leningrádi emberiségellenes cselekményekrôl a következô szöveg áll. 

„Hatalmasak Leningrád veszteségei a hitlerista vadállatok légi-és tüzérségi
bombázásai következtében. De még nagyobb áldozatokat szenvedett Leningrád
az éhínség és a blokád más nehézségei miatt. A blokád megfosztotta a lakossá-
got az élelmiszer-és fûtôanyag utánpótlástól. Megszûntek mûködni a közfürdôk,
a mosodák, befagytak a vízvezetékek. Nem volt világítás, fûtés, a villamosok
leálltak: a munkásoknak napi 250 gramm kenyér jutott 30 százaléknyi adalé-
kokkal: az alkalmazottak és az eltartottak napi 125 gramm kenyeret kaptak.
Más élelmet nem is szolgáltak ki. A kínszenvedésekhez társult a szenvedés a der-
mesztô hidegtôl. Dühöngött a skorbut és egy sor más megbetegedés. Az éhezteté-
si ostromgyûrû következtében Leningrádban 632 253 ember pusztult el.”

A Nürnbergi perben a fentieken túl a gyôztes koalíciós nagyhatalmak fôügyé-
szeinek közös vádirata is megállapítja, hogy 

„Leningrád megyében megöltek, megkínoztak, több mint 172 000 embert,
ideértve azt a 20 ezernél több áldozatot is, akik Leningrád városban pusztultak
el a barbár tüzérségi és légibombázások következtében”.

Ezek az adatok azonban a Szovjetunióban egészen 1952-ig nem kerültek
a széles nyilvánosság elé, akkor jelent meg ugyanis a Nürnbergi Per terjedelmes
dokumentum gyûjteménye orosz nyelven. Az alább idézett veszteség adatok
részletezése is váratott magára egészen 1966-ig.
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Kegyetlenkedések, gyilkosságok 
a külvárosokban

Puskin város               268                       9514                       18 368    

Az áldozatok közül a németek: •   agyonlôttek 6 267 fôt
•   felakasztottak 1 105 fôt
•   kínzás miatt elhalt 1 214 fô

Kényszermunkára, német rabságba hajtottak 17 968 fôt
ebbôl: jegyzôkönyvezve 17 874 fôt

lista szerint 94 fôt
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„A német-fasiszta hódítók és kiszolgálóik által elpusztított 
leningrádi lakosok

(1945. május 25-i felmérés szerint)

fô

A kerületek Légi és tüzérségi Elpusztult Összes Sebesültek   
neve bombázásban az éhségtôl áldozat

Vaszileosztrovszkij 125 23.495 23 620 191
Volodárszkij 1003 38.280 39 283 1 503
Viborgszkij 1522 24.407 25 929 4 278
Dzerzsinszkij 811 20.754 21 565 1 139
Kirovszkij 1079 15.951 17 030 2 511
Krasznogvargyejszkij 1893 24.271 26 164 2 076
Kujbisevszkij 1815 38.042 39 857 2 978
Leninszkij 866 35.674 36 540 2 360
Moszkovszkij 1229 11.323 12 552 2 629
Oktyabrszkij 688 49 078 59 766 2 829
Petrogradszkij 497 29.243 29 740 1 150
Primorszkij 704 30.339 31 043 986
Szverdlovszkij 1273 24.898 26 171 957
Szmolnyinszkij 911 26.105 27 016 1 279
Frunzenszkij 1404 43.516 44 920 5 017
Kolpinó város 714 1.611 2325 1 593
Kronstadt város 213 3839 4052 306
Centralizált anya-

könyvezés szerint 
személyre szó-
lóan megállapítva – 191 427 191 427 –   

Összesen 16 747 632 253 649 000 33 782



Petrodvorec 3796                        36                           4 265             
Az áldozatok közül a németek: •   agyonlôttek 162 fôt

•   felakasztottak 63 fôt
•   kínzás miatt elhalt 99 fô
•   meghalt hadifogoly 109 fô

Kényszermunkára, német rabszolgaságba hajtottak                 30 829 fôt
ebbôl:   jegyzôkönyvezve                    18 517 fô

lista szerint                            12 266 fô

Mindösszesen        20 811        641 803       671 635      33 782 fô

Csak e két kisvárosból 48797 személyt hurcoltak el rabszolgamunkára a
front mögé és Németországba”

Petrodvorec népessége 7 év alatt hatodára, Puskiné pedig negyedére csökkent.
A Nürnbergi perhez csatolt 85. számú szovjet ügyirat Puskinról,

Petrodvorecrôl, Leningrád környékérôl a következôket állapítja meg.
„Nagyon megszenvedtek a német-fasiszta hódítóktól Leningrád külvárosai.

Puskin (Cárszkoje Szelo) megszállásának 29 hónapja a szovjet emberek feletti
korlátlan gyalázkodás és az emberi méltóság meggyalázása volt. A teljes jogfosz-
tottság és erôszak, a szegénységbe döntés és az éhínség ideje volt. Semmiben nem
vétkes embereket lövöldöztek agyon vagy akasztottak. A város legforgalmasabb
pontjain (az Októberi tér és a Szovjet bulvár sarok, a Moszkvai utca és a Május
1. utca) állították fel az akasztófákat, azokon lógtak sok napon át a tetemek ilyen
tábla feliratokkal a mellükön: „Szabotázsért”, „Partizánságért” és hasonlók. 

A hitleristák minden ok nélkül, csak orosz voltuk miatt, felakasztották
Kapusztyin mérnököt, Ivanov raktárost, Koroljov tanítót és másokat. A nö-
vénykutató intézet igazgatója, a nejével haladván az utcán nem állt meg a né-
met tiszt kiáltására. Ezért lelôtték ôket. Bokova tanúja volt egy 12 éves fiú fe-
letti véres leszámolásnak. A hitleristák hajánál fogva akasztották fel egy zsi-
negre, és a közelben várakozva, órával a kezükben számlálták, hogy mennyi
ideig szenved kínhalált. 1941. szeptemberében megöltek 510 gyermeket, októ-
berben a Baboloni parkban agyonlôttek 400 polgárt, 1942. februárban tûzha-
lálba kergették a város 200 lakosát. 
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Petrodvorec és Puskin város népessége 1939-ben és 1946-ban

Város  
1946                                            1939

Férfi Nô Együtt Férfi Nô Együtt

Petrodvorec 2697 4686 7383 20 186 24 075 44 261
Puskin 5046 8757 13 803 25 528 30 608 56 136



A németek a városnak egy sor ke-
rületét nyilvánították zárt övezetnek
és mindenkit lelôttek, aki oda
vetôdött. Anyák, akik mentették az
éhségtôl gyermekeiket, kénytelenek
voltak élelmiszer reményében átvág-
ni ezen „zárt övezeten”, mivel azon
keresztül vezetett az út a közeli fal-
vakba. Kilesték ôket és lelôtték.
Tarakanova regisztrálta (személyi
igazolvány nyilvántartó volt) 123
olyan békés polgár pusztulását, aki-
ket ezen a „zárt zónán” lôttek le.
Puskin városban összesen agyonlôt-
tek, agyonkínoztak, a tüzérségi
belövésektôl és a légi bombázásoktól
elpusztult 18 368 ember. Elhajtottak
Németországba 17 968 személyt.

Petrodvorecben elpusztult 4265
ember és elhajtottak Németországba 30 783 személyt. Az óvóhelyeken
rejtôzködvén, az emberek idônként kénytelenek voltak kijárni élelemért, vízért
és más okból. Az ilyeneket a németek kilesték és lelôtték. Például, a csiszoló
gyár pincéjébe húzódott 200 ember. A németek szüntelenül lôtték ezt a helyet.
Az emberek pusztultak az éhségtôl és a szomjúságtól, ezért egy kevésbé veszé-
lyes helyet választottak. De a németek ebbe a fegyvertelen tömegbe automatá-
ból, gépfegyverbôl és aknavetôbôl tüzeltek. A többség áldozatul esett. Több mint
200 ember talált menedékre a Leningrádi utca 13. számú ház pincéjében. Ezt a
házat felgyújtották, és a pince kijáratát eltorlaszolták. A pincében tartózkodók
megfulladtak a füstben. Körülbelül 500 öreg, gyermek és beteg esett áldozatul
tüzérségi tûzben és a Szentháromság templomban.

1942. májusában a petrodvoreci kórházban, amelyet a németek Volodársz-
koje faluba evakuáltak, 80 betegnek a bôre alá mérget fecskendeztek, utána a
kórházépületet az ott maradt tetemekkel együtt felgyújtották. Ennek a szörnyû
bûncselekménynek tanúja volt Jekaterina Orlova szanitéc, akinek sikerült
megmenekülnie. Borzalmas kegyetlenséget követtek el a németek a Kascsenko
kórházban, ahol méreggel megöltek 1250 embert, és elásták mérgezett tetemei-
ket harckocsiakadálynak épített árokban Rucsji faluban.

A város közelében lágert szerveztek a békés lakosoknak és a hadifoglyok-
nak. A lágerben kegyetlen terrort vezetek be. A szovjet állampolgárokat elké-
pesztô testi fenyítéseknek és elviselhetetlen munkaterhelésnek vettették alá. Ta-
núvallomások alapján megállapították, hogy Rozsdesztvenszkoje és Virje fal-
vakban 1942. májusától augusztusig mintegy 3000-en haltak meg. 
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Szamovarov Szergej orvos, kijelentette, hogy a Rozsdesztvenszki lágerben
1941. októberében életét vesztette 500, novemberben 700, decemberben 1024 fô.
Decemberben kiütéses tífuszjárvány tört ki, és az elhalálozás még tovább
nôtt…”

1942-ben a halálozási arány Leningrádban majdnem a kétszerese volt a
GULAG munkatáborok akkori halálozási arányának.

A Leningrádi Anyakönyvi Hivatal adatai 
az elhalálozásokról

1945. január 18-án Leningrád városi tanácsa felkérte az NKVD fônökét,
hogy a kerületi anyakönyvi hivatalok útján állítsa össze az ellenséges légi-és tü-
zérségi bombázások és a blokád miatti áldozatok névjegyzékét. (Az anyakönyvi
hivatalok ugyanis az NKVD alá tartoztak). Egyben jóváhagyták az elpusztult
emberek névjegyzék-dokumentálásának alaki mintáját is. 

A levéltárakban negyvennél is több kötet fekszik az áldozatok nevével és
személyi adataival. A nevek melletti személyi adatok: családi név, keresztnév,
apja neve, születési év, nemzetiség, a halál oka. A kérdôívben ez a kérdés pon-
tosan így szólt – „az erôszak módja”. Az éhhalált az erôszakos halál egyik faj-
tájának minôsítették. A névjegyzékben fôként két halálok található: a disz-
trofia és a légi- vagy tüzérségi bombázás. Ebbôl azt a következtetést vonják le,
hogy a felmérés során elkülönítették az erôszakos haláleseteket. Az tudott, hogy
más halálokokat is megjelöltek, a halálokok elkülönítési metodikája viszont fel-
táratlan. Az sem teljesen egzakt, hogy a Nürnbergben bejelentett áldozatok
számbavétele a háború teljes idôtartamára vonatkozik-e, avagy kizárólag a blo-
kádra. Ezek a körülmények is rámutatnak arra, hogy az áldozatok megállapítá-
sa nem várható valamilyen elrejtett és még meg nem talált dokumentumtól, ha-
nem további részletadatok elemzése és fôleg forráskritikák alapján remélhetô
reális számuk megközelítése.                                                        

A Nürnbergi Per vádiratához csatolt leningrádi áldozatokról szóló adatok
két évtizeden át hivatalosan vitathatatlanok voltak. Amikor elôkerült a levél-
tárakból egy ritka dokumentum a leningrádi temetkezési ügyekrôl, akkor válto-
zott az áldozatok számairól kialakult kutatói értékelés. Ez a dokumentum arról
számol be, hogy a temetkezési tröszt a háború kezdetétôl 1942. július 1-ig
1 093 695 halottat temetett vagy hamvasztott el. Ám a forráselemzôk, a te-
metkezési tröszt statisztikáját sem tartják vitathatatlanul azonosnak a civil ál-
dozatok számával. Az eltemetettek száma tartalmaz statisztikai torzítást, hisz a
hullaszállítók és a temetkezési (sírásó) személyzet munka teljesítményét a nor-
mán felül vodkával és kenyérrel ösztönözték. Ebbôl kifolyólag a temetések szá-
mát felülértékelték, vagy ha tetszik,  felfelé csaltak. Ilyen csalásokat levéltári
adatok szerint a rendôrség is megállapított. 
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A temetkezési sta-
tisztika tartalmazza
azokat a halottakat is,
akik katonai állo-
mányban voltak, de a
város területén haltak
meg sebesülten vagy
betegen. A hadsereg
hadtápszolgálata eze-
kért a temetkezési
szolgáltatásokért fize-
tett a trösztnek. Az el-
halt katonák adatai és
azok száma titkosnak

minôsült. A katonai temetkezési helyeket a hadtápszolgálat jelölte ki. A temet-
kezések számából tehát az eltemetett katonák számát ki kellene vonni ahhoz,
hogy közelebb jussunk a civil áldozatok számához, de ilyen adat nem áll rendel-
kezésre, mivel titkosításuk még nincs feloldva. Viszont sem a nürnbergi sem a te-
metkezési tröszt adatai nem tartalmazzák azon leningrádiakat, akik evakuáció
közben vagy a hátországban haltak meg, és ott temették el ôket. 

Elítéltek halálozása

Volt olyan NKVD szabály, hogy az elitéltek halálát a büntetés végrehajtás te-
lepülése szerinti halottkém igazolta, de az eredeti lakóhelyének anyakönyvi hi-
vatalában kellett anyakönyvezni, és a statisztikai adatlapot az ottani statisztikai
szervezet részére továbbítani. Ennek megfelelôen Leningrád Statisztikai Igazga-
tósága az elitéltek körébôl az alábbi halálozást mutatta ki.        

