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World War I occupies a prominent place in English historical remembrance and its interpretation 
is still very controversial in Great-Britain. The most debated topics turned up in literary and 
historical works, which mostly do not meet academic requirements, as early as between the two 
world wars. Then, influenced by the political atmosphere of the period, these topics got a markedly
leftist interpretation in the 1960s. It was in this decade that the image of ʻbad warʼ gained shape 
in public thinking as the result of different popular and literary works. Historians exploring the 
topic reacted to this tendency from the 1970s onwards by continuously trying to give another, 
more nuanced interpretation which questions the widespread myths and legends. The two evolving 
narratives went almost completely separate ways by the 21st century, making the organization of 
the centenary events quite difficult by 2014. Despite all of this, major steps have been taken to
resolve the contradictions and to narrow down the gap between the two war-images, mainly by 
a more intensive dialogue within the field of history-writing and with the leaders of wider public
thinking.
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Az első világháború a brit történeti emlékezetben minden kétséget kizárólag kitüntetett 
helyet foglal el és ennek megfelelően a világégés megítélését mind a mai napig rengeteg 
ellentmondás jellemzi. Nem csak a számos – ma már csak az egykori katonák gyermekeit, 
unokáit, sőt dédunokáit tömörítő – veterán egyesület és civil szervezet, vagy a témával fog-
lalkozó publikációk kiemelkedően nagy száma mutatja, hogy az Egyesült Királyságban a 
háború mind a mai napig „élő” történeti esemény, hanem a szinte éves rendszerességgel 
újra és újra feltámadó, történészek, politikusok és művészek részvételével zajló állandó 
viták sorozata is.1 A „nagy háború” nem véletlenül ennyire fontos eleme a szigetország 
történelmének. A Brit Birodalom sem előtte sem utána semmilyen háborúban, beleértve a 
második világháborút is, nem viselte ilyen hosszan és ilyen mértékben egy fegyveres konf-

* A tanulmány létrejöttét és a King s̓ College London tudományos gyűjteményeiben folytatott kutatást a 
Sólyom László volt köztársasági elnök által adományozott egy éves ösztöndíj tette lehetővé.

1 A legnagyobb ilyen egyesület a Western Front Association, működésükről részletesen lásd: http://www.
westernfrontassociation.com/ (A letöltés ideje: 2014. május 15.), de ide sorolhatjuk a hadisírgondozásért felelős 
Commonwealth War Graves Comissiont is. http://www.cwgc.org/ (A letöltés ideje: 2014. május 15.)
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liktus gazdasági és katonai terheit. 1917-től – az orosz forradalom és a verdun-i ütközet 
után – a tengereken és a gyarmatokon zajló hadviselés mellett már a nyugati fronton is a 
brit csapatok, beleértve az igen népes ausztrál, kanadai, dél-afrikai és indiai alakulatokat 
játszották a legfontosabb szerepet a központi hatalmak elleni háborúban. Ez természete-
sen a halottak és a sebesültek számában is megmutatkozott: 1914 és 1918 között körülbelül 
950 000 brit (az Egyesült Királyságot és a nemzetközösséget is beleértve) katona esett el a 
háború különböző hadszínterein, ami jelentősen meghaladja a hosszabb és összességében 
lényegesen véresebb második világháború 264 000 fős emberáldozatát.2

A következőkben megkísérlem bemutatni, hogy Nagy-Britanniában az elmúlt 100 
év során hogyan változott a szélesebb közvélemény és a történészek körében az első vi-
lágháború megítélése, valamint, hogy az 1960 után kialakult éles szembenállás ezen két 
interpretáció között a centenáriumi ünnepségek kapcsán milyen kihívásokat támaszt a 
történész szakmával szemben, illetve milyen lehetőségek látszanak ezeknek az ellentmon-
dásoknak a feloldására, vagy legalább is mérséklésére. 

Politikusok és írók. A „Nagy Háború” az 1920-as, 1930-as években

A nemzetközi szakirodalom nagyjából egyetért abban, hogy az első világháború első 
nagy historiográfiai korszaka az 1920-as évek végén kezdődött és az 1930-as évek máso-
dik feléig tartott. Ennek az időszaknak a legfontosabb jellemzője volt, hogy a legtöbb, a 
háborúval foglalkozó könyv nem céhes, profi történész tollából került ki, hanem jobbára 
az események alakítói – politikusok, diplomaták és a katonai felső vezetés tagjai – dol-
gozták fel az 1914 és 1918 közötti évek történéseit.3 Miután a szerzők zöme döntéshozó 
pozícióban volt az események idején – ráadásul a társadalomtörténeti szemléletnek az 
angolszász országokban még alig volt érezhető hatása – az írások zöme felülnézetből ábrá-
zolta a háborút, elsősorban politikai alkukra és stratégiai döntésekre helyezte a hangsúlyt. 
A legtöbb mű nem tudományos céllal és igényességgel készült; a szerzők többségét élmé-
nyeik papírra vetésében az önigazolás, vagy esetleges politikai ambícióik alátámasztása 
motiválta. Ez az évtized azonban mégis döntő fontosságú volt az első világháború histo-
riográfiájában, elsősorban azért, mert az ekkor megfogalmazott tételek és a megteremtett 
mítoszok jelentős része mind a mai napig meghatározza a konfliktusról szóló európai 
diskurzust. 4 Az Egyesült Királyságban ezekben az évtizedekben két jelentős alapmunka 
született: a Winston Churchill tollából hat kötetben 1923 és 1931 között megjelent The 
World Crisis [A Világválság], illetve Lloyd George 1933-ban publikált háborús memoár-
ja. Előbbi elsősorban olvasmányos és magával ragadó stílusa miatt ért el nagy sikereket 
– noha leginkább Churchill saját szerepéről szól, mintsem magáról a konfliktusról –, míg 
utóbbi kiegészülve Basil Liddle Hart The Decisive Wars of History [A világtörténelem 
döntő háborúi] című munkájával, tulajdonképpen lefektetette a nyugati fronton szolgáló 
inkompetens, „szamár” tábornokok mítoszának alapjait. Lloyd George ugyanis – meg-
lehetősen sikeresen – a brit katonai parancsnokokra és különösen Sir Douglas Haig-re 