Az itt csak részben érintett forráskritikai észrevételek dacára a kutató szakte-
kintélyek, – akik nem fertôzöttek pártpolitikai elfogultsággal – hajlanak arra, hogy
a leningrádi polgári áldozatok száma a blokád alatt megközelítette az 1 milliót.  
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Elítélt leningrádi lakosok halálozása 
(1941–1943)

fô

Évek Férfiak Nôk Összesen

1941 1613 32 1615
1942 14 101 5681 19 782
1943 3109 1687 4709



Krízishelyzetben a temetkezés                        
A temetkezést egyetlen tröszti formában mûködô vállalat végezte, a háború

kezdetén 11 köztemetôben. 1941 elsô békés felében a tröszt 18 909 elhunytat te-
metett el, napi átlagban 107-et. A szolgáltatás a háború kezdetekor rendelkezett:

•  a halottak temetôbe szállításához 12 autóbusszal és 34 lóval,
•  asztalos és kegyeleti kellékek elôállítására képes mûhelyekkel,
•  eszközök, sírkövek, kerítések elôállítására alkalmas mûhelyekkel,
•  109 sírásóval, 64 takarítóval és 77 ôrrel.

A LÉGO szolgálat még a békeidôben a temetkezési trösztre ruházta a mozgó-
sítási tervek kidolgozását. Ezeknek a terveknek ki kellett volna térniük az
esetleges légibombázások és tüzérségi belövések áldozatainak elszállítására a
becsapódások helyszínérôl a temetôbe, az elôírt közigazgatási adminisztráció
ellátására, valamint a halottak eltemetésének a kérdéseire. Ez a terv azon-
ban csak utalást tartalmazott arra nézve, hogy e rendkívüli feladatok ellátásá-
hoz pótlólagos szállítóeszközökre, speciális csapatra van szükség, de erre
békeidôben semmilyen konkrét elôkészület nem történt.

A trösztnek a német elôrenyomulás közben kellett felkészülnie a várható lé-
gitámadások, tüzérségi belövések halálos következményeire. Ennek jegyében
1941. júliusában igényelt a Városi Építészeti Hivataltól pótlólagos temetkezési
telkeket. A kérelemre a hatóság 8 új temetkezési területet jelölt ki. Ezeken a cég
házilagos eszközeivel faszerkezetû ravatalozókat épített. Júliusban hozzáfogtak
– részben közmunkásokkal – kézi erôvel tartalék sírárkok kiásásához. Novem-
ber elejére kiástak 280 árkot, egyenként 20 méter hosszban, 2,5 méter szélesség-
ben és 1,7 méter mélyen. E tartalék árkok némelyike nem került használatba,
mivel vagy a város faláig benyomult német haderô kezére került, vagy túlságo-
san közel esett a fronthoz. Ugyancsak  létrehoztak egy 21 fôs halottszállító ro-
hamcsapatot, négy busszal, éjjel-nappali ügyeletben. Ez a csapat a LÉGO utasí-
tására vonult ki a robbanások tûzfészkeibe a tetemeket elszállítani.

A város elleni támadások 1941. szeptember 8-án kezdôdtek. Az áldozato-
kat a lehetô leggyorsabban a temetôbe szállították, ahol 48 órán át lehetôvé tet-
ték a hozzátartozóknak az azonosítást. Az elsô idôkben az áldozatok 80–85%-át
a rokonok azonosították, és eltemetésük, a hagyományos szertartások szerint
történt. Az azonosítatlan tetemeket elhantolásuk elôtt a rendôrség lefotózta. Az
azonosítottak esetében, a rendôri- és orvosi tanúsítvány alapján történt a halot-
ti anyakönyvezés. Ezt követôen történhetett az elhantolás. Ha az azonosított ál-
dozatot ároksírba temették, akkor a tetem fölé egy tipizált vörös színû fejfán fel-
tüntették a szokásos személyi adatokat. Ha nem tudták azonosítani az áldozatot,
akkor a föléje kitûzött fejfára „Ismeretlen” felírat került. Az áldozatoknál fel-
lelt értéktárgyakat a rendôrség jegyzôkönyvezte és átadta a helyhatóság pénzü-
gyi osztályának. Az azonosítás a hozzátartozóknak szörnyû megrázkódtatást
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okozott, mivel a bombák, a tüzérségi lövedékek olyan minden képzeletet felül-
múló roncsolásokat és égéseket okoztak az áldozatokon, ami még az edzett te-
metkezési személyzetet is megrázta.

Hónapról hónapra nôtt bombázások intenzitása, tehát az alábbiak szerint
emelkedett 1941-ben a temetkezések száma.

•  Júliusban 3 688 
•  augusztusban 5 090
•  szeptemberben 7 820 
•  októberben 9 355 
•  novemberben 11 401 temetés.

Kegyeleti eszközök hiánya

A temetés elemi kellékei közül hiánycikké vált a koporsó. A hatóságok erôfe-
szítései ellenére a koporsótermelés nem haladta meg a napi 350 darabot. A ke-
rületekre, vállalatokra kvótát vetettek ki koporsó elôállítására. A hozzátartozók
szekrényekbôl, házi deszka alkalmatosságokból eszkábáltak ládákat, végül pe-
dig pokrócokba, ruhadarabokba burkolták a tetemeket. A temetkezési cég a ha-
lottak kiszállítását nem gyôzte. A hozzátartozók szeretteik földi maradványait
szánkókon, talicskán, ródlin, babakocsin, furnérlemez lapokon vonszolták a te-
metôbe vagy más halottgyûjtô helyekre.

Tömeges halálozás

A tröszt nem teljes körû adatai szerint decemberben az éhínség, az általános
legyengülés, a fûtôanyaghiány, a dermesztô hideg következtében a halottak szá-
ma 42 050-re emelkedett. Decemberben a 109 fônyi sírásó törzsgárda is legyen-
gült, közülük 46-ot vitt el a halál. Az ôsszel kiásott tartalék sírárkok december-
re megteltek. A temetkezés válságos helyzetbe került. A szállítási csôd miatt de-
cember 19-ig a kórházak halottasházaiban, az evakuációs gyülekezô állomáso-
kon és más gyûjtôpontokon 7000 tetem várt kiszállításra. Az egyik piac terén ra-
kásba rakva halmozódtak a tetemek. A temetôk ravatalozóin kívül a temetôbe-
járatnál, a temetôk szélén elhagyott tetemek százai gyûltek össze. Ekkor avatko-
zott be a város vezetése. E rendkívüli feladatokra összevontak egy karhatalmi
ezredet, speciális munkászászlóaljat, építôvállalatokat, LÉGO önvédelmi cso-
portokat, közmunkásokat. Átcsoportosítottak tehergépkocsikat, köztisztasági
jármûveket, nagyteljesítményû kotrógépeket.

A tetemek kiszállítását végzô gépkocsivezetôknek és a kísérô munkásoknak
– a Haditanács engedélyével – a második fuvarfordulótól számított minden fu-
varért pótlólag 100 gramm kenyeret és 50 gramm vodkát adtak. Hasonlókép-
pen ösztönözték a temetôkben dolgozó munkásokat is. Egy 5 tonnás tehergépko-
csira a norma szerint 100 tetemet kellett felrakni, a 3 tonnásra 60, a 1,5 tonnás-
ra pedig 40-et. 1942. februárban a temetôkben 4000 katona és civil – temetett.
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Tömegsírok

A kotrógépek a mínusz 25–30 °C hidegben már nem ároksírokat hanem tö-
megsírokat ástak robbantó különítmények segítségével eleinte másfél méter
mélyre. A Piszkarjov-i temetôben, 1941. december 16-tól 1942. május 1-ig 129
temetkezési árkot ástak ki. Ezek közül hatot 4–5 méter mélységgel, 6 méter szé-
lességben és 180 méter hosszúságban már eleve tömeges temetkezésre készítet-
tek. Csak Piszkarjovban fél év alatt 371 428 halottat temettek el.

A nehéz kotrógépek, és a robbantásos módszerek ellenére sem tudtak kiásni
elegendô mennyiségû tömegsír-árkot. 1942. február 3-án temetkezési célra bocsá-
tottak egy homokbányát. Ide 5–6 nap leforgása alatt 60 ezer tetemet hantoltak el.
Felhasználták még a kész kimélyített tankcsapdákat, a nagyobb bombatölcsére-
ket is. Ilyen helyekre 25 ezer tetemet hantoltak el. Még kritikusabb helyzet ural-
kodott a front közeli külvárosokban, például Kolpinoban, ahol a német pergôtûz
miatt nem lehetett ásni.

Tömeges hamvasztás

1942. február 27-én a hatóság megengedte, hogy Kolpinóban, a kohászati ke-
mencékben hamvasszák el a tetemeket. Békeidôben, már többször felmerült egy
krematórium építésének szükségessége, de az ügy a tervezgetésen és vitákon so-
ha nem jutott túl. A kolpinoi tapasztalatok nyomán kidolgozták a hamvasztás
technológiáját téglagyári alagút kemencékre. Erre a célra két alagútkemencét
készítettek elô. Március 16-án kezdték el a hamvasztást, áprilisban 22 861, má-
jusban 29 764 tetemet hamvasztottak el. 1943. végéig, az összes elhamvasztott te-
temek száma 109 925 volt. Tüzelôanyagként a Leningrád környéki palát  és
tôzeget használták.

1942. június 1-tôl az elhalálozások csökkentek, a krematórium is mûködött,
lehetôvé vált a tömegsírokba temetés megszüntetése, a köztemetôkben visszatér-
tek a normális temetkezési szokásokhoz. A tavasz közeledtével, a hó olvadásá-
val felszínre kerültek egy újabb közegészségügyi krízis fenyegetô jelei. Ren-
det, tisztaságot kellett teremteni a város utcáin, a házak udvaraiban és lépcsôhá-
zaiban, a kórházak parkjaiban, a temetôkben és a környékükön. Április köze-
pén a legyengült, beteg emberek tízezrei takarították a várost. Az olvadó hó
alól 12 900 – a köznyelvben „hóvirág” – tetemet szedtek össze, és szállítottak el
hamvasztásra vagy a temetôkbe. Összegyûjtötték az elhagyott tárgyakat, a te-
metkezési kellékhulladékokat, és a helyszínen elégették. Átrendezték a halottas-
házakat, az épületeket, a közterületeket fertôtlenítették. A temetkezésben hely-
reállították a szabályos közigazgatási adminisztrációt, a tél folyamán engedélye-
zett un. listás halotti anyakönyvezést megtiltották. A tisztasági akció során a vá-
rosi halottasházakból az ottrekedt 3316 tetemet is kiszállították a temetôkbe.
Még ezután is véletlenszerûen találtak különbözô helyeken és épületekben halot-



takat. Az Ermitage Múzeum pincéjében például az ott dolgozó alkalmazottak
közül elhalt 109 személy tetemét találták meg.

Tavaszi járványmegelôzés

A tavasz újabb súlyos gondokat hozott. Korrigálni kellett a téli temetkezés fe-
lületességeit, mert azok, a nyár közeledtével, fenyegetô járványforrást jelentet-
tek. Az ôszi és téli egyéni elhantolások során gyakorta és tömegesen megszegték
az elôírásokat. Volt eset, hogy a minimális 80 centiméteres temetkezési mélység
helyett, csupán 5 centiméterre temettek. Az összes temetôt átvizsgálták. Köze-
gészségügyi okokból  9173 tetemet kellett újratemetni az elôkészített ároksírokba.

A temetkezési szolgálat és a közegészségügyi felügyelet megszervezte az ôszi-téli
tömegsírok beomlásának megfigyelését és a hant karbantartását. Az idô múlásával
a sírok hantjai kezdtek berogyadozni. érezhetô volt a jellegzetes hullabûz. A han-
tokat ezért nyáron több ízben földdel utántöltötték, hogy az elôírt szigetelôképes-
ség megmaradjon. Erre a földmunkára nagyteljesítményû kotrógépeket, speciális
LÉGO századokat rendeltek ki. Ôszre megnyugtató állapotba hoztak 17 850 egyé-
ni és 584 tömegsírt, de befejezetlen maradt még 78 tömegsír hantjának az utántöl-
tése. Az intézkedések eredményeként Leningrád elkerülte a fenyegetô járványt!

„A városi temetôk adatszolgáltatása szerint – amely messze nem tekint-
hetô pontosnak és lehetséges benne túlzás is – 1941. július 1-tôl 1942. jú-
lius 1-ig Leningrádban  1 093 695 halottat temettek el.” Szó szerint ez áll Le-
ningrád kommunális igazgatójának, V. A. Karpusenkónak az 1943. április 5-én
kelt titkos minôsítésû jelentésében.

Bizonyára jogosan teszik fel a kérdést a kutatóknak: ismerték-e Moszkvában
a leningrádi katasztrofális helyzetet. Erre nem lehet levéltári dokumentumokkal
válaszolni.  A közvetett bizonyítékok alapján viszont feltehetô, hogy Moszk-
va és Sztálin teljesen tájékozott volt. A NKVD tájékoztatási rendszere az egyik
bizonyíték. Az is tudható, hogy Zsdanov 1941. végén járt Moszkvában Sztálin-
nál és referált neki. Feljegyezték, hogy Zsukovnak, amikor Leningrádba vezé-
nyelte, a következôket kötötte a lelkére: 

„Búcsúzóul Leningrádba repülésem elôtt Sztálin azt mondta, hogy a helyzet
a Leningrádi Fronton nagyon nehéz, és ha a németek beveszik Leningrádot, ak-
kor a mi helyzetünk a végsôkig bonyolódik. Az Ön feladata, mondta nekem Sztá-
lin, nem beengedni az ellenséget Leningrádba, bármibe is kerüljön ez Önnek.”

Dokumentumok is megerôsítik, hogy az élelmezési krízis láttán Sztálin Lenin-
grádba küldte A. Koszigin miniszterelnök-helyettest és több más kormánytagot,
hogy tisztázzák a helyszínen a segítség nyújtásának konkrét lehetôségeit. Tudo-
mányos szaktekintélyek véleménye szerint teljesen hiteltelenek az olyan állítások,
feltevések, hogy Sztálin szándékosan késleltette volna Leningrád felszabadítását.
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A leningrádiak tájékoztatása 
és közhangulata

A sajtó
A legfontosabb három központi napilap a blokád ellenére rendszeresen megje-
lent. A lapok matricáját juttatták Leningrádba, és az újságokat helyi nyomdá-
ban állították elô. A blokád egész idején a megjelentek a helyi lapok is, amelyek-
be írt Kalinyin államfô, Tolsztoj, Fagyejev, Ketlinszkaja és sok más ismert
közéleti személyiség.

A védvonalakon dolgozók részére külön újságot is kiadtak. Saját újsága volt
a Leningrádi Front Parancsnokságának és a Balti Flottának. A LÉGO alakula-
tok is rendszeresen kiadták saját lapjukat. Alkalomszerûen adtak ki röplapokat
az aktuális politikai és közigazgatási kérdésekrôl. Megjelent számos aktuális
ismeretterjesztô füzet légoltalmi és katonai ismeretekrôl, a hadi helyzetrôl, a
zöldségtermesztésrôl, a vadnövényekrôl. 1943-tól már kaphatóak voltak az iro-
dalmi folyóiratok is. 

A rádió
A háború kezdetén a rádió vevôkészülékeket be kellett szolgáltatni. A mûsor

ezért csak a vezetékes rendszeren volt hallható, de annak széles hálózatára a vá-
rosban 100 000 vevôkészülék volt rákapcsolva. A vezetékes mûsor eljutott a la-
kóházakba, a közintézményekbe, a kórházakba, a gyárakba, a hivatalokba, a
házkezelôségekbe stb. Az országos híranyagokat a helyi rádió természetesen át-
vette. A legfontosabb politikai mûsor a Szovjet Tájékoztató Iroda napi hadi-
jelentése volt.    

A Rádió kettôs rendeltetéssel mûködött. A mûsorban helyezték el ugyanis a
katonai hírszerzô szolgálat kódolt jeleit, ahogy ez akkoriban másutt is szokás-
ban volt. Ezt a lehetôséget egy levéltári iratanyag tanusága szerint az NKVD Me-
gyei Hivatal fônöke kérte a városi pártbizottság titkárától.

„Kérem a beleegyezését a Leningrád Rádió felhasználására, azaz egyezmé-
nyes kódolt szövegek közlésére az ellenség hátországában speciális feladattal
tartózkodó embereink részére. Ebbôl a célból havonta néhány alkalommal –
szükség szerint – az adások szünetében a használatos frekvencián szokványos
hirdetési szövegeket fognak leadni szigorúan megállapított idôpontban. Az em-
lített közléseknek ez a módja tartalékként van számba véve.”
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A Rádió igen szûkös körülmények között mûködött. Errôl tanúskodik az el-
nökének egy 1942-ben kelt levele, amelyet a  párt központi bizottsága illetékes
meghatalmazottjának írt.

„A Leningrádi Rádió ez idô szerint rendkívüli nehézségeket él át a mûvésze-
ti (különösen a zenei) repertoár tekintetében. 1941. júliusában, a különleges tá-
rolási helyzet miatt a Rádió hanglemez és hangszalag készlete a LENFILM kül-
városi raktárába került, Puskin városba. A németek elôrenyomulása során
nem volt mód ezek visszaszállítására, és minden Puskinban tárolt hangszalag
és filmanyag a németek kezére jutott. 

A rendelkezésünkre álló hanglemez állomány 1941-óta nem egészülhetett ki,
a lemezek megkoptak, és tematikailag egyáltalán nem felelnek meg a követel-
ményeknek. Most sürgôs intézkedéseket kell hozni a lemezállományunk kiegé-
szítésére, tekintet nélkül a nehézségekre és a költségekre. Különösen az új ze-
nemûvekre, valamint a legkülönfélébb operai és szimfonikus mûveket tartalma-
zó hanghordozókra van szükségünk.”

A lakosság hangulata levéltári 
dokumentumok tükrében

A lakosság hangulatának elemzése – a Nagy Honvédô Háború kutatásával
összefüggésben – eddig nem volt szokás az orosz történelem kutatók körében. Az
viszont tudott, hogy a hatalom mindvégig figyelmesen nyomon követte a lakos-
ság hangulatának alakulását. Az 1920-as években az értesülések gyûjtését V. Sz.
Messzing, a Leningrádi GPU fônöke szervezete meg. 

A német támadást megelôzô idôkben a lakossági hangulatról szóló értesü-
lések gyûjtésének rendszere az NKVD-ben igen részletesen ki volt dolgozva.
A pártszervek is rendelkeztek információs rendszerrel, amelynek forrásai: a
párt- és szovjet szervekhez továbbított levelek és panaszok, a helyi pártszerve-
zetek jelentései, az NKVD informátori hálózatából és a levelek konspiratív cen-
zúrázásából származó jelentések voltak. Mindebbôl rendszeresen készültek
összefoglaló jelentések  a fô területi pártvezetô, Zsdanov részére. 

A pártjelentésekben domináltak a párt vonalát helyeslô pozitív megnyilvá-
nulások, az NKVD jelentéseiben ellenben inkább a negatív hangok bemuta-
tása volt a jellemzô.

A hadiállapot bejelentése V. Molotov rádióbeszédében

A Kirov kerületi pártbizottság munkatársa által összeállított hangulatjelentés
(1941. június 23-án) kizárólag Molotov rádió beszédének pozitív fogadtatásáról,
az elszántságról, a fasiszták elítélésérôl, a Sztálin és a kormány melletti egységes
tömörülés szándékáról ad név szerint idézeteket, kiemelve az emberek készségét
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az önkéntes bevonulásra. A kerületi párttitkár ráírta erre a jelentésre: „Subin
elvtársnak. A lakosság közhangulatáról is jó lenne, hisz vannak negatív tények
is, nemde?”

A levéltári dokumentumokból követhetô, hogy a Rendôrség július 22–24-re
vonatkozó összefoglalója megállapítja: feljegyeztek „egyedi megnyilvánuláso-
kat” „szovjetellenes hangulatot, ellenforradalmi beszélgetéseket”, a mozgósítás
kikerülését, és azt, hogy a háború elsô napjaiban a takarékpénztárak elôtt
160–200 fôs sorok álltak a betétek kivételének szándékával.

Hangulatjelentés Kirov kerületi titkárnak

Az emberek önként, munkahelyükön maradnak a munka után, és készek
túlóra díj nélkül tovább dolgozni. Minden üzemrészben emelkedik a munka ter-
melékenysége, sokan visszatértek a szabadságukról vagy betegállományból. 900
férfi és nô jelentkezett önkéntes rendfenntartónak vagy katonának, 1000 fô kész
a Vörös Hadseregbe bevonulni. A kerületben felállítottak egy hadikórházat.
Mindent kiválóan megszerveztek, az ápolószemélyzetet önkéntes leányokkal egé-
szítették ki. A tartalékosokat filmek vetítésével szórakoztatják, propaganda
anyagokkal látják el a gyülekezôhelyeken stb.

Csak a lövészárkok ásási tervét nem teljesítik, mivel a vezetôk rosszul szer-
vezik a munkát. Június 25-én 43 500 helyett csak 9245 folyómétert ástak ki. Le-
het hallani más hangokat is. Például, egy Gorbacsova nevû asszony az üzemben
azt híresztelte, hogy a bevonult férjét rosszul táplálják, szûkös helyen zsúfolt
körülmények között vannak a katonák, és tetvesedés is elôfordult közöttük. Egy
párttag kijelentette, hogy a napokban a tengerészetnél egy saját szovjet hajót
süllyesztettek el. Egy másik felpanaszolta, hogy íme, etettük Hitlert gabonával,
most pedig ránk támadt. Az egyik üzemben késett az ebéd, mivel a kenyeret meg-
késve szállították a konyhára. Erre egy Szolovjov nevû személy megjegyezte,
hogy csak második napja folyik a háború és már nincs kenyér. Ha így fogunk
harcolni, akkor egy év múlva éhen halunk. Az egyik munkást hívták önkéntes
tûzoltónak, de az elutasította azzal, hogy a szabad idejében foglalt. A kerületi
instruktor ezt a rossz tömegpolitikai munkával magyarázta. 

Az NKVD Megyei Hivatalának vezetôje 
1942. szeptember 5-én jelentette Zsdanovnak 

„ Az utóbbi idôben a város lakói körében sokasodtak az étkezdék és üzletek
munkájával kapcsolatos elégedetlenséget kifejezô kijelentések. A dolgozók
konstatálják, hogy a kereskedelmi és ellátó szervezetek alkalmazottai lopják
az élelmiszert, spekulálnak e cikkekkel és cserélgetik értékes tárgyakra”



Leningrádból írják:
„…Nekünk jó fejadag jár, de az a helyzet, hogy az ebédlôkben sokat lop-

nak. Ha elvihetô hideg porciót vételezhetnénk, akkor jóllaknánk. De az ebéd-
lôkben nem kapjuk meg azt, ami jár nekünk.”

„…Vannak emberek, akik éhséget nem próbáltak és most  zsírban úsznak.
Látnivaló bármely bolti eladón, hogy az egyik karján aranyóra, a másikon
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Zsdanovnak 1941. június 22-december 31. között 
írt állampolgári levelek

darab 

A levél  
A levél tárgya

Egyéni Kollektív Anonim Együtt

Vörös Hadsereg parancsnokságának     20 1 3 24   
bírálata a hibás hadmûveletek miatt

Rossz bánásmód a katonákkal, 8 1 2 11
a parancsnokok iszákossága

Dezertálás, gyávaság a fronton 1 – 1 2

Hiányos lôszerellátás 1 – – 1

Rossz ellátmány a fronton 9 1 3 13
és másutt

Rendetlenség a hadikórházakban 5 – – 5
és a sebesültek gondozásában

A káderek ésszerûtlen 11 1 – 12
foglakoztatása a csapatoknál                 

Gyenge politikai munka a csapatoknál 6 – 2 8

Jelentkezés a frontra 1 – – 1
és partizán alakulatba

Hadiipari mûszaki felfedezések 1 – – 11

Bürokratizmus, visszaélés 5 1 1 7
a vállalatoknál

Leningrádiak evakuálása 1            1               1             3

Lakosság élelmezése – – 3 3

Pozitív epizódok a fronton 3 – – 3

Hazafias levelek                                      1           – –             1

Szovjetellenes levelek                             2            –             15           17

Egyéb tárgyban 8 2 1 11

Összesen 20 8 32 133



karkötô, aranygyûrûk. Minden ebédlôben dolgozó kuktának aranya van. Vagy
vegyük azokat a katonákat, akik a parancsnokságokon teljesítenek szolgála-
tot. Gépkocsival járnak haza, hordják az élelmiszert és részegeskednek. Bizo-
nyára ugyanúgy harcolnak, ahogy itt a hátországban dolgoznak.”

„…Azok élnek jól, akik ebédlôkben, boltokban és a kenyérgyárakban dol-
goznak, de nekünk sok idôt kell fordítanunk a munkára, hogy csekély mennyi-
ségû élelemhez jussunk. És amikor látod az ebédlôk jóllakott szemtelen sze-
mélyzetét, akkor nehéz elviselni…”

Az NKVD fônök végezetül közli, hogy az utóbbi tíz napban 10 820 hason-
ló tartalmú levél érkezett.

A finnek és a németek kitelepítésérôl

A finnek és a németek Leningrád megyébôl való kitelepítésérôl 1942. április
1-én tett jelentést Oranienbaum (Lomonoszov) járási hatósága. A kitelepítésérôl
az indulást megelôzôen 24 órával elôbb értesítették az érintett családokat, akik
ellenállást nem tanúsítottak, de annál több méltatlankodás hangzott el. Pártta-
gok is voltak ugyanis közöttük. Kifejezetten szovjetellenes megnyilvánulás nem
fordult elô. Egy személy bement a járási pártbizottságra és megkérdezte:  kinek
adható le a párttagsági könyve. Provokatív híresztelés elôfordult. Pl. Az egyik
faluban egy asszony kijelentette, hogy a finneket csak az Öbölig viszik, ott aztán
a jég alá kerülnek. Ennek a finnek nem adtak hitelt. Igen sok olyan esetet re-
gisztráltak a helyi hatóságnál, amikor oroszok kérelmezték, hogy mehessenek az
evakuáltakkal, és elégedetlenségüknek adtak hangot az elutasítás miatt. Izsora
faluban volt olyan megjegyzés: a jött-menteknek gépkocsit állítottak a házuk elé,
de mi még útba esô kocsira sem szállhatunk fel, hogy elmenjünk. Elôfordult,
hogy a Vörös Hadsereg civilekhez beszállásolt tisztjei megpróbáltak ebbe a rendôri
intézkedésbe beleavatkozni, megakadályozni azt. Volt, hogy a szemfüles speku-
lánsok rávetették  magukat a kitelepülôk holmijaira. Ennek elterjedését igye-
keztek megakadályozni.

A Kormány Tájékoztató Irodájának közleménye 
a Honvédô Háború két évérôl

A háború két évérôl ez a tájékoztató jelentés 1943. június 22-én jelent meg a
sajtóban. Ekkor már túl volt az ország a nagy kurszki gyôzedelmes csatán, az
elsô kimagasló katonai gyôzelmen. A röpgyûlések élénkek voltak, a felszólalá-
sokban a központi téma az volt, hogy a Második Front megnyitása nélkül a náci
fenevad nem gyôzhetô le. Ezt többen ellentétesnek vélték Sztálin korábbi kije-
lentésével. A szövetségesek Második Frontjának megnyitását mindenki óhajtot-
ta, de kétségbe vonták a Nyugat egyértelmû jóindulatát, és halogató taktikázás-
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nak vélték a Front megnyitásának a késését. (Ez  egybeesett a hivatalos szovjet
politika gyanakvásával). De kitartottak amellett, hogy a Szovjetunió németek
által megszállt területeirôl magának a Vörös Hadseregnek kell kiûznie a meg-
szállókat. Kérdések hangzottak el a németek szövetségeseivel kapcsolatban:
Olaszország, Finnország helyzetérôl. Érdeklôdtek az USA hadereje és harci
repülôgép gyártása felôl. Igaz-e, hogy a szovjet fronton angol pilóták is harcol-
nak a németek ellen. Mire hasznosítják a német hadifoglyokat?