2 Holmes 2005. 13–14. o.
3 Winter – Prost 2005. 6–7. o. 
4 Uo. 
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próbálta hárítani a felelősséget a Somme folyó és az Ypern térségében megindított nagy 
véráldozatokat követelő angol offenzívákért.5

Az 1920-as, 1930-as évek azonban nem csak a történeti művek, hanem a szépirodalmi 
feldolgozások révén is döntő hatást gyakoroltak a brit és egyben az egész európai tár-
sadalom első világháborús képére. Ugyan már közvetlenül a békeszerződés követően is 
kiadtak egy-egy háborús regényt, de az igazi nagy irodalmi „robbanás” csak a 20-as évek 
végén Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című könyvének angol meg-
jelenése után kezdődött. Ennek és főleg filmváltozatának elképesztő sikere után ugyan-
is egyre-másra születtek meg olyan nagyhatású művek, mint például Siegfried Sassoon 
Memoires of an Infantry Officer-je [Egy gyalogsági tiszt visszaemlékezései], Robert 
Graves Good-Bye to All that [Isten hozzád, Anglia], vagy Richard Aldington Death of a 
Hero [Egy hős halála] című regénye.6 Zömük az egykor önkéntesnek jelentkező, jómódú 
felső-középosztálybeli szerzőik nyugati fronton átélt élményeire támaszkodva született. 
Ezeknek a regényeknek a legismertebbjei – bár közel sem a megjelentek többsége – kiáb-
rándult és megkeseredett hangnemben írt a háborúról, és azt egy értelmetlen és felesleges 
konfliktusnak mutatta be, amelyben a katonák minden szenvedése, önfeláldozása teljesen 
hiábavaló volt. A szövegek közelebbi vizsgálata után azonban kiderül, hogy a művekben 
megjelenő elkeseredettség sokkal inkább az írók háború utáni társadalomi viszonyokban 
való csalódottságára vezethető vissza, mintsem valamiféle erős elvi pacifizmusra, vagy
negatív frontélményekre. Mindehhez hozzá kell még tenni, hogy a szerzők zöme kiváló és 
többszörösen kitüntetett katona volt, akik – mint ahogy azt például Sassoon-ról többször 
feljegyezték – a konfliktus alatt nemcsak a kiábrándultságról, de nagyfokú bátorságról, sőt 
túlzott harci kedvről is tanúbizonyságot tettek.7 

Az 1920-as évek végén és 1930-as évek elején megjelenő szépirodalmi alkotások hatá-
sa földrengésszerű volt. Ekkor indult meg az első úgynevezett „memoár bumm”, rengeteg 
veterán katona jelentette meg „ellen” visszaemlékezését, amelyek általában a háború po-
zitívabb vetületeit, a bajtársiasságot, a bátorságot és az áldozatvállalást emelték ki. Noha 
ezek számszerű fölénye vitathatatlan, a brit nemzeti kánonba – javarészt a következőkben 
tárgyalt 1960-as évek hatására – szinte kizárólag a Sassoon-hoz és Graves-hez hasonló 
„pacifista” szerzők kerültek be.8 

„Szamarak” és „oroszlánok” egy „elbűvölő” háborúban. Az 1960-as évek

Az 1930-as évek végén egyre fenyegetőbb európai konfliktus, majd a második világ-
háború és utána a kezdődő hidegháború egy jó időre háttérbe szorította az első világhá-
borúról szóló diskurzusokat. A „nagy háború” csak az 1950-es évek végén kezdett újra 
a brit közvélemény érdeklődésének homlokterébe kerülni. Ennek az „újrafelfedezésnek” 
köszönhetően a következő évtizedben a témában publikált angol nyelvű folyóiratcikkek 

5 Churchill 2007.; Liddell Hart 1929.; George 1933.; Winter – Prost 2005. 15. o.
6 Bond 2007. 31. o. 
7 Sassoon például 1917-ben a vízbe hajította a kitüntetéseit, majd nem sokkal később egy rövid gyógyke-

zelés után önként visszatért a frontra és előszeretettel vett részt önkéntesként különböző rajtaütéseken. Bond 
2007. 31. o.