A Különleges Állami Bizottság jelentése 
a német fasiszta megszállók 
kegyetlenkedéseirôl egyes településeken

Ez a közlemény a Leningrádi Pravda 1943. április 7-i számában jelent meg.
A szovjet front elôrehaladása nyomán a német megszállás alól felszabadított
településekrôl, megyékrôl ettôl kezdve rendszeresen jelentek meg a németek ke-
gyetlenkedését leleplezô hivatalos megyei és kormánybizottsági közlemények.
Késôbb a Különleges Leningrádi Bizottság jelentése is. Ez az epizód csak ak-
kor válik érthetôvé, ha megismerjük a fenti jelentés legalább néhány kitételét. 
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A Kalinyin Megyei jelentést a Bizott-
ság elnöke – N. A. Svernik és
Nikoláj kijevi metropolita a helyszí-
nen, tanúk meghallgatása és a hely-
színek megtekintése alapján állítot-
ták össze. Ezt az alább idézett doku-
mentumot a Nürnbergi peranyagban
SZSZSZR – 279 számon regisztrál-
ták.

„Vjazma és Gzsatszk, Rzsev és
Szicsovka járásokban a 4. német
hadsereg parancsnoka, Heinritz ve-
zérezredes és a 9. német hadsereg
parancsnoka Model vezérezredes,
figyelmen kívül hagyva az emberi
morált, megcsúfolták, kínozták és
öldösték a semmiben nem vétkes ci-
vil lakosságot. Az ô parancsaikra a
német csapattestek tisztjei, katonái kínozták a nôket, a gyermekeket, az örege-
ket: kiszúrták a szemüket, megcsonkították és meggyilkolták ôket.  

Simán tábornok csendôr hadtest egységei, Arnold Stammp polgármester és
báró Adler Gestapo fônök ezrével megkínoztak és meggyilkoltak békés szovjet
polgárokat Vjazma városában. 

• 1942. december 10-én kiszállítottak a városból 34 személyt – férfit, nôt,
megásatták velük a sírjukat és lelôtték ôket.

• 1942. február 25-én a fasiszták agyonlôtték a 65 éves M. Birostein váro-
si kórházi sebészt,  a 62 éves A. Lopirjeva szemorvost és a 16 éves fiát…

• 1943. január 7-én Szicsovka városparancsnoka – Kiesler fôhadnagy –
összeterelt 100 zsidót – nôket, gyermekeket, öregeket – megverette, aztán
a város szélén lelövette ôket.

• 1943. február 28-án a fasiszták a Naberezsnaja utca 57. sz. házba terel-
ték Szicsovka tífuszban szenvedô betegeit azzal az ürüggyel, hogy ott or-
vosi ellátást kapnak. Bezárták ôket a házba, és rájuk gyújtották.

• A Szicsivka járás Holmec falujában az út egy részének aknamentesítésé-
re volt szükség. A 102. német lövészhadosztály parancsnoka, Fiesler
vezérôrnagy parancsára helyi lakosokat hajtottak az aknásított útra.
Ott valamennyi áldozat felrobbant és elpusztult...

• Zajcsiki faluban a gestapósok egy házba kergették a 61 éves Beljákova
Nyikiforovát, a 70 éves Bergova Jekaterinát, a 70 éves Golubjeva
Jekaterinát, az 5 éves Dadonova Jegort, a 7 éves Zernov Mirát – és máso-
kat, összesen 23 fôt, majd felgyújtották a házat, és élve megégették ôket. 
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• Visszavonulásakor – a német tábori csendôrség fônökének segédtisztje –
Boss hadnagy – Csisztyakova kolhozparaszt portájára terelt 200 sze-
mélyt, akik szintén a tûzhalál áldozatai lettek. 

• Szicsovka város felszabadítása után, a volt hadifogoly gyûjtôtábor mel-
lett 3000 vöröskatona tetemére leltek, sokuk kegyetlen kínzás, testcsonkí-
tás nyomait viselték…”

A hangulatjelentés szerint ezt a közleményt röpgyûléseken is felolvasták és
megtárgyalták. Határtalan volt a felháborodás. Voltak, akik rokoni értesülé-
seikkel megerôsítették, hogy a németek a megszállt területeken  ilyeneket mûvel-
nek. A hangulatjelentés rámutat arra is, hogy vannak kétkedôk, akik nem ad-
nak hitelt a jelentésnek.
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A német és finn megszállók kiûzése

Civilek a védelmi gyûrû frontzónájában
Azoknak a Leningrádon kívüli járásoknak a népességérôl van szó, amelyeket a
németeknek nem sikerült megszállniuk, és így a szovjet oldalon gyakorlatilag
frontzónában termeltek, éltek, és közmunkákkal szakadatlanul segítették a fron-
tot. Lényegében frontszolgálatot teljesítettek annak minden kockázatával
együtt. Résztvettek a védelmi erôdvonalak és tûzfészkek kiépítésében, a tábori
harci repülôterek, gépkocsi utak, fogatolt forgalomra alkalmas utak építésében,
átkelôk létesítésében a vízfolyásos és mocsaras helyeken. Az NKVD csapatait 16
tábori repülôtér építésében segítették. A Leningrád elôterében elrendelt erôdítési
munkálatokon az elsô idôszakban 150000 civil közmunkás vett részt, de késôbb
a számuk elérte 250 ezret is. Nemcsak gyalogmunkásként dolgoztak, hanem foga-
tosként 5000–7000 igáslóval. (Munkájukat a nyilvántartók munkanapban és „ló
munkanapban” is mérték. Segítségükkel érték el, hogy a szovjet kézen maradt te-
rületen minden arra alkalmas körzetben létesítettek repülôtereket.

Leningrád megye közigazgatási területe akkor 4 mai megyét foglalt magába.
Úthálózata 19 879 kilométer volt.

Ebbôl: •  szilárd burkolatú 5628 km
•  javított földút 446 km
•  köves út 998 km
•  földút 12 202 km volt.

A háború elôtt ezeknek az utaknak a forgalma nem volt jelentôs. A szilárd
burkolatú utak nagyobb része német megszállás alá került. A szovjet frontzóná-
ban viszont a hadi felszerelések, a csapatok szállítási igénye új helyzetet terem-
tett. Építettek is új utakat, hidakat, köztük egy 497 méteres fahidat. 1942. ok-
tóber 1-ig a front  szovjet zónájában

•  szilárd burkolatú 426 km
•  kôborítású 148 km
•  fa felületû 151 km
•  föld út 4699 km  volt.

Télen 8017-en dolgoztak az utakon, 2444 lovas fogattal. 12698 tonna
élelmiszerrel segítették az éhezô várost. Ebbôl:
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•  kenyérgabona, liszt, kása 547 t
•  zöldség 1118 t
•  burgonya 3090 t
•  hús 4653 t
•  tejtermék 743 t
•  friss hal 476 t
•  áfonya 1505 t
•  sózott gomba 141 t
•  szárított gomba 7,7 t
•  tojás 179 000 db
•  egyéb élelmiszer 417 t volt.

Mindezeken kívül bizonyos mennyiséget eladtak a saját készleteikbôl is a
frontnak, így 1942-ben csaknem 5000 tonna szénához és 102 541 pud mezôgaz-
dasági termékhez juttatták a Vörös Hadsereget.                                                   

A szárazföldi ostromgyûrû áttörése
1942. végén a Vörös Hadsereg kezébe került a stratégiai kezdeményezés. A

sztálingrádi gyôzelem, a Voronyezs irányába mért csapás és a Velikie Luki felé
kezdeményezett támadás jelzi a fordulatot. A Fôhadiszállás ebben a sorban hatá-
rozta el a Leningrád körüli szárazföldi ostromgyûrû áttörését. A hadmûveletek
összehangolásra Sztálin Zsukov hadseregtábornokot rendelte erre a frontra.
Mind a német, mind pedig a szovjet oldalon mélyen tagolt védelmi állásokban
rendezkedtek be. A támadás részletes tervét a gyûrûbe zárt Leningrádi Front és
a hátország felôl támadó Volhovi Front törzse dolgozta ki. Ezt Zsukov felülvizs-
gálta, arról telefonon beszámolt Sztálinnak, aki az elôkészületeket elfogadta.

A Fôhadiszállás az áttörés parancsát 1942. december 8-án adta ki Sztá-
lin fôparancsnok és Zsukov hadseregtábornok aláírásával, ISZKRA kódolt
névvel. Ennek értelmében a szárazföldi ostromgyûrû áttörését – és ezzel Lenin-
grád szárazföldi kijáratának a megnyitását – a Leningrádi és a Volhovi Front
összehangolt támadásával kellett megoldani. A Leningrádi Front már másfél éve
elszigetelt helyzetben volt az ostromgyûrûben, tehát sem hadfelszerelést sem
lôszert nem kaphatott a hátországból, kivéve azt a mennyiséget, amely a Ladoga
tón keresztül jutott el. Az ostromlott várost közvetlenül védô Vörös Hadsereget
alapvetôen Leningrád hadiüzemei látták el haditechnikával és lôszerrel. A Vö-
rös Hadsereg támadását eredetileg 1943. január 1-én kellett volna megindítani,
de az enyhe idôben az olvadásos terep miatt ezt 1943. január 10–12-re módosí-
tották. 1943. január 12-én 9 óra 30 perckor kezdetét vette a két szovjet
arcvonal elôkészítô tüzérségi össztüze a Slisszelburg-Mgin német korridorra,
amely a Ladoga tó déli partjáig zárta a szárazföldi német gyûrût. Ezen, az áttö-
résre kiválasztott frontszakaszon, minden négyzetméter földre két–három szov-



jet tüzérségi és aknavetô lövedék hullott. 1943. január–március hónapokban
3000 vagonnyi lôszer zúdult a német állásokra. A harcokban zsákmányoltak egy
megrongálódott Tigris harckocsit is, amelyet részeire szedtek, és alaposan tanul-
mányozták a sebezhetô pontjait. A vizsgálat eredményét eljuttatták a Vörös
Hadsereg kiképzô központjaiba és a hadra kelt alakulatokhoz. 

Hét nap és hét éjjel folyt a közelharc a korridor bevételéért, mígnem a két
szovjet front 1943. január 18-án egyesült és elfoglalta Slisszelburgot a hozzá tar-
tozó szárazföldi korridorral. Még aznap megkapta Zsukov hadseregtábornok a
Szovjetunió marsallja rangot, Roosevelt pedig késôbb, a leningrádiaknak ado-
mányozott díszoklevélben említette meg ennek az áttörésnek a jelentôségét.

A német gyûrû áttörése visszaállította Leningrád szárazföldi kapcsolatát a
hátországgal a Ladoga tón vezetô vízi út, illetve a jégen épített katonai út mellett
is. Ezzel a sanyarú helyzetébôl kilépett a leningrádi lakosság, a város védôserege
és a Balti Flotta. Hadászati szempontból pedig végleg elvetélt az a német katona-
politikai koncepció, hogy a német haderô egyesüljön a szovjet Karéliába elôretört
finn hadsereggel, és tovább nyomuljanak a Fehér tengerhez, elvágva a szovjet
összeköttetést észak felé a murmanszki és arhangelszki tengeri kikötôkkel. 

Mindezek nem zavarták Hitlert abban, hogy március 13-án a Fôhadiszállás
5. számú parancsában ne handabandázzon újra.

„A nyár második felében (június kezdetén) tervben van a Leningrád elleni
hadmûvelet, amely az erôk maximális koncentrálásával, valamennyi rendelke-
zésre álló tüzérséggel, a legújabb támadó fegyverek felhasználásával fog végbe-
menni. Ennek érdekében szükséges jó elôre felvonultatni a tüzérséget és lôszer-
tartalékot képezni. A konkrét feladatok ezzel kapcsolatban, speciális parancs-
ban jelennek meg.”

A náci ostromgyûrû felszámolása
A szovjet hadvezetés 1944. elejére tervezte Leningrád és Novgorod térségé-

nek felszabadítását, tehát az egész NORD hadsereg csoportosulás felszámolását.
A NORD élén G. Küchler tábornok állt. Az ostrom éveiben a német hadálláso-
kat 230–260 km. mélységben mélyen tagolt, többlépcsôs erôdített rendszerré
építették ki és a propagandában NORD Hengernek titulálták. A NORD rendel-
kezésére állt: 741 ezer katona, 10 070 löveg és aknavetô, 385 harckocsi, valamint
370 harci repülôgép. 

Szovjet oldalról a bekerítésben lévô Leningrádi Front, a szovjet hátországgal
határos Volhovi Front és Balti Front, valamint az ugyancsak német-finn bekerí-
tésben lévô Balti Hadiflotta készült fel a nagy térségre kiterjedô támadásra,
amelynek része volt a Leningrádot gyûrûbe záró német erôk megsemmisítése, il-
letve kiszorítása. A Balti Hadiflottát nem számítva, a szovjet támadó erôk ren-
delkezésére állt: 1 252 000 katona, 1580 harckocsi, 20 183 löveg és aknavetô,
1386 repülôgép. A szovjet erôfölény nyomasztó volt.
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A kiválasztott támadó csapásmérô erôk a szovjet frontvonal mögött gyakorol-
ták a makettekkel tarkított mûvi német megerôsített vonal áttörését. 1943. ja-
nuár 14-én a csapásmérô hadsereg az éjszakai repülô támadások, majd a tüzér-
ségi elôkészítés (100 000 lövedék) után támadott és az elsô napon 15 kilométeres
sávban mindössze 4 kilométert haladt elôre, ami mutatja a németek elszánt el-
lenállását és a védvonalak szakszerû kiépítettségét. A második napon 23 km-es
sávra tágult a rés, és 8–10 km mélyen hatoltak be a német védelmi állásokba.
Ekkor a Balti Hadiflotta a megjelölt terepre 220 ezer lövedéket lôtt. A hatodik
napon a Leningrád körüli gyûrût 25 kilométerrel vetették vissza, és ezzel meg-
szûnt Leningrád sebezhetôsége. Nyomban megjelent egy rendelet, amely a be-
lövésekkel kapcsolatos közlekedési korlátozásokat feloldotta.

1944. január 27-én a német hadsereget 65–100 kilométerre vetették vissza vá-
rostól. Ez a nap lett Leningrád felszabadulásának a napja. Este 324 löveg 24
sortüze adta hírül a felszabadulást a 900 napos pokol fogságából. Az antifa-
siszta koalíció országainak sajtója és rádiója tisztelettel méltatta az eseményt.
1944. január 31-én a New York Times vezércikkében – egyebek között – a
következôt írta:

„Aligha található a történelemben példa akkora kitartásra, amilyet a lenin-
grádiak oly hosszú idôn át felmutattak. Az ô hôsiességük úgy kerül a történe-
lem évkönyvébe, mint sajátos hôsi mítosz”.

A londoni rádió is beszámolt a nagy eseményrôl és megállapította:
„…Leningrád lakossága és a várost védô hôs katonák a férfiasságukkal és

önfeláldozásukkal a legnagyszerûbb lapját írták meg a világháború történeté-
nek, minthogy ôk jobban, mint bárki más, elôsegítették az eljövendô végleges
gyôzelmet Németország felett.”

A finn hadsereg kiszorítása 
a szovjet területekrôl

A finnek a Karel Szorosban – a Finn öböl és a Ladoga tó között – 100 km
mélységben tagolt, többlépcsôs védvonalat építettek ki. Dél-Kareliát (a Ladoga
tó keleti partjától az Onyega tóig a Szvir folyó vonalán) ugyancsak a finn hadse-
reg hódította meg és tartotta kézben, mintegy 200 kilométeres mélységben.
268 000 katonát tartottak e két fronton.

A sztálingrádi vereség után, 1943-ban a finn vezetô körök tapogatózni kezd-
tek Moszkvában a háborúból való kilépésrôl. Sztálin azonban igen kemény fel-
tételeket szabott, amit a finn fél nem fogadott el, hanem Hitlerrel alkudozott.
Berlin ígéretekben nem volt fukar, tehát a finnek folytatták a háborút. Az Egye-
sült Államok elnöke is arra biztatta a finneket, hogy lépjenek ki a háborúból, de
ez a kezdeményezés is elutasítására talált. Az Egyesült Államok ezért 1944.
június 30-án megszakította Finnországgal a diplomáciai kapcsolatot. 
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A szovjetek 450 ezer fôvel, 10 ezer löveggel, 800 harckocsival 1944. jú-
nius 10-én indították meg a finnek elleni támadást. Június 24-én a finn erôket
Leningrádtól 150 km-re szorították vissza. A finnek által megszállt szovjet Dél-
Karél területek felszabadítása 1944. június 21-én kezdôdött, augusztus 29-ig
visszafoglalták a megszállt területek nagyobb részét. Ezen a napon a szovjet
Fôparancsnokság kiadta a további elôrenyomulás leállítására szóló parancsot. A
katonai helyzet láttán ugyanis felgyorsultak a diplomáciai tárgyalások és
Finnország kilépett a háborúból. 1944. szeptember 22-én írták alá Moszkvában
a fegyverszüneti egyezményt. Minthogy pedig Anglia már 1941-ben hadat üzent
Finnországnak, így a békeszerzôdés megkötésére késôbb, egyfelôl a Szovjetunió
és Anglia, illetve a többi szövetséges állam, másfelôl Finnország között került
sor. A finn területen állomásozó mintegy 200 ezer német katona csak 1945. áp-
rilis 26-án hagyta el az országot. Finnország felsorakozása Hitler mellett nem
hozta meg a finnek által remélt Nagy Finnországot.  
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Az ostrom hosszú távú 
következményei

Demográfiai torzulások
A nôk-férfiak aránya súlyosan eltorzult. 1943. október 13-án a város élelmi-
szerjegyeket kibocsátó hatósága szerint Leningrád, Kolpinó és Kronstadt lakói-
nak száma együttesen 621 000 volt. Ebbôl 575 400 volt ellátva élelmiszerre jogo-
sító jegyekkel, a többi 45 500 közösségi formában étkezett. 

Az élelmiszerjegyre jogosultak nemek szerinti megoszlása
131 806 fô férfi, 23,2%
437 591 fô nô,    76,8% volt.

A 18 éven felüli lakosságon belül a nôk részaránya meredeken emelkedett. A
férfiak mintegy 50%-a, 60 752 fô katonaköteles korú, tehát katonai szolgálatra
behívható volt. A társadalmi munkamegosztásban, a demográfiai torzulásnak
megfelelôen a nôkre a foglalkoztatásban is óriási teher hárult. 1942. végén a
termelô munkások 79,9%-a volt nô, és ez 1943. februárjára már 83,7%-ra emel-
kedett. Ezeknek a nôknek a 82%-a 18–49 éves korcsoportokba tartozott. 

A háború után a leningrádi népesség száma és nemek szerinti megoszlása elsô
alkalommal egy 1946-ból származó titkos dokumentumból ismert. E szerint: a
város népessége 1 703 141 fô, ebbôl férfi 587 360 és 1 115 787 a nô. Egy
férfira 1,8 nô jutott!

1946-ban a nôk 50,8%-ának a férje a fronton volt, 33,7%-uk megözvegyült és
84%-uk akkor nem élt nemi életet. 1941/1942 telén a nôk 85%-a nem menstruált,
tehát az adott idôszakban szülésképtelen volt.  A. M. Lazarjeva kutató a háború
éveiben vért adó 3803, 18–25 éves korú véradó leány önkéntes adatai alapján rá-
mutatott arra, hogy véradó leányok 43%-a még szûz volt. A szovjet-finn háborús
konfliktus idején ugyanebben a korcsoportban a leningrádi nôknek még 69%-a
nem élt nemi életet. A blokád kibírhatatlansága ellenére a nôknek volt tartásuk!

A demográfiai helyzet, az evakuáció és a blokád következményei tükrözôd-
nek a születések számában. Korábban is a férfiak haltak meg nagyobb mérték-
ben. A háború elôtti idôben 100 elhalálozott nôre 124 férfihalál jutott, 1941-ben
viszont már 185.

A házasságkötések száma 1000 lakosra számítva 1941-ben 10,1 volt, 1942-
ben 2,4, 1943-ban 12,9. Az 1941. évi házasságkötések magas száma azzal magya-
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rázható, hogy a katonai szolgálatra bevonuló férfiak indulás elôtt nagy számban
kötöttek házasságot. 1942-ben ilyen lehetôség nem volt, míg 1943-ban a blokád
szorításának enyhülése megengedte a házasságkötések újbóli élénkülését.

Az abortusz, a háború elôtti idôkben – különösen az iparosítás idején – óriá-
si méreteket öltött. 1935-ben 106 542 abortuszt regisztráltak, ezért 1936-ban a
kormány csaknem teljes mértékben visszaszorította, így 1940-re ez a szám
37 880-ra csökkent. Az abortusz a háború kezdô évében és harmadik évben –
házasságkötésben élénk 1943. évben – kiugró méreteket öltött.

Nôk az ipari munkások között 

Szakma Összes szakmunkás Szakmunkás   

Lakatos- szerelô 2052 808
Általános esztergályos 1301 612
Szerszám esztergályos 1236 610
Revolver esztergályos 903 856
Összeszerelô 734 687
Összeszerelô 627 551 
Fúró 510 410
Turbina kazánfûtô 480 190
Darukezelô 457 309
Szerszámgép beállító 362 337
Csiszoló 322 217
Kovács-sajtoló kezelô 181 178
Fém vésô 175 138
Ütôkalapács kezelô 162 47
Gôzmozdony vezetô                         185 83

Együtt: 9687 6033

Abortusz Leningrád 15 kerületében három háborús évben 
(évi eset 1000 élve születésre számítva)

1941 1942 1943

Abortusz száma 485,7 184,9 776,8
Ebbôl: orvosi okból 102,8 63,7 161,6

kórházon kívül(bûnügy) 17,2 1,1 27,8
Ügyészségnek átadva 17,0 0,7 29,0

Meghalt abortusz miatt 2,6 5,0 6,0
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A várandós anyák táplálkozásának javítására Mikoján miniszterelnök he-
lyettes 1942. július 1-i hatállyal országos érvényû rendelkezést adott ki, amely
elôírta, hogy a terhesség 6. hetétôl a szülés utáni két hónapig, a jegyrendszeri
fejadagon felül, havonta a következô pótadagot kell kiadni: 

•   vaj 400 gramm
•   cukor 300 gramm
•   kásák 600 gramm
•   tej (tejtermék) 6 liter

Ezek a pótadagok, a szoptatást irgalmasságból vállaló asszonyokat is megil-
lették. Az orvosok javasolták a várandós anyák ellátását „A” és „D” vitaminnal
is. 1945-ben kiderült, hogy Svédország ajándékaként raktáron van három évre
való „D” vitamin, csak a kiszerelést (kis ampullákba) kellett megoldani, ami
akkortájt természetesen nem volt egyszerû.  

Az 1939–1941. évekhez képest a születések fajlagos mutatója felére csökkent.
1941. I. felében az újszülöttek átlagsúlya 3100–3200 gramm között ingadozott.
1942. második felében a 60%-uk átlagsúlya 2500 gramm alatt volt, 40%-nál
2700–2900 gramm. Az egy éven aluli csecsemôhalálozás a születési gyengeség, a
koraszülöttség, az avitaminozis következtében az 1941. évinek a duplájára emel-
kedett 1943-ban. A kifejezetten disztrófia kórképpel elhalálozott 1 évesnél fiata-
labb csecsemôk száma – figyelmen kívül hagyva az evakuációban elhunytakat –
8965 volt. A bombázások és tüzérségi belövések miatt 85 csecsemô pusztult el. A
blokád teljes ideje alatt összesen 9050, egy évnél fiatalabb csecsemô halt meg. 

A megmentett fiatal nemzedékek képzése 
A háború elsô hónapjaiban a fô figyelem a gyermekek kimenekítésére, a vá-

ros védelmi létesítményeinek kiépítésére irányult. Ezért a családdal városban
maradt iskolások tanévnyitása a szokásos szeptember eleje helyett október végé-

Születési adatok Leningrád 15 kerületében

1941 1942 1943    

Születések összesen 67899 2659 7775
Születések száma 1000 fô lakosra 25,4 9,6 13,6
Élve született 66512 12408 7613
Halva született 2% 2% 2,1%
100 újszülött leányra jutó fiú 106,1 102 105,4
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re tevôdött. Az iskolaépületek jó részét a hatóságok lefoglalták katonai célokra.
Elôbb 60 000 I–VI. osztályba járó általános iskolás tanítása kezdôdött el a meg-
maradt iskolák vagy a házkezelôségek óvóhelyein, November 3-án kezdték el a
tanítást 101 iskolában 30 000 hetedik-tizedik osztályos, tehát összesen 90 000 ta-
nulónak. A háború elôestéjén 419 iskolában 402 900 gyermek tanult. A számuk
tehát egynegyedére csökkent, de a hatóságok elhatározása szilárd volt abban,
hogy a városban rekedt gyermekek tanítását a blokád mostoha körülményei
között is folytatni kell. 

A tömeges éhhalál miatt 1941. decemberében a hatóságok megengedték a ta-
nítás szüneteltetését. Ennek ellenére 39 iskola pedagógusai és tanulói döntöttek
a tanulás folytatása mellett. A tanítási órákat 20–25 percre rövidítették, mivel
többre nem futotta az éhezô tanítók és gyermekek erejébôl. A válságos téli hó-
napokban nem tudtak írni, mert meggémberedett a kéz és megfagyott a tin-
ta a fûtetlen tantermekben, óvóhelyeken. Ezeket a tanulókat a köznyelvben
„áttelelôknek” nevezték. A nyári hónapokban 12 000 tanuló dolgozott a közös-
ségi és a magán kiskertekben.

Az 1942/1943. tanév az I–IV. osztályokban szeptember 1-én, az V–X.-ben  ok-
tóber 1-én kezdôdött. Az utóbbiak a zöldség- és burgonya betakarítás miatt
kezdték késôbb a tanulást. 1942. végére a városi iskolások száma 12 000 fôre, a
háború elôtti létszám  6%-ára csökkent. Ez a gyermekek 1942. nyári evakuáció-
jával, valamint azzal magyarázható, hogy a legyengült gyermekek egy része meg-
szakította az iskola látogatását, míg a nagyobbak munkát vállaltak, vagy ipari
tanulók lettek. 

A következô tanévben már 124 iskolába 36 000 tanuló iratkozott be. Az
1944/1945. évi tanévre további 100 iskola nyitotta meg a kapuit. 1945. szeptem-
ber 1-én még 100 iskolában kezdôdött el a tanítás. A blokád idején 300 iskola-
épület sérült meg, ebbôl 1945. végéig a vállalati és a lakó közösségek rész-
vételével 205-öt állítottak helyre, hoztak rendbe.

Felsôoktatás

A háború elôestéjén a városban 60 felsôoktatási intézmény mûködött
60 000 hallgatóval. A hadiiparhoz közelebb álló intézetekbôl sokan bevonultak
a hadseregbe, vagy önkéntesként szolgálatra jelentkeztek. A testnevelési és
sportfôiskola hallgatói közül sokan kerültek a partizánosztagokba. Az ostrom-
gyûrû bezárulása ellenére a felsôoktatási intézményekben megnyitották a tan-
évet. A tanárok és a hallgatók részt vettek a kötelezô közmunkákban, de a tan-
mûhelyeikben, laboratóriumaikban hadi cikkeket is elôállítottak. Pl. optikai
célzó berendezéseket a légvédelmi lövegekhez, gyutacsot, gránátot, aknát stb. A
mûszaki fôiskolákban 42 féle hadicikket készítettek. Részt vettek a téli katonai
ruházat gyártásában. A medikusok és a tanárok az egészségügyi szolgálatban
vállaltak feladatot.
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Az éhínség kezdetéig a tanárok megtartották az elôadásaikat, vezették a la-
boratóriumi gyakorlatokat, a diákok látogatták az órákat, de a disztrófia kezd-
te közülük is szedni az áldozatait. A téli vizsgákat még megtartották, majd a leg-
több intézményben fokozatosan megszakadt a tanítás. 1942. február–március-
ban a felsôoktatási intézetek többségét – 40-et – evakuálták az Uralba, Szibériá-
ba, Közép-Ázsiába. Csak az orvosi és egészségügyi egyetemek, klinikák marad-
tak az ostromlott városban, és szünet nélkül folytatták az egészségügyi képzést.

Az ostromgyûrûn 1943. januárjában ütött rést követôen több ipari fôiskolán
újra kezdték az oktatást. Az 1943/1944. évi tanévben már 13 felsôoktatási intéz-
mény mûködött. A hallgatók általában valamely gyárban vagy intézménynél dol-
goztak, és a tanintézeteiket a speciális tantervnek megfelelôen, heti 3–4 alkalom-
mal látogatták. Tekintettel a városban okozott nagy rombolásokra és a várható
helyreállítási munkálatokra, az evakuált fôiskolák külön szakokon képezték a
hallgatókat erre a feladatra. Az 1944/1945. tanévben a városban már 31 fôisko-
la mûködött, 3260  tanárral, a hallgatók száma pedig elérte a 18 000-et.               