8 Todman 2007. 8–9. o.
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száma mintegy megnégyszereződött.9 A fokozott érdeklődés hátterében egyfelől a közele-
dő 50 éves évforduló, másfelől a 60-as évek bel- és külpolitikai viszonyai álltak. A berlini 
fal, a kubai rakétaválság és az űrverseny évtizedében egy világméretű (atom)háború kitö-
rése igencsak valószerű fenyegetésnek tűnt. Ez az évtized ráadásul a nukleáris leszerelést 
követelő baloldali szervezetek megerősödésnek is az időszaka volt. Egy ilyen politikai mi-
liőben a milliók életét követelő és birodalmak felbomlását eredményező első világháborút 
nagyon könnyű volt aktuális, pacifista „üzenettel” felruházni. Az Egyesült Királyságra 
mindez fokozottan igaz volt, hiszen itt nem volt olyan éppen zajló konfliktus – mint példá-
ul az USA vietnámi, vagy Franciaország algériai háborúja –, amely folyamatos hivatkozá-
si alapul szolgált volna a belpolitikában a háború ellen tiltakozók számára.10 

Az 1960-as évek két legmeghatározóbb történészi munkáján – amelyek azonban sok-
kal inkább ismeretterjesztő, mintsem igazi szakkönyvek voltak – nagyon erősen érezni a 
háborúellenes mozgalmak befolyását. Közülük az időrendben második, de hatását tekint-
ve kétségtelenül első A. J. P. Taylor 1963-ban megjelent és lebilincselő stílusban íródott  
Az Első Világháború Képes Krónikája című műve. Taylor könyvének fő mondanivalója, 
hogy az 1914 és 1918 között zajló konfliktus egy értelmetlen és felesleges összecsapás 
volt a kor imperialista nagyhatalmai között, amelyben a katonai és politikai felső vezetés 
milliók életét áldozta fel, mivel képtelen volt kiszámítani cselekedeti következményeit 
és kézben tartani az elszabadult folyamatokat. Taylor később ezt a tézisét részletesen is 
kifejtette az 1969-ben megjelent könyvében a War by Timetable-ben [Háború menetrend-
re], amelyben amellett érvelt, hogy a gyors mozgósítás kényszere miatt a nagyhatalmak 
vezetői egy pont után már képtelenek voltak megálljt parancsolni az eseményeknek, és 
ezáltal a kor katonai stratégiája mintegy szükségszerűen belehajszolta a szembenálló fe-
leket a háborúba. A. J. P. Taylor értelmezésében nem nehéz észrevenni a párhuzamot egy 
feltételezett atomháború kitörésének forgatókönyvével.11 

A korszak másik és azóta is számtalan kiadást megért angol bestsellere Alan Clark 
The Donkeys (Szamarak) című könyve volt. A munka, bár sokkal alacsonyabb történészi 
színvonalon, mint Tayloré, szintén amellett érvelt, hogy az első világháború egy teljes 
egészében értelmetlen konfliktus volt, amiből Nagy-Britanniának ki kellett volna marad-
nia. Ahogy a könyv címe is mutatja Clark – részben támaszkodva a korábban már Lloyd  
George és Liddle Hart által megfogalmazott érvekre – az angol tisztikar tagjait inkom-
petens, a háború követelményeihez alkalmazkodni képtelen „szamarakként” mutatta be, 
akik rossz döntéseikkel halálba küldték az „oroszlánként” harcoló angol katonákat.12

Nem Clark és Taylor voltak azok, akik először mutatták be a közkatonákat a politikai 
és katonai vezetés áldozataiként, de az ő műveik rendkívül nagy mértékben elősegítették 
a „rossz háború” narratíva fokozatos elterjedését. Befolyásuk azért is volt jelentős, mert 
ezek a gondolatok és tézisek megtermékenyítően hatottak a szépirodalomra és az akkor 
már talán még befolyásosabb és népszerűbb filmművészetre is. A legjobb példa ennek a 

9 Winter – Prost 2005. 16. o. Fontos azonban azt is figyelembe venni, hogy ez az időszak, amikor az egye-
temi rendszer robbanásszerű növekedése miatt általában a történettudománnyal foglalkozó cikkek száma is 
megsokszorozódott.

10 Winter – Prost 2007. 21. o.
11 Taylor 1969.; Taylor 1963.
12 Clark 1991. Bár Clark ebben a könyvében csak a BEF 1914–1915 közötti történetét dolgozta fel, de a 

tábornokokról tett elítélő, egyoldalú megállapításait nagyon hamar az egész háborúra vonatkoztatták.
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három világnak a „találkozására” az 1960-as évek legfontosabb első világháborús témájú 
irodalmi alkotása, a részben Alan Clark könyvén alapuló 1963-ban bemutatott és hat évvel 
később megfilmesített Oh! What a Lovely War [Óh, milyen elbűvölő háború] című zenés 
színdarab. A mű, amelyet aztán hosszú ideig rendszeresen játszottak az angol színházak, 
a háborút szélsőséges, részben bevallottan lenini értelmezésnek megfelelően mutatta be 
nézőinek. A színdarab az sugallja, hogy a burzsoá tisztikar és a polgári elit képében meg-
jelenő idősebb generáció elárulta, becsapta és értelmetlen háborúba küldte a fiatalokat,
akik egy iparszerű brutális tömegmészárlásban vesztették életüket.13 