Ipari tanulók

Az ipari tanulókat is igyekeztek kimenekíteni az ostromgyûrûbôl. Kezdetben
az iparban nem is volt szükség rájuk. 1941. végén az éhhalál tömegesen szedte
áldozatait az ipari tanulók körébôl is. Az Állami Honvédelmi Bizottság megbí-
zottja, Koszigin miniszterelnök-helyettes 1942. február 17-én a következô leve-
let írta Zsdanovnak.

„Február 16-án személyesen ellenôriztem a 33. sz. ipari tanuló intézetet.
Megállapítottam, hogy

• a tanintézet valamennyi tanulója kettesével-hármasával fekszik egy
ágyon. Az ágyak lepedô és huzat nélküliek. Valamennyi tanuló megtetve-
sedett, és a matracokban is sok a tetû. Az épület nagyon piszkos. A bete-
geket nem különítik el az egészségesektôl. 

• Minden tanuló panaszkodik az egyértelmûen rossz élelmezésre. Ellenôr-
zésem során az ebédlôben kiderült, hogy levesbôl kétszer annyi lé készül,
mint amennyi a benne lévô termékhez járna, ezért csak folyékony lötty.

• A fasírt súlya 50 helyett 35 gramm: a tanulók részére kiutalt cukor nem
kerül teljes mértékben a tanulókhoz, részben ellopják.

• Az elôírt zsírt négy napja nem utalták ki a tanintézetnek.

• Az ebédlôt a tanintézet vezetôi nem ellenôrzik, ami jó alkalom az élelmi-
szerek korlátlan fosztogatására.
Az élelmezés kellô ellenôrzésének hiányában kedvezô talaj alakult ki a nagy
mennyiségû élelmiszer kilopására, emiatt a tanulók nyomorúságos fejada-
gon tengôdnek és nemhogy gyarapodnának ellenkezôleg állapotuk romlik…



Azt ajánlottam az ügyésznek, hogy az étkezde alkalmazottait tartóztassák
le és adják át a bíróságnak.”

A levéltári adatok szerint az étkezde igazgatóját és a szakácsát 2 évi szabad-
ságvesztésre ítélték. Ebben az ínséges idôben Koszigin ajánlást nyújtott át
Zsdanovnak a tanulók élelmiszer fejadagjának felemelésére. A városi tanács eb-
ben a kérdésben úgy döntött, hogy az ipari tanulók az evakuáció elôtti három
nappal jogosultak legyenek napi 500 gramm kenyérre, 2 pohár kávéra és 10 nap-
pal az utazás elôtt kapjanak napi 25 gramm szárított zöldséget. A megoldás per-
sze az ipari tanulók esetében is a kimenekítés volt.

A „leningrádi hipertónia”
Ez a betegség akkor öltött tömeges méreteket, amikor a disztrófia levonuló-

ban volt, tehát 1942. végén és fôként 1943. elején. A 40. év feletti leningrádiak
30–40%-ánál konstatálták és a többségüket kórházba utalták. A háború elôtt a
betegek 3–6%-t kezelték hipertóniával. 1942. végén  ez az arány négyszeresre,
1943. elejére pedig hatszorosra emelkedett, és a fiatalabb korosztályoknál is je-
lentkezett. A szakma és a köznyelv „leningrádi hipertónia” néven tartotta szá-
mon ezt a jelenséget, amelyet a kutatók a hadi helyzetbôl eredô rendkívüli
neuro-pszichikai megterhelésnek és a disztrofia következményének tekintettek.

Foglalkozási áganként vizsgálva az adatokat a kutatók azt állapították meg,
hogy a hipertóniában – a közhiedelemmel ellentétben – elsô helyen voltak a kö-
zepesen nehéz, a második helyen a kifejezetten nehéz fizikai munkát végzô dol-
gozók és a harmadik helyet foglalták el az intellektuális munkakörben dolgozók.
Az idôsebbek a hipertónia nem túl nehéz kategóriájába tartoztak, míg a fiatal
korosztályban a kevesebb eset ellenére a súlyosabb hipertónia volt a gyakoribb.
A hipertónia gyakorta okozott szív-, szem- és agyi komplikációt. A blokád körül-
ményei között a belgyógyászati osztályok mellett e betegség kezelésére 1000 spe-
ciális ágyat különítettek el, növelték az éjjeli szanatóriumok befogadóképessé-
gét, és megemelték a betegek élelmiszer fejadagját is.                               

Rokkantság
A rokkantság a háború egyik alig korrigálható, tartós következménye. 1946.

júniusáig a leningrádi szakbizottságok 94 837 embert nyilvánítottak rokkant-
nak, akik közül 35 498 volt hadirokkant, 59 339 pedig „általános okokból”
minôsült rokkantnak. Ehhez figyelembe kell venni, hogy 1944. szeptember 1-én
a városnak 920 ezer lakosa volt, 1945. szeptember 1-én pedig 1 240 000. Bármely
összehasonlításban is a rokkantság igen nagy egészségügyi, szociális és fogla-
koztatási gondot jelentett. Közismert volt, hogy az invalidusok közül, amikor

156



visszafordíthatatlan sorsukra rádöbbentek, sokan lettek öngyilkosok. A munka-
képesség vizsgáló kutatóintézetre hárult a feladat, csoportosítani a rokkantakat
a rokkantság súlyossága és a megmaradt munkaképesség szerint, végül megfelelô
vállalatoknál és intézményeknél elômozdítani a munkába állásukat. Az utóbbi
bizonyult a legbonyolultabb problémának. Elôirányozták, hogy a rokkantakat
ötéves idôszakban kétszer felülvizsgálják. 

A hadirokkantak 95,8%-a férfi, 4,2%-a nô volt. Az általános okból megrok-
kantak 41%-a nô 59%-a pedig férfi volt. 

Véradás, életmentés
A Haditanács 1941. december 10-én szabályozta és pótlólagos élelmiszer fej-

adaggal buzdította a váradást. Elôírta, hogy azokat, akik háromhavonként
legalább két alkalommal adnak vért, a normális élelmiszerjegy fejadagján felül,
naponta a következô pótlólagos élelmiszeradagok illetik meg:

• kenyér 200 gramm • cukor 25 gramm
• zsír 30 gramm • édesség 30 gramm
• hús 40 gramm • hal 25 gramm
• kásák 30 gramm • tojás 0,5 darab

Érvényben maradt az a korábbi kedvezmény is, amely szerint a véradás napján
a donort a Vérplazma Intézet étkezdéjében az általános normának megfelelô ada-
gú ebéd illette meg. A blokád idején az Intézet,  V. A. Filatov vezetésével a vér tá-
rolására egy új eljárást dolgozott ki, amely lehetôvé tette a tárolás idejének meg-
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A rokkantak összetétele korcsoportok szerint

%

Életkor Hadirokkantak
Általános okokból 

megrokkantak

Férfiak Nôk Összesen Férfiak Nôk Összesen

19 éves korig 1,9 1,8 1,9 3,5 1,8 2,5
20–29 éves 32,2 45,8 32,7 9,6 7,6 8,4
30–39 éves 40,8 25,9 40,1 22,3 23,3 22,9
40–49 éves 21,9 21,2 21,9 28,0 38,2 34,0
50–59 éves 28,8 24,7 26,4
60–69 éves 3,2 6,3 3,4 6,9 3,8 5,1
70 és idôsebb 0,9 0,6 0,7

Együtt: 100 100 100 100 100 100



duplázását, a korábbi-
nál jobb minôségben.
Véradások eredménye
kiemelkedôen jó volt.
Az éhezô városban a
donorok 144 t. vért
adtak, amelyet a kuta-
tóintézet a hadsereg
és a kórházak részére
konzervált. Ugyaneb-
ben az idôszakban az
Orosz Föderáció egé-
szében az önkéntes do-
norok véradása 1038
tonnát ért el.  

A blokád élettani következményei
Az elôbbiekben láttuk, hogy noha a gyermekek ellátására a legmostohább kö-

rülmények között is nagy figyelmet fordítottak, a tartós blokád mégsem maradt
következmények nélkül.

A leningrádi gyermekek helyzetét a korabeli orvosi feljegyzések szerint, a há-
ború végén a többi társadalmi csoporthoz képest relatíve kielégítônek ítélték
meg. Az elsô nyugtalanító jelenségekre 1945-ben figyeltek fel. A Közegészség-
ügyi Intézet és a professzorok közös jelentése decemberben leszögezte, hogy a
gyermekek állapota nyugtalanságot sugall. 5 kerületben elvégzett felmérés ered-
ményei szerint az 5 évesnél nem korosabb gyermekek 36,6%-a szenvedett az an-
golkór valamely fokától, a 6–12 hónapos korúaknak 51,4%-a. Az iskoláskorúak
között elferdült gerince 85,4%-nak volt a háború elôtti 60%-kal szemben.
9–14%-uk szorult hosszadalmas gyógykezelésre. A háború elôtt ilyenek 1–2%-ot
tettek ki. Ez párosult a fogszuvasodás elterjedtségével. Az egyik kerületben csak
a gyermekek 5%-ának volt kifogástalan foga. Másutt az óvodások 9–18%-a volt
tbc-vel fertôzött. Ezeket azzal magyarázták, hogy a gyermekek a rendkívüli
helyzetben nem kapták meg a szükséges tápértékeket és nem volt megfelelô az
ételrendjük. A fejadagok 12 éves korig egyazon értéket tettek ki, 1148 kalóriát.
A gyermekotthonokban ugyan 2318–2353 kalóriát kaptak, a fehérje azonban
épphogy csak megütötte a normát. A többi gyermek viszont a normának csupán
10–43%-ához jutott hozzá. Ugyanez volt a helyzet az ásványi sókkal: (kalcium,
foszfor, vas, magnézium), holott a növekvô szervezetnek ezek az építôkövei. A
fejadagok soha nem elégítették ki a gyermekek szükségletét ásványi sókban, a
kalcium és a foszfor a normaértéknek csupán 50–60%-át érte el, míg „A” vita-
minból a szükséges mennyiségnek mindössze 12–25%-t kaphatták meg.
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Felméréseket végeztek csaknem 12 ezer iskoláskorú között is. 89,1 százaléku-
kat minôsítették egészségesnek. A betegek között: a szívbetegség, az izületi- és
gerinc tbc, valamint az anémia volt a gyakori.

E minta szerint a leningrádi gyermekek fejlettségi hátránya nemcsak a test-
súlyban, hanem a magasságban és a mellkas bôségben is megmutatkozik. A min-
tában olyan gyermekek vannak, akik átélték a blokádot. Jellegzetes, hogy a
gyermekek ülô magasságában (törzs) a blokádot átélt és azt át nem éltek adatai
között nincsen érdemleges eltérés. A fejlettségbeli lemaradás a lábhosszban, a
csontképzô anyagok elégtelenségében mutatkozik meg. A nemek közötti össze-
hasonlításban megállapították, hogy a leányok az idô múlásával a hátrányukat
hamarabb kinövik, tehát szívósabbak a fiúknál. A nemi érés rendellenes késését
nem észleltek, a fiúknál viszont, akár 2–3 éves lemaradást is konstatáltak a min-
tavételes összehasonlítások.

A háború elôtti koraszülöttek jó ellátás és nevelés mellett 1,2–1,6 hónapos ko-
rukban utolérték a kortársaikat. A blokád alatt születettek azonban még 2,0–2,5
éves korukban is elmaradtak a kortársaiktól. A jól ellátott koraszülött gyerme-
kek törzse még két éves korban is némileg elmaradott volt a kortársaihoz képest.

Hollandiában annak az éhínségnek a következményeirôl publikáltak, amely
az országot 1944–1945-ben 5 hónapon keresztül sújtotta. Angliában a dep-
ressziós évek gyermekekre gyakorolt hatásainak következményeit kutatják. A
kérdés a harmadik világ számos térségében ma több mint aktuális. Az európai
átmeneti társadalmakban jelentôs gyermekrétegek éheznek. Kutatók szerint a
mai Oroszországban 2 éves kor alatt  valamilyen mértékben minden harma-
dik gyermek éhezik.

A gyermekek életkoronkénti testsúlyának összehasonlítása 

kg  

Életkor (év)
Moszkva (1936) Leningrád (1945) Leningrád hátránya 

leányok fiúk leányok fiúk lányok fiúk 

3 14,9 14,42 4,2 13,0 0,09 1,42
4 15,34 15,99 14,8 15,0 0,54 0,99
5 17,13 17,84 15,9 16,2 1,23 1,64
6 19,08 19,60 17,5 17,7 1,58 1,90
7 21,04 21,33 18,9 19,2 2,14 2,13
8 22,75 22,94 19,4 19,7 3,35 3,24



Árvák és felügyelet nélküli gyermekek
A német támadást követôen fokozatosan emelkedett a városban az árva, illet-

ve más okból – véglegesen vagy ideiglenesen – szülôi felügyelet nélkül maradt
gyermekek száma, ezért bôvítették a gyermekotthonok férôhelyeit. A gyermek-
intézmények élelmezési normájáról a Haditanács a legnehezebb idôkben a
következôképpen rendelkezett.

Alapelvként elôírta, hogy minden árva vagy szülôi felügyelet nélküli gyer-
mek, serdülô ellátása közfeladat. 1942. márciusában 98 gyermekotthon volt, a
bennük elhelyezett árvák és szülôi felügyelet nélküliek száma elérte a 14 300 fôt.
Ôket az otthonok éjjel-nappal befogadták. A távozók figyelembevételével, az
otthonok forgalma 1942-ben 26 250 gyermek volt. A gyermekotthonokból 1942.
tavaszán és nyarán 38 080 gyermeket mentettek ki a hátországba. Sok  felnôtt
patronálásra vagy gyámság alá vett gyermekeket, ennek is köszönhetôen 1943.
elején nem bolyongtak árva és elhagyott gyermekek.

A gyermekotthonokban hiányt szenvedtek fehérnemûben, felsô ruházatban
és lábbelikben is. Az élelmezésre is sok volt a panasz. Ennek ellenére a devian-
cia nagyobb veszélyeitôl sikerült megóvni a gyermekeket.       