Az 1960-as évek azonban nemcsak az áldozati narratíva elterjedése miatt jelentettek 
újdonságot, hanem komoly megközelítésbeli változásokat is hozottak. A megváltozó tár-
sadalmi környezet – a kiépülő jóléti állam –, az Annales-iskola második generációjának 
nemzetközi sikere és a meginduló angol marxista történetírás hatására az első világhábo-
rú kutatói új témák felé fordultak. Immáron már nem a diplomaták tárgyalásainak, vagy 
az egyes hadmozdulatok minden apró lépésének részletes rögzítése volt a kutatók célja, 
hanem sokkal inkább a hétköznapi emberek, a „közkatonák” háborújának a bemutatása. 
Nagy-Britanniában ennek a tendenciának talán a legjobb és legnagyobb hatású példája 
nem egy szakkönyv, hanem a The Great War [A Nagy Háború] című televíziós dokumen-
tumfilm-sorozat volt. Az 1964-re elkészült, összesen huszonhat részben a BBC rendkívül 
sok szemtanú megszólaltatásával dolgozta fel a háború minden fontosabb hadszínterének 
eseményeit. Az egyes részek szövegkönyvét a kor vezető hadtörténészei írták, akik ugyan 
egyáltalán nem akartak megfelelni a Clark- és a Taylor-féle pacifista szemléletnek, de a 
filmsorozat meglehetősen naturális képi világa és a rengeteg irodalmi idézet miatt a kor-
társak zöme mégis háborúellenes állásfoglalásnak látta az elkészült művet.14 

A „béka-perspektíván” túl az 1960-as évek történetírásának másik fontos jellemző-
je a radikális baloldali értelmezéssel szemben álló „revizionista” irányzat megszületése 
volt. A kimondottan levéltári forrásokra építő történészek elsősorban az akkor már széles 
körben elterjedt pacifista narratívával szemben próbáltak fellépni. John Terraine Dougles 
Haig, the Educated Soldier [Dougles Haig, a képzett katona] című könyve például az Oh! 
What a Lovely War-ban igencsak sötéten ábrázolt franciaországi brit főparancsnok stra-
tégiáját és harctéri döntéseit próbálta megvilágítani és árnyaltabban bemutatni.15 Szintén 
ebbe a sorba tartozik a katonai felső vezetést összehasonlító szemszögből vizsgáló Corelli 
Barnett több különböző munkája, illetve az első világháború legfontosabb angol ütköze-
teit részletesen bemutató Anthony Farrar-Hockley két könyve a The Somme [A somme-i 
csata] (1964) és a Death of an Army [Egy hadsereg halála] (1967).16 

A „Nagy Háború” 1970-től napjainkig: kultúra és mentalitás 

Az első világháborúval foglalkozó szakirodalom harmadik nagy időszaka 1970-es 
évek második felében jött el, és nagy hasonlatosságot mutatott az egy évtizeddel korábban 
kezdődő trendekkel. A változásokat egyfelől az átalakuló társadalmi környezet – a csök-

13 Danchev 1991. 283. o.
14 A sorozat jelentőségét talán jól érzékelteti, hogy a BBC 2-es csatornája ezzel az adással indult el. 

Sheffield 2002. 22. o.
15 Terraine 1963.
16 Barnett 1963.; Farrar-Hockley 1967.; Farrar-Hockley 1964.
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kenő hidegháborús feszültség –, másfelől a világ történetírásában bekövetkezett fordulat 
okozta. A korábbi társadalomtörténeti irányzat továbbra is uralkodó marad, azonban a 
kutatók érdeklősének középpontjába immáron sokkal inkább a háborús konfliktus eu-
rópai kultúrára gyakorolt hatásai és a közkatonák mentalitása került. Utóbbira a legjobb 
példa a John Keegan tollából magyarul is megjelent, a közkatonák harctéri viselkedését 
vizsgáló A csata arca, illetve az itthon kevésbé ismert Martin Middlebrook First Day on 
the Somme [A somme-i csata első napja] című munkája. Mindkettő a résztvevők beszá-
molóira támaszkodva, az egyszerű katonák szemszögéből dolgozta fel 1916. július 1-jét, 
a somme-i csata első napjának történéseit.17 Az ezekkel a könyvekkel megalapozott men-
talitástörténeti kutatási irány mind a mai napig meghatározó a brit szakirodalomban, bár 
az elmúlt egy évtizedben a hangsúly egyre inkább a csapatok harci moráljának, illetve a 
katonák és tisztek közötti viszonyrendszer elemzésére helyeződött át.18