Közegészségügyi és ökológiai következmények
1944. augusztus 5-én kormányhatározattal létrehoztak egy közegészségügyi

intézetet a leningrádi blokád következményeinek vizsgálatára. Célul tûzték ki a
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Gyermekintézmények havi élelmezési normája
(Egy gyermekre 1942. februárban) 

Élelmiszer megnevezése Csecsemôk Óvodások Iskolások

Hús 1,0 kg 1,2 kg 1,5 kg
Zsírok 0,8 kg 1,0 kg 1,0 kg
Tojás 15 db 15 db 15 db
Cukor 1,2 kg 1,5 kg 1,5 kg
Tea 10 gr 10 gr 10 gr
Kávé 50 gr 50 gr 50 gr
Kása, makaróni 1,5 kg 2,0 kg 2,2 kg
Kenyér 7,5 kg 9,0 kg 9,0 kg
Búzaliszt 0,3 kg 0,4 kg 0,5 kg
Szárított gyümölcs 0,2 kg 0,2 kg 0,2 kg
Burgonya liszt 0,15 kg 0,15 kg 0,15 kg



levegô, a lakótele-
pek, a talaj és a csa-
padékvíz, a víz és a
vízellátás, a lakó- és
középületek állapo-
tának vizsgálatát, a
táplálkozás fizioló-
giáját, a higiéniai kö-
rülményeket általá-
ban és külön a gyer-
mekek körében, va-
lamint a város bakte-
riológiai viszonyait.
A levegôt megfigyelô
régebbi készülékek a légitámadások miatt nem mûködtek, sok mindent újra kel-
lett kezdeni. A legsürgôsebbnek a vízvizsgálatokat tartották. Egyes csatornák,
folyók a blokád alatt közvetlen vízkivételi helyek voltak. A Zsdanovka, a Mojka
és a Karpovka folyók vízét már 1943–1944-ben elemezték. Megállapították, hogy
még az 1926. évinél is súlyosabb a helyzet, mivel ezek a vizek – a népesség szá-
mának jelentôs csökkenése ellenére – túlzottan szennyezettek és mérgezettek.
Különös nyugtalanságot okoztak azok a nyílt felületû vízgyûjtôk, amelyekbôl a
gyárak vettek vizet. A vállalatok 75%-a ugyanis ilyen helyekrôl látta el magát
vízzel. A bombázások révén megsérült szennyvízcsatornák kontrollálatlanul
szennyezték a kanálisokat és a vízgyûjtôket. 1943-ban ezek a vízgyûjtôk igen sok
bélfertôzô anyagot tartalmaztak. A blokád megszûntével a helyzet javult, de a
baktériumok mennyisége mégis túllépte a megengedhetô értéket.

Komoly aggodalomra adott okot a vezetékes ivóvízhálózat állapota és a víz
minôsége. 1942. májusától – vasárnap kivételével – naponta vettek vízmintát a
város 10 pontján a vezetékekbôl. 1943-ban a vízminták 10%-ában találtak
bélfertôzô baktériumot (coli), májusban a téli elfagyások és a rögtönzött javítá-
sok után ez az arány elérte a 20%-ot. 1944-ben a helyzet javult, a minták kifo-
gásolt aránya 3,7%-ra csökkent. 

Felújították a levegô vizsgálatát. Öt helyen folyt mintavétel. A régebbi (1935.
évi) állapotokhoz képest a legnagyobb légszennyezési értékeket nem a kályhafû-
téssel terhelt téli idôben hanem a nyári hónapokban észleleték, mivel ekkor foly-
tak a helyreállítási, építési munkálatok, az úttest és a járdák locsolására pedig
nem jutott víz. A levegô por és füst tartalma ugyancsak az építkezések miatt ma-
gas volt. 

Az ételmérgezésben a háború elôtt a kémiai természetû anyagok a megbete-
gedések 2–6%-ában fordultak elô, a többi bakteriális okokból keletkezett. 1941.
második felében viszont az ételmérgezésekben a kémia anyagok szerepe 30%-ra
emelkedett, 1942-ben 86%-ra, 1943-ban 93 százalékra. A kémiai eredetû mérge-
zések a közétkeztetésen kívül keletkeztek, és döntôen az éhínség és a lakosok
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tájékozatlansága miatt történhetett. A kémiai jellegû mérgezések inkább csopor-
tosan fordultak elô.

Az éhínség idején megnôtt a vadbogyók és vadnövények fogyasztásával kap-
csolatos ételmérgezések veszélye. 1942. április 1. és június 15-e között 59 mérge-
zést regisztráltak. Közülük kettô volt halálos. A mérgezések fôként a fogyasztók
által kellôen nem ismert növények és gyökerek miatt történtek. A Botanikus In-
tézet, a rádió és az iskolások a fogyasztók felvilágosítására széleskörû ismeret-
terjesztésbe fogtak.         

A blokádot  végigkísérte egy fékezhetetlen tömegjárvány keletkezésének a
veszélye. A sok veszélyforrás közül is ki kell emelni a temetkezéseket. A város
kommunális gazdaságának és az 1. sz. Klinikának a szakemberei még a blokád
alatt végeztek kutatásokat a tömegsírok higiéniai kérdéseirôl. A 18–19. századbe-
li temetkezések tapasztalatai alapján megállapították, hogy az ugyanazon helyre
történt ismétlôdô temetkezés esetén a talajban megnôtt a szerves anyagok mennyi-
sége és sérült a talaj öntisztulása. Ennek a kutatása iránt Oroszországban csak a
19. század második felében nôtt meg az érdeklôdés. Kutatták a talaj, a talajvíz
szennyezôdését a városok és a temetôk területén. 1879-ben egy kutató megállapí-
totta, hogy Peterburg városi talaja szennyezettebb, mint a régi temetôk földje.
Egy másik kutató 1887-ben kimutatta, hogy a 128 éves Volkovi temetô minden 100
gramm földje 970 gramm szerves anyagot dolgozott fel, ezért a felsô talajszint lé-
nyegesen szennyezettebb, mint az alsóbbak. A vita eldöntetlen maradt. A városok
viharos terjeszkedése miatt azonban a temetkezésre újból visszatértek és 1932-ben
szabályozták a temetôk megnyitásának és bezárásának a rendjét. Külön intézked-
tek a veszélyesen fertôzô betegségben elhunytak temetésének a szabályairól. Tu-
dott volt, hogy a temetôk talajának öntisztulási ideje 35–40 év, hogy nem vezetnek
nyilvántartást az azonos helyekre történt újratemetésekrôl, és az engedélyezések-
nél nem mérlegelik kellôen a talajvíz szintjét. De ajánlották a temetôk környékén
a talaj, a talajvíz, a közeli vízfolyások tisztaságának megfigyelését is. 

Leningrád közegészségügyi fôorvosa 1942-ben kutatást indított három te-
metôben a talaj- és vízminták vegyi elemzésére, amelyet azután 17 tömegsírra is
kiterjesztettek. 1946-ig összesen 7621 mintát elemeztek. Megállapították, hogy a
kegyetlen hideg következtében a lebomlás lelassult, a talaj szennyezettsége még
2 év múlva is igen magas maradt, ezért a temetkezéstôl 70–100 méterre lévô ku-
tak igen szennyezettek, és a vízfolyások is csak a temetkezési helytôl 400–600
méter távolságban kezdenek tisztulni. 
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A németek és csatlósaik büntetôjogi
felelôsségérôl

A szovjet kormány állásfoglalásai 
a náci megszállásról

A Szovjetunió Külügyi Népbiztossága a kormány birtokába jutott értesülések és
hírszerzési adatok felhasználásával folyamatosan értékelte a fasiszta német hó-
dítók és szövetségeseik elnyomó és megtorló tevékenységét a megszállt szovjet te-
rületeken, valamint Európa más országaiban. Még a Moszkva alatti német vere-
ség elôtt – 1941. október 14-én – megjelent a kormány közleménye a hitlerista
hódítók és bûntársaik felelôsségérôl az elkövetett kegyetlenkedésekért. Roose-
velt és több megszállt ország kormánya szintén állást foglalt a felelôsök megbün-
tetése mellett. A szovjet jegyzék feltárta, hogy hol és mely német katonai köze-
gek követtek el a szovjet területeken kegyetlenségeket. Az atrocitások áldozatául
esett civil állampolgárok nevét, lakhelyét pontosan megnevezték, felsorolták
azoknak a hadifogolytáboroknak a helyét is, ahol az elfogott vörös katonákat kí-
nozták és elpusztították. 

Az elsô jegyzéket további leleplezô kormányjegyzékek követték, annak függ-
vényben, ahogy a németek és a csatlósaik által megszállt területek felszabadul-
tak, és a szovjet hatóságok tényszerûen megállapíthatták a konkrét atrocitáso-
kat. A korabeli szovjet sajtó igen nagy terjedelemben foglalkozott ezekkel a té-
nyekkel, tanúvallomásokkal. 

Fellépés az európai zsidók módszeres 
pusztítása ellen

Errôl a kérdésrôl igen korán – 1942. december 18-án – jelent meg Moszk-
vában az antifasiszta kormányok együttes deklarációja. Ezt különösen azok fi-
gyelmébe ajánlom, akik ma is hitelt adnak a legendának, amely szerint a hor-
thysta legfelsôbb körök egészen az Auschwitzi jegyzôkönyvig (1944. április-má-
jus) nem tudták, mi történik a deportált zsidókkal.



Belgium, Nagy-Britannia, Hollandia, Görögország, Luxemburg, Norvégia,
Lengyelország, Amerikai Egyesült Államok, Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége, Csehszlovákia, Jugoszlávia kormányainak és a Francia Nemzeti
Bizottságnak  a 

Deklarációja
Európa zsidó lakosságának a hitleri hatalmak által folytatott kiirtásáról.”

(A szerkesztô megjegyzése: a továbbiakban ehhez a Deklarációhoz csatlakoz-
tak: Mexikó, Fülöp-szigetek, Etiópia, Irak, Brazília, Bolívia, Irán, Kolumbia,
Libéria, Franciaország, Ecuador, Peru, Chile, Paraguay, Venezuela, Uruguay,
Törökország, Egyiptom, Szaúd-Arábia, Szíria, Libanon).

„Belgium, Nagy-Britannia, Hollandia, Görögország, Luxemburg, Norvé-
gia, Lengyelország, az Amerikai Egyesült Államok, a Szovjet Szocialista Köz-
társaságok Szövetsége, Csehszlovákia, Jugoszlávia kormányainak és a Fran-
cia Nemzeti Bizottságnak a figyelme ráirányult azokra az Európából szárma-
zó információkra, miszerint a germán hatalmak minden olyan területen,
amelyre a barbár rendszerük kiterjed, valamennyi zsidó származású személy
elementáris emberi jogaitól való megfosztásán túlmenôen, most megvalósítják a
gyakorlatban Hitler többszörösen kinyilvánított szándékát, a zsidó nép kiirtá-
sát Európában. Valamennyi megszállt országból, hallatlanul kegyetlen és ször-
nyû feltételek közepette elszállítják a zsidókat Kelet Európába. Lengyelország-
ban, amelyet fô náci vágóhíddá alakítottak, a germán hódítók által létesített
gettókból rendszeresen elhurcolnak valamennyi zsidót, kivéve a nem nagyszá-
mú, magasan kvalifikált munkásokat, akikre szükségük van a hadiiparban.
Azokról, akiket elhurcoltak, többé senki nem hall semmit. A munkaképeseket
lassanként a halálba kergetik az erôn felüli munkával a munkatáborokban, az
erôtleneket éhhalálra ítélik, vagy elôre megfontolt szándékkal tömegesen kivég-
zik. E véres leszámolások áldozatainak száma sokszázezrekben mérhetô, sem-
miben nem vétkes férfiak, nôk és gyermekek személyében. 

A felsorolt kormányok és a Francia Nemzeti Bizottság a leghatározottabban
elítélik ezt a hidegvérrel irtó politikát. Kijelentik, hogy a hasonló események
csak megszilárdítják a szabadságszeretô népek elszántságát Hitler barbár
zsarnokságának megdöntésére. Az aláíró országok újból megerôsítik ünnepé-
lyes kötelezettségvállalásukat, miszerint az egyesült nemzetek közösen biztosít-
ják, hogy az ezekért a bûncselekménykért felelôs személyek ne kerülhessék el a
méltó büntetésüket”

(Izvesztyija,  Moszkva 1942. december 18.)

164



A náci hódítók és csatlósaik által okozott 
károk és veszteségek felmérése

A Szovjetunió Legfelsôbb Tanácsa Elnöksége 1942. november 2-án tör-
vényerejû rendeletet adott ki, amelyben elhatározta Különleges Állami Bizott-
ság létrehozását a náci kegyetlenségek és károkozások felmérésére. Ezt némileg
megelôzve a leningrádi vezetôszervek még 1942. január 4-én hoztak hasonló ha-
tározatot. A leningrádi felmérés azonban – az egységes országos felvételi mód-
szernek megfelelôen – csak 1943. májusában öltött végleges formát. A Rendkí-
vüli Kárfelmérô Bizottságot a városi pártbizottság titkára vezette. Tagjai vol-
tak a helyhatóságok vezetôi, akadémikusok, közismert írók, többek között  A.
Tolsztoj,  N. Tyihonov, V. Inber,  A. Ahmatova. A Bizottság leningrádi irodájá-
ban 200 szakértô dolgozott. A helyszíneken 130 165 kárjegyzôkönyv készült. A
632 253 fônyi emberveszteséget a már korábban ismertetett módon 1945-ben az
NKVD városi anyakönyvi hivatalainak adatai alapján összesítette a statisztikai
igazgatóság.

A légi- és tüzérségi bombázások idôpontjait és tartamát, a becsapódások he-
lyét a katonai felderítési szolgálat állapította meg. Az ellenséges német erôk tel-
jesen leromboltak 2,5 millió négyzetméter lakóterületet, ugyanannyit megron-
gáltak. Megrongáltak 526 iskolát, 101 közmûvelôdési intézményt, 21 tudomá-
nyos intézetet. 300 mûemlék épületbôl 187 sérült meg. Számos történelmi értékû
palotát, mûemléket teljesen leromboltak. A leghíresebb épületegyüttesek súlyos
tüzérségi vagy repülôbomba találatot kaptak. Megsemmisült 118 villamos kocsi,
38 km villamos vágány, megsérült 71 városi közúti híd. Csaknem az egész közvi-
lágítási hálózat elpusztult. Megrongálták a vízmûvek szivattyútelepeit, használ-
hatatlanná vált 44 km közüzemi vízvezeték. 840 ipari épületet leromboltak
3000-et megrongáltak. Megsemmisítettek 285 km vasúti vágányt, 69 kikötôt, 106
mozdonyt, 640 vasúti vagont, 252 folyami hajót. Egy fontos villamos erômûvet
/Dubrovka/ teljesen romba döntöttek, további kettôt használhatatlanná tettek,
többet pedig tüzérségi találat rongált meg. 

A Bizottság megállapította, hogy a német blokád és az ostrom elôre meg-
fontolt szándékkal a leningrádi lakosok kiirtására irányult. Mindezekért az
alábbi német tábornokokat nevezte meg felelôsként:

• Von Leeb feldmarsall, a NORD hadseregcsoport vezénylô parancsnoka
1942. januárig, 

• von Georg Küchler feldmarsall, a NORD hadseregcsoportban a 18. had-
sereg parancsnoka, majd 1942. januártól a hadseregcsoport vezénylô pa-
rancsnoka,

• Georg Lindeman vezérezredes, a 18. hadsereg parancsnoka, majd 1944.
január 16-tól a  NORD vezénylô parancsnoka. 
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Rajtuk kívül további 22 felelôs tábornok – általában hadosztályparancsno-
kok vagy a német légiflotta egységek parancsnokainak – neve szerepel a listán.    

A Bizottság összesítô jelentéseit a szovjet vádhatóság csatolta a Nemzetközi
Hadbíróság (Nürnberg) vádiratához, amelynek a mûködési szabályzata (21. cik-
kely) kimondta, hogy elfogadja bizonyítékként azon kormányok jegyzôkönyveit,
amelyeknek a területén a fasiszta megszállók a büntettet a vádhatóság szerint el-
követték. A szabályzat azt is leszögezte, ezek az atrocitásokat feltáró doku-
mentumok nem vizsgálhatók felül. 

A vétkesek hadbírósági felelôsségre vonása
A Szovjetunió Legfelsôbb Tanácsa Elnöksége a Szovjetunió elleni háború

667. napján – 1943. április 19-én – törvényerejû rendeletet alkotott a bûnös
megszálló személyek szovjet hadbíróság elé állításáról. A tvr. elrendeli:

„1. Megállapítandó, hogy a polgári lakosokkal, a hadifogoly vörös katonák
meggyilkolása és kínzása miatt leleplezett német, olasz, román, magyar,
finn fasiszta gonosztevôk, úgyszintén a szovjet kémek, hazaárulók kötél
általi halállal bûnhôdnek.

2. Azok a helyi lakosok, akik a gonosztevôkkel együttmûködve a polgári
lakosságot  és a hadifogoly vörös katonákat kínozták és gyilkolták
15–20 évi kényszermunkával büntetendôk.”

A tvr. a hadosztályok tábori hadbíróságaira ruházza az eljárást. A hadbíró-
ságok ítéleteit az illetékes hadosztály parancsnoka hagyja jóvá, és az ítélet azon-
nal végrehajtandó. Az akasztásokat nyilvánosan, a nép jelenlétében kell végre-
hajtani, és a felakasztottak holttestét néhány napig közszemlén kell hagyni.

A nemzetközi hadbíróság megalapításának szándékát és a megszállt országok
nemzeti bíráskodási hatáskörének megalapozását az 1943. évi Deklaráció adta
közre.
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DEKLARÁCÓ
a hitleristák felelôsségre vonásáról az általuk

elkövetett gonosztettekért
Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és a Szovjet Szocialista Köztársaságok

Szövetsége különbözô forrásokból értesült olyan gonosztettekrôl, gyilkosságok-
ról és hidegvérû tömeges kivégzésekrôl, amelyeket a hitlerista fegyveres erôk kö-
vettek el a meghódított országokban, amelyekbôl most végérvényesen kikergetik
ôket. A náci uralom kegyetlenségei nem új tények, valamennyi fennhatóságuk
alá került nép vagy ország szenvedett a terror legrosszabb eszközeivel mûködte-
tett közigazgatásuktól. Az újdonság az, hogy sok területen a visszavonuló hitle-
rista-hunok kétségbeesésükben fokozzák a könyörtelen kegyetlenkedéseiket.
Errôl egyértelmûen tanúskodnak a Szovjetunió, Franciaország és Olaszország
felszabadított területein az általuk elkövetett szörnyûséges bûncselekmények. 

A fentiekkel összhangban három szövetséges hatalom harminc egyesült
nemzet nevében is ünnepélyesen kinyilatkozza:

Bármilyen fegyverszünet esetén, azok a német tisztek, katonák és náci párt-
tagok, akik felelôsséget viseltek ezekben a gonosztettekben vagy önként közre-
mûködtek ilyenekben, abban az országban kerülnek bíróság elé, azoknak a fel-
szabadult kormányoknak a törvényei szerint, amelyben elkövették undorító
tettüket. A tettesek névjegyzékét a legteljesebb részletességgel azoknak az ada-
toknak az alapján állítják össze, amelyeket az érintett országok feltárnak. Kü-
lönösen a Szovjetunió megszállt területein, Lengyelországban, Csehszlovákiá-
ban, Jugoszláviában, Görögországban – beleértve a Krétát és más szigeteket is
– Norvégiában, Dániában, Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban, Fran-
ciaországban és Olaszországban.

Tudják meg azok a németek, akik részt vettek az olasz tisztek tömeges lelö-
vésében, a francia, a holland, a belga és a norvég túszok, illetve a krétai pa-
rasztok kivégzésében, vagy azok, akik részesei a lengyel népirtásnak, a szovjet
emberek meggyilkolásának, hogy vissza fogják ôket szállítani a bûncselekmé-
nyeik színhelyére, és azok a népek ítélkeznek majd fölöttük, akikkel szemben a
gaztetteiket elkövették. Akik pedig eddig még nem szennyezték be a kezüket ár-
tatlanok vérével, tartsák ezt számon, hogy ne kerüljenek ezek közé a bûnösök
közé. A három hatalom ugyanis mindenképpen rájuk talál akár a világ végén
is, és átadja ôket a vádlóknak az igazságszolgáltatás érdekében.

Ez a deklaráció nem érinti a fôbûnösöket, akiknek a bûncselekményei nem
kötôdnek földrajzilag meghatározott helyhez, és akiket a szövetséges kormá-
nyok közösen fognak megbüntetni.

Roosevelt                               Sztálin                           Churchill”
(Moszkva, Izvesztyija 1943. november 2.)
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Ennek a Deklarációnak alapulvételével egyezett meg véglegesen a négy nagy-
hatalom 1945 augusztusában az ismert Londoni Egyezményben a háborús bû-
nösök felelôsségre vonásának konkrét rendjében, és a gyanúsítottak kiadatásá-
ban. Ez a jogalapja annak is például, hogy a hadifogolytáborokból vagy más
helyekrôl a szövetséges megszálló hatalmak nyomozó hatóságai kiemelhettek
gyanúsítottakat, és azok felett a szovjet vagy amerikai, esetleg más antifasiszta
ország nemzeti bíróságai a nemzeti törvényeik szerint ítélkeztek. 

Leningrád esetében az amerikai 5. Hadsereg hadbírósága 1948. október 28-
án ítélkezett azon gyanúsított Wermacht fôtisztek felett, akik Európa több or-
szágában is elkövettek katonai bûncselekményeket, illetve mint parancsnokok a
Leningrád (és külvárosai) elleni gonosztettekben is felelôsséggel tartoztak. 

• Feldmarsall Wilhelm von Leeb, Leningrád blokádjának megszervezôjét, a
NORD hadsereg csoport parancsnokát, háromévi börtönre ítélték;

• Feldmarsall Georg Karl Fridrich-Wilhelm von Küchler, a Hollandia,
Franciaország, Balti országok megszállásának résztvevôje, 1942-tôl a
NORD hadseregcsoport parancsnoka 20 évi börtönbüntetést kapott;

• Hans von Selmuth, a NORD hadseregcsoport vezérkari fônökét 20 évi
börtönre ítélték;

• Feldmarsall Fritz Mansteint 18 évi börtönnel sújtották.

Néhány év multán azonban kiengedték ôket a börtönbôl.
A Szovjetunió különbözô városaiban, falvaiban történtek büntetôjogi fe-

lelôsségre vonások, súlyos ítéletek, így Leningrádban is, amelyekrôl akkor hiva-
talos sajtóközlemények jelentek meg.   
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Mit védtek a Leningrádiak?

Leningrád, azaz alapítói nevénél fogva Szentpétervár, majd Petrográd, de a
köznyelvben gyakorta a becenevén „Pityer” minden szovjet társadalmi rétegnek
a sajátja volt: az egykori orosz birodalom nemzeti központja, modern európai
vágású fôváros. Az orosz építészet gyöngyszeme, az oroszországi tudományok,
a mûvészetek, az irodalom és a pravoszláv egyház fellegvára, az orosz mûsza-
ki és hadtudományok mindenkori centruma. Az ipari forradalom vívmányait
is magában foglaló gyáripar fô bázisa, a közlekedés csomópontja nemzetközi ki-
járattal. Ebben a városban nyugodtak a nagy modernizáló cárok, a világhírû
orosz tudósok-felfedezôk-költôk hamvai. Petrográd közelében állították meg
1918-ban az elôrenyomuló német hadsereget. Itt volt a munkásmozgalom, a szo-
ciáldemokrácia, majd a bolsevik párt bölcsôje, itt gyôzött és formálódott a szov-
jethatalom. A szovjet politikai rendszer számára azonban az idôszámítás 1917-
tel, a kommunista hatalommal kezdôdött, a régebbi nemzeti értékek és a lelkek-
be beépült hagyományok elhalványultak.

A náci német támadást követôen a leningrádiak is türelmetlenül és aggodalom-
mal várták Sztálin megszólalását. Ismert az 1941. július 3-ai felhívása az ország-
hoz, amelyben a hangsúly az orosz történelmi értékek védelmére, nyelvezetében
a hazára, a honvédô háborúra tevôdött. Az orosz kutatók szerint ez a hangsúly-
eltolódás a propaganda leningrádi gyakorlatában halványabbra sikerült. Ott a
forradalom bölcsôjének védelme dominált.

A Nagy Honvédô Háború gyôzedelmes megvívása után – a sztálini kultusz –
árnyékában a második világháború történelmi feldolgozása a Szovjetunióban a
torzításoktól és unalmas frazeológiáktól szenvedett. A Leningrádi Hadszíntér,
Leningrád fenomenális védelme és áldozata halvány tárgyköre maradt a tudo-
mányos kutatásnak. A sok frázissal felöntött irományokban megmaradt a forra-
dalom bölcsôje a fô történelmi értéknek. Azóta az orosz tudósok ezt a doktri-
nerséget elvetették, és visszanyúlnak a mély orosz történelmi hagyományok-
hoz, és próbálják megrajzolni azt az orosz mentalitást, amellyel a nácik szem-
betalálták magukat. Ma már úgy vélekednek, hogy a szovjet rendszer az orosz
nemzeti kontinuitást megsértette, pedig a hagyomány, a történelmi múlt minden
nemzet tartó gerincoszlopa.

Az orosz történelem gazdag az ellenállásban, ostromállapotok elviselésében
és visszaverésében. Moszkvában sokszor meg kellett élni a mongol-tatár ostro-
mot. 1609–1611 idején Szmolenszket a lengyel feudálisok 20 hónapig tartották
ostrom alatt. Pszkovot a Livoniai Rend 26 ízben fogta ostrom alá. Mindhiába!
1581–1582-ben Pszkovot I. P. Sujszkij vezérlésével 31 esetben verte vissza
Báthori István legyen király 50 ezer fôs hadseregét, ami aztán Báthori 10 évre
szóló fegyverszüneti kérelmével végzôdött.

Egyébként a nagy Napóleon lovas csapataival annyi idô alatt tette meg az
utat Moszkvába és vissza Lengyelországba, amennyi idô alatt Hitler gépesített
csapatai éppen hogy Moszkva elôterébe értek, hogy ott vereséget szenvedjenek.
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Amit bemutattam a tisztelt olvasónak, az még nem Leningrád ostromának
története, de valami plusz ahhoz a tudáshoz, amivel eddig rendelkeztünk. A vá-
ros tragikus és egyben példás kitartást felmutató történetének fontos részletei.
Egyértelmû, hogy a leningrádi emberek óriási áldozatok árán, de keresztülhúz-
ták a náci német hadvezetés hadászati stratégiájának egyik fô irányát, az északi
irányt. A nácik leningrádi esztelen pusztítása olyan kitörölhetetlen történelmi
tény, ahol az évszázadok óta dicsôített hódító, országgyarapító eszmék és po-
litikai-katonai gyakorlatok lejáratták magukat. Leáldozott mindenféle fajgyû-
löletnek, mint eltûrhetô eszmei és politikai világáramlatnak. Leáldozott az em-
ber tömeges irtásának és sanyargatásának, mint dicsôíthetô politikai praktiká-
nak. A kegyetlen hódító nácizmust a világ antifasiszta tömörülése – félretéve az
egymás közötti nézeteltéréseket – szétzúzta. A hódításnak visszamenôlegesen is
leáldozott a kora azzal, hogy a második világháború után széthullottak a törté-
nelmi gyarmatbirodalmak. Leningrád elsôsorban, nemcsak mint hadászati fegy-
vertény, hanem egyben emberi tartás és áldozatvállalás a hódoltság ellen. Ezért
Leningrád annyi vért áldozott és annyi gyötrelmes éhhalált szenvedett, ami
meghaladja a hirosimai atomtámadás áldozatainak tizenkétszeresét!

A gyilkos kor utódai, mind a németek, mind az oroszok ma már történelem-
nek tartják ezt a háborút. 60 esztendô telt el. Élnek még orosz és német embe-
rek fájó sebekkel, de a gyûlölködés helyébe a megbékélés került. Ismernünk kell
a történelmet ahhoz, hogy értékeljük ezt a megbékélést, melybe az új nemzedé-
kek beleszületnek. Ennek a könyvnek ez az üzenete.   
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