Az 1970-es évektől az úgynevezett nyelvi fordulatot követően a háborúnak a XX. 
századi kultúrára gyakorolt hatása is az érdeklődés középpontjába került. Paul Fussel 
posztmodern megközelítést alkalmazó analízisében a The Great War and the Modern 
Memory-ban [A Nagy Háború és a modern emlékezet] (1975) a nyugati front lövészárok 
hadviselésére adott irodalmi reakciókat elemezve arra a következtetésre jutott, hogy a 
háború súlyos törést eredményezett az angolszász kultúrában, melynek hatásait mind a 
mai napig érezni lehet. Az 1914 előtti pozitív, jóval romantikusabb irodalmi stílust fel-
váltotta egy sokkal sötétebb és „ironikusabb” hangvételű narratíva, amely aztán az egész 
nyugati modernitásra hatással volt.19 A könyv már megjelenése után igen komoly bírála-
tokat kapott. Elsősorban azért támadták Fusselt, mert látványosan egyoldalúan válogatta 
ki forrásait; csak egy nagyon szűk csoport műveit vizsgálta, tudatosan hanyagolva a kon-
cepciójába nem illő alkotókat.20

Szintén a háború utóéletével foglalkozó irányzathoz sorolhatunk olyan történészeket, 
mint az 1980-as évek végétől a kollektív gyász és az emlékezetkultúra kialakulását vizs-
gáló Jay Winter, vagy Modris Eksteins.21 Ezek a művek igen nagy hatást gyakoroltak arra 
a jobbára az 1990-es években létrejövő (had)történészi körre, amelynek tagjai elsősorban 
az első világháború örökségét vizsgálják és az irodalmi és történeti feldolgozásokon ke-
resztül igyekeznek megérteni, hogy ez az első világégés milyen hatást gyakorolt háborúról 
való XX. századi gondolkodásunkra. Ennek szellemében születettek meg Gary Sheffield
és Dan Todman munkái, amelyek a különböző toposzok (mint például a „szamár tábor-
nokok”, a „kiábrándult” költők, a „lövészárkok pokla” stb.) kialakulásával, elterjedésével 
és társadalmi funkcióival foglalkoznak.22 Ennek a kutatási iránynak rajtuk kívül minden 
kétséget kizárólag Brian Bond a legfontosabb alakja, aki munkáiban az első világháború 
emlékezetkultúráját vizsgálta elsősorban a háborús irodalom két világháború között és 
az 1960-as években betöltött szerepére koncentrálva. Az ő munkájuk eredménye, hogy 
mára már viszonylag világosan látszik, hogy az elmúlt száz évben miként került túlsúlyba 

17 Legújabb kiadását lásd: Keegan 2013.; Middlebrook 1971.
18 Néhány példa az elmúlt évek terméséből: Watson 2008.; Watson 2004.; Sheffield 2000.
19 Heathorn 2006.; Fussell 1975.
20 Sheffield 2002. 18. o.; Winter-Prost 27. o.
21 Eksteins 1989.; Winter 1998.
22 Todman 2007.; Sheffield 2002.
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a világháború pacifista narratívája és ennek milyen következményei lettek a konfliktus
megítélésére.23 

Bond, Sheffield és Todman munkáik alapján az elmúlt másfél évtizedben egyre na-
gyobb teret kapó revizionista irányzathoz szintén besorolhatók, bár ennek a körnek a több-
ségét továbbra is inkább a hagyományos hadtörténeti témák iránti érdeklődés jellemzi. 
Közös bennük, hogy elődeiknél jóval differenciáltabban ítélik meg a szövetséges hadve-
zetés és a brit csapatok háború során nyújtott teljesítményét. Kutatásaik alapján arra jutot-
tak, hogy az angol tisztikar a háború alatt folyamatosan tanulni tudott korábbi hibáiból, 
1917–1918-ra a közkatonákkal együtt képes volt sikeresen alkalmazkodni a lövészárok 
hadviselés-kihívásaihoz és megtalálta azokat a harceljárásokat, amelyek végső soron az 
1918-as végső győzelemhez vezetettek.24

Ez az árnyaltabb álláspont azonban – noha a történészek körében mára már viszonylag 
általánosan elfogadottá vált – szinte alig gyakorolt hatást a szélesebb közvélemény hábo-
rú-képére. Azt továbbra is a már az 1960-as években megjelent szépirodalmi és ismeret-
terjesztő művek, illetve az ezek örökébe lépő új alkotások határozzák meg. A folyamatnak 
az lett az eredménye, hogy az 1990-es évek elejétől már egymás mellett kétféle kép is jelen 
van a köztudatban, mégpedig egy „rossz” és egy „szükséges” háborúé. Jól példázzák ezt 
az évtized legsikeresebb első világháborúról szóló irodalmi alkotásai, Sebastian Faulks 
Birdsong (Madárdal) és Pat Barker Regeneration [Felépülés] című regényei, amelyek 
hangnemüket – és utóbbi még szereplőit – tekintve is szorosan kapcsolódnak a háborús 
költők „kiábrándultságának” örökségéhez. Talán még a két műnél is nagyobb hatása volt 
azonban a Blackadder [Fekete Vipera] című angol televíziós sorozatnak, melynek záró 
évadában a főszereplők a nyugati front lövészárkaiban teljesítenek szolgálatot. Az 1989-
ben elkészült hat epizód az 1960-as évek szinte összes toposzát megjeleníti: az ostoba és 
inkompetens tábornokoktól a frontról minden áron menekülni akaró kiábrándult katoná-
kon keresztül az idióta, de lelkes felső középosztálybeli tisztekig. Zárójelenetét, amelyben 
minden fontos szereplő – leszámítva az agyalágyult „kastély tábornokot” – kilép a senki 
földjére, egy, a 2000-es évek elején elkészített felmérése alapján a nézők az angol televí-
ziózás tíz legmeghatározóbb pillanata közé választották.25 

100 éves évforduló: kihívások és válaszok 

1990-es évek elejére kialakult és korábban már tárgyalt interpretációk az elmúlt húsz 
évben a szakirodalom újabb eredményei ellenére sem sokat változtak. Sőt, az ezredfordu-
lón az afganisztáni, majd még inkább az iraki háború következtében ez a szakadék, ha le-
het, még tovább mélyült. Az angol közvélemény háború-képét 2014-ben továbbra is döntő 
módon nem a történészek szakmunkái, hanem költők és írók művei formálják, kiegészül-
ve az 1960-as évek szellemében megszületett népszerűsítő könyvekkel és az ezekre épülő 
irodalmi feldolgozásokkal. A legfontosabb szerzők, mint Siegfried Sassoon és Wilfred 

23 Bond 2007.; Bond 2008.
24 Lásd például:  Robbins 2006.; Travers 1992.; Travers 2003.; Bond 2007. 96–97. o. Az elmúlt években ta-

lán a legmesszebbre a revizionista történészek közül William Philpott jutott, aki a somme-i csatáról megjelent 
könyvében az ütközet szükséges és végső soron sikeres volta mellett érvelt. Lásd: Philpott 2010.

25 Bond 2007. 76. o. 
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Owen írásai a tananyag fontos részét képezik, így a diákok többsége a háborút elsősorban 
az ő műveiken keresztül ismeri meg, míg a történettudományos értelmezés még a közép-
iskolákban is lényegesen kisebb súlyt kap.26 Ennek következtében a közvélemény 1960-as 
években kialakult „rossz háború” képe a lövészárkokban zajló értelmetlen mészárlásról 
újra és újra megerősítést nyer. 

Ez a narratíva ráadásul az elmúlt évtizedekben egy másik, egyáltalán nem várt hely-
ről, maguktól a veteránoktól is komoly támogatást kapott. Az 1980-as évektől kezdve a 
figyelem egyre inkább a még élő szemtanúk felé fordult, a közvélemény bennük látta a 
háború „igazi” történetének képviselőit. Miközben azonban az egykori katonák egyénileg 
egyre többször tudtak megnyilatkozni, a veteránszervezetek megszűnése és átalakulása 
miatt kollektíven már nem tudtak hatást gyakorolni az első világháborúról szóló diskur-
zus alakulására. Tendenciává vált, hogy a korábbi inkább pozitív, de legalább is sokszínű 
veterán emlékezeten belül egyre inkább a pacifista narratíva lett az uralkodó. Dan Todman 
kutatásai szerint ez a változás elsősorban annak volt köszönhető, hogy a még életben lé-
vőknek – bajtársak híján – egyre kevesebb esélyük volt élményeik közösen, közösségben 
történő felidézésére, és emlékeiket így a korábbiaknál sokkal jobban befolyásolni tudták 
a társadalom elvárásai. Paradox módon, ahogy a közvélemény minél inkább a háború ki-
zárólagos hiteles „hangjaként” tekintett a veteránokra, annál nehezebben tudtak ellenállni 
az őket érő külső hatásoknak és annál inkább belesimult mondanivalójuk az uralkodó 
narratívába. Jól jellemzi a helyzetet, hogy az utolsó élő első világháborúban szolgált angol 
katona, Harry Patch a 2000-es évek második felében egyenesen pacifista kultuszfigurává 
vált, olyan gyakran idézett kijelentéseivel, mint például „a háború számomra nem más, 
mint az engedélyezett gyilkosságok sorozata”.27

A szépirodalom majd az 1960-as évek népszerű szerzői által megteremtet és utána 
folyamatosan erősített értelmetlen és felesleges háború narratívával szemben azonban idő-
közben kialakult egy másik, ennél jóval árnyaltabb és „pozitívabb” kép is. A történészek 
a levéltári forrásokra hivatkozva egyértelműen amellett kezdtek el érvelni, hogy a brit 
hadsereg 1914 és 1918 között egy figyelemreméltó fejlődési pályát írt le, melynek végén 
egy olyan professzionális hadsereggé vált, amely a harctéren is felül tudta múlni a német 
haderőt. Ráadásul a katonák naplóinak és levelezéseinek vizsgálata elég meggyőzően cá-
folta a harcolók teljes kiábrándultságának tézisét és bizonyította, hogy döntő többségük 
bízott a feletteseiben és minden szörnyűség ellenére motiváltan, a háború fontosságába 
vetett hittel indult harcba.28 

A közvélemény és a történettudomány háború-képe közötti nagy szakadék a 100 éves 
évforduló közeledtével egyre zavaróbbá kezdett válni. A politikusok és az Egyesült Ki-
rályságban különösen nagy befolyással rendelkező civil társadalom is egyre többször tette 
fel a kérdést: hogyan kellene megemlékezni az első világháborúról: az ünnepségek inkább 
a nagy áldozatok árán kivívott katonai győzelemre vagy a brit történelemben példátlan 
emberi tragédiára és veszteségekre koncentráljanak? A vita – annak ellenére is, hogy a 
konzervatív-liberális kormány többször is elég erőteljesen az előbbi álláspont mellett tette 

26 Sőt, egyes iskolákban a Blackadder Goes Forth című sorozat is a történelem órák anyagának részét 
képezi. Bond 2007. 87. o.

27 Todman 2007. 208–211. o. Életrajzát részletesen lásd: Patch 2008.
28 Bond 2007. 76. o.
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le a voksát – tulajdonképpen eldöntetlen maradt. 2013. május végén például zászlót bontott 
a baloldali – marxista No Glory In War mozgalom, amely az elmúlt egy évben számos 
konferenciát és más rendezvényt szervezett, így tiltakozva a centenárium szerintük mi-
litarista célokra történő felhasználása ellen.29 Az viták 2014 elején, Michael Gove angol 
konzervatív párti oktatási és kulturális miniszter e témában írt cikkének köszönhetően 
váltak váratlanul ismét igen hevessé. Gove rövid írásában élesen bírálta az olyan színda-
rabokat és televíziós sorozatokat, mint az Oh! What a Lovely War és a Blackadder Goes 
Forth, amelyek szerinte felelősek a brit társadalom hibás és túlnyomó részben negatív első 
világháborús képéért. Szerinte ezek a művek káros módon terelik el a figyelmet az angol
katonai sikerekről, a bátorságról és a hősök áldozatvállalásáról, amit a centenárium kap-
csán a mai generációk elé is példának kellene állítani.30 A cikk nagyon nagy vihart kavart, 
számtalan történész és újságíró foglalt állást Gove állításait támadva, támogatva, vagy 
legalább árnyalva. A megjelenő publicisztikák, dokumentumfilmek és interjúk minden-
esetre jól körvonalazzák az angol történészek többségének részletekben gyakran igencsak 
eltérő álláspontját. Abban az első világháborúval foglalkozók többsége egyetért, hogy a 
100 éves évforduló egy remek lehetőség arra, hogy a Gove cikkében egymás ellentéteként 
felvázolt „két háborút” valamilyen módon közelebb tudják hozni egymáshoz és a törté-
nészi, árnyaltabb értelmezésnek is nagyobb szerep jusson a közgondolkodásban. Ehhez a 
helyzet kétségtelenül kedvezőbbnek tűnik, mint az elmúlt évtizedekben bármikor. 2009-
ben az utolsó veterán elhunytával a társadalomnak az első világháborúhoz kötődő szemé-
lyes kapcsolata megszűnt, ráadásul az angol csapatok iraki kivonásával a háborúellenes 
attitűd általánosságban is sokat vesztett aktualitásából. 

Fontos azonban leszögezni, hogy a revizionista történészek nem gondolják úgy, hogy 
az ő háborúképük teljesen elfogulatlan és „objektív” lenne, ellentétben a „szubjektív” 
költőkével-írókéval, akik „félrevezetik” a társadalmat. Többségük csupán amellett érvel, 
hogy a forrásokon alapuló megközelítés révén egy sokkal komplexebb és teljesebb kép raj-
zolódhat ki, melynek segítségével könnyebben érthetővé válik, hogy 1914-ben az európai 
országok miért kezdték el a háborút és mi motiválta a katonákat, hogy elviseljék a szenve-
déseket és gyakran feláldozták az életüket.31 Ez azonban nem jelenti azt, hogy a művészi 
értelmezést figyelmen kívül kellene hagyni, sőt! A háborús irodalomra történő reflektálás 
és a kulturális hatások értelmezése megkönnyítheti, hogy a diskurzus elszakadjon a „rossz 
háború” vagy „jó háború” típusú gyakran teljesen tudománytalan ellentétpártól. Szeren-
csére az irodalomtudomány részéről szintén megkezdődött egy nyitási folyamat, melynek 
köszönhetően több kutató is igyekezett a háborúval foglalkozó műveket nemcsak művészi, 
hanem történeti kontextusukban is értelmezni és elemezni. 32 

Az első világháború centenáriuma azonban nemcsak az irodalmárok és a történészek 
közötti párbeszéd megindítására teremt lehetőséget. A történészek többsége azt is fon-

29 A szervezet honlapját lásd http://noglory.org/ (A letöltés ideje: 2014. június 4.)
30 Lásd a Daily Mail online cikkét: Michael Gove: Why does left insists belitting true British heroes? 

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2532930/MICHAEL-GOVE-Why-does-Left-insist-belittling-true-
British-heroes. (A letöltés ideje: 2014. június 5.) 

31 Emellett érvel az évfordulóra megjelent legnépszerűbb első világháborúról szóló hadtörténeti mű szer-
zője Max Hastings is. Hastings 1914. London, 2013. Interjú William Philpott professzorral, London 2014. 
május 5.

32 Heathorn 2006. 1123. o. A legújabb ilyen munka: Stevenson 2013.
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tosnak tartja, hogy a megemlékezések során a háború olyan aspektusai is bemutatásra 
kerüljenek, amelyek az elmúlt években kisebb figyelmet kaptak. Ilyen például a konfliktus
globális jellege, vagyis, hogy a harcok nem csak a szép- és szakirodalomban egyaránt 
túlsúllyal bíró nyugati fronton, hanem több kontinensen, számos kisebb-nagyobb ország 
részvételével zajlottak. Ennek megfelelően komoly szándék mutatkozik arra, hogy olyan 
korábban a brit közvélemény előtt alig ismert térségekről is több szó essen, mint például 
Kelet-Európa, Mezopotámia, vagy a Balkán-félsziget. Szintén törekvés mutatkozik arra, 
hogy nyissanak más nemzeti narratívák felé és a történettudomány folyamatos párbeszé-
det folytatva próbáljon reflektálni a német, a francia, vagy éppen az orosz hadtörténetírás 
eredményeire.33

Persze a történész társadalmon belül sincs minden kérdésben teljes egyetértés. Az év-
forduló kapcsán a leghevesebben újra kirobbanó vita a brit beavatkozás szükségessége 
és a háborús felelősség kérdése körül bontakozott ki. Ebben az egyik oldalon jobbára az 
1960-as évek szerzői, mint Alan Clark és a kortársak közül Nail Ferguson állnak, akik 
amellett érvelnek, hogy egy németek dominálta Európa nem különbözött volna sokban 
a mai Európai Uniótól és nem feltétlenül jelentett volna fenyegetést a Brit Birodalomra. 
Következésképpen az 1914-es hadüzenet az Egyesült Királyságnak sokkal több kárt oko-
zott, mint amennyi hasznot hajtott. Akaratukon kívül ugyan, de ennek az álláspontnak a 
támogatói között ott találjuk azokat a háború hiteles hangjának tartott kortárs alkotókat, 
akik műveikben a lövészárok-háború értelmetlenségéről írnak.34 A történészek többsé-
ge azonban nem ezen az oldalon áll és úgy gondolja, hogy Nagy-Britanniának morális 
és biztonságpolitikai okokból is be kellet avatkoznia a háborúba. Ennek hangsúlyozását 
olyannyira fontos feladatnak tartják, hogy a Max Hastings szerkesztette és a világégésről 
szóló egy órás BBC-dokumentumfilmnek is a Szükséges háború címet adták.35 

A háború és a háborúba lépés értelmetlenségének kérdése összefügg a szintén igen 
régi, de az elmúlt években – a térségünkben is – felerősödött vitával, amely az egyes 
országoknak a konfliktus megkezdésében játszott szerepéről szól. A Taylor-féle „önkén-
telen” és inkompetens katonai–diplomáciai elitet hibáztató álláspont a brit tudományos 
életben már viszonylag háttérbe szorult, és konszenzus alakult ki arról, hogy a háború 
kitöréséért elsősorban az agresszív és militarista Németország a hibás. Olyannyira igaz 
ez, hogy a BBC által 2014 elején megkérdezett tíz vezető angol és német hadtörténészből 
kilencen az Osztrák–Magyar Monarchiát vagy Németországot nevezték meg a konfliktus
első számú felelősének.36 Ebből a körből némileg kilóg a téma talán jelenleg legismertebb 
kutatója, Christopher Clark, aki egy évvel korábban megjelent Sleepwalkers [Alvajárók] 
című könyvében – ugyan egész más úton járva, mint Taylor –, de szintén amellett érvel, 
hogy mindegyik nagyhatalom egyformán hibáztatható a háború kitöréséért.37 

33 The Debate. Dan Todman, Gary Sheffield, Annika Mombauer, Neil Faulkner és Paul Lay részvételé-
vel megtartott nyilvános vita a British Library-ben. A vita hanganyaga elérhető az interneten: https://www.
youtube. com/watch?v=jvr7UJI47UM (A letöltés ideje: 2014. május 31.)

34 Ferguson2000.
35 A The Necessary War című dokumentumfilmet lásd: http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b03wtmz6/

sign/the-necessary-war (A letöltés ideje: 2014. június 3.)
36 Ezt az álláspontot képviseli a legnépszerűbb, újonnan megjelenő populáris feldolgozás is, lásd: Hastings 

2013.; http://www.bbc.co.uk/news/magazine-26048324 (A letöltés ideje: 2014. május 31.)
37 Clark 2013.
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Az első világháború megítélése a 100 éves évforduló kapcsán, ahogy az előző oldalak 
alapján talán már egyértelműnek tűnhet, Nagy-Britanniában (sem) mentes az ellentmon-
dásoktól és a vitáktól. Abban a szereplők közül talán senki nem is bízik, hogy ezek a 
különbségek a következő négy évben el fognak tűnni. A legtöbben – legalább is a tudo-
mány oldaláról – azonban egyetértenek abban, hogy a most megkezdődő és feltehetően az 
elkövetkező időszakban újra és újra felélénkülő párbeszédnek nem feltétlenül az a célja, 
hogy megmutassa az „igazságot” a háborúról, hanem sokkal inkább az, hogy minél töb-
ben – történészek, politikusok és főleg a mindennapi emberek – együtt gondolkodjanak a 
legfontosabb témákról és igyekezzenek reflektálni a konfliktussal kapcsolatos már meg-
lévő ismereteikre. Ha a történészek ebben maguk is élen járnak és másokat is erre tudnak 
sarkalni, akkor már nem lehetnek elégedetlenek a munkájukkal.
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