
Ami 1914 és 1918 kö zött az eu ró pai had -
szín te re ken vég be ment, már 1916-ban el -
nyer te a Nagy Há bo rú el ne ve zést. S min den
bi zonnyal 1939 táv la tá ból rög zült (rög zül -
he tett) ve le kap cso lat ban az el sõ vi lág há bo -
rú köz hasz nú meg ne ve zés. Mi ben volt
Nagy, és egyút tal el sõ a ma ga ne mé ben ez a
har ci ese mény sor? El sõ ként er re a kér dés re
ke res sük a vá laszt. 

A Nagy Há bo rú: 
az el sõ to tá lis há bo rú

A mé re tei te szik az el sõ vi lág há bo rút al -
kal mas sá a fe je zet cí mé ben fog lalt el ne ve -
zés re, ami a ben ne részt ve võ ál la mok nagy
szá má ból, a mo bi li zált ka to na ság lét szá má -
ból, a har cok hoz igény be vett esz kö zök vo -
lu me né bõl és az eh hez ren del ke zés re ál ló
gaz da sá gi po ten ci ál ko ráb ban is me ret len
nagy sá gá ból fa kad. S van itt még va la mi: a
há bo rú tér- és idõ be li kiterjedtsége.1 Akad -
tak már ko ráb ban is hosszan el hú zó dó há -
bo rúk (száz éves, har minc éves vagy hét éves
há bo rú), egyi kük rõl sem ál lít ha tó azon ban,
hogy foly to no sak let tek vol na. Bár az össze -
csa pá sok idõ ben el hú zód tak, a kor tár sak tu -
da tá ban nem fel tét le nül kel tet ték egy azon
há bo rú képzetét.2 Nem ez a hely zet a Nagy
Há bo rú val, amely több mint négy éven át
sza ka dat la nul, pil la nat nyi meg ál lás nél kül
zaj lott. Az a mód pe dig, aho gyan vé get ért,
szin tén ez zel füg gött össze: a had vi se lõ fe -
lek, fõ ként a ka to nák (és per sze a hát or szág
is) ér zé kel he tõ en be le fá rad tak a szün te len
há bo rús ko dás ba. Sür gõ sen meg vá la szo lan -
dó kér dés ugyan ak kor, hogy mi tet te le he tõ -
vé és mi kényszerítette ki a csa tá ro zá sok
meg ál lás nél kü li foly ta tá sát. Több, egy más -
sal la zán össze füg gõ fe le let ad ha tó a kér dés -
re; min de nek elõtt a had vi se lõ fe lek áll ha ta -
tos sá ga rej lett a do log mé lyén. Ez szük sé ges,
azon ban nem ele gen dõ fel té te le a Nagy Há -
bo rú foly to nos sá gá nak. Tény vi szont, és ez
az áll ha ta tos ság mond hat ni biz tos je le, hogy

ak ként ért vé get – leg alább is Né met or szág
szá má ra – az el sõ vi lág há bo rú, hogy nem 
ér te dön tõ ve re ség a vesz tes fél had se reg ét.
A né met csa pa tok nem fu ta mod tak meg az
el len ség elõl, sõt el len sé ges or szág ban tar -
tóz kod va ér te õket a fegy ver szü net hí re.
1918 nya rán Pá rizst még né met tü zér ség
ost ro mol ta, és ugyan ek kor Zep pe li nek tá -
mad ták Lon dont (ez volt Ang lia el sõ meg tá -
mad ta tá sa). Ber lint, ez zel szem ben, sen ki
sem bom báz ta, és a né met fõ vá ros 900 ki lo -
mé ter re volt a front vo nal tól. Ami kor 1918.
ok tó ber 4-én a né met ka to nai ve ze tés ar ra az
el ha tá ro zás ra ju tott, hogy fegy ver szü ne tet
kér az an tant ha tal mak tól, nem a ka pi tu lá ció
ér de ké ben, ha nem a vé del mi stra té gia hát só
szán dé ká val tet te ezt. Ludendorff az zal szá -
molt ugyan is, hogy a fegy ver szü net le tel té -
vel újult erõ vel tá mad az el len ség re. Nem
vált be azon ban a szá mí tá sa, mert köz be -
szólt a tár sa da lom, a köz han gu lat és a po-
litika.3 El len ben még sem ke let ke zett, nem
ke let kez he tett olyan kor társ ta pasz ta lat,
mely sze rint a né met had se re get le gyõz te
vol na az el len ség. Nem cso da ezek után, ha
a front ról ha za té rõ né met ka to ná kat lel ke -
se dés sel, ün nep lés sel fo gad ta a hát or szág,
és va la mi vel ké sõbb ural ko dott el csu pán 
a tár sa dal mon a ve re ség ér zé se. Amit meg -
könnyí tett, hogy 1918 ké sõ nya rán és ko ra
õszén ál ta lá nos „eu ró pai” élet ér zés (és köz -
vé le mény is) volt már a bé ke utá ni he ves 
só vár gás, a szün te len har ci ál la pot be szün -
te té sé nek vá gya. En nek tud ha tó be az el sõ
lá tás ra meg le põ lé pés, hogy nyil ván va ló ka -
to nai ve re ség nél kül is kész volt va la ki le -
ten ni a fegy vert. Eb bõl is adó dik a fel sza ba -
dult ság nak az az ér zé se, ami a ve re ség nem
várt, jól le het át me ne ti kö vet kez mé nye.
Schivelbusch meg le põ nek ne ve zi, hogy
a ve re ség fe lett ér zett fáj da lom és szük ség -
sze rû ve le já ró ja, a de presszió egy szer csak
öröm be csap át. „Ezen át ala ku lás sal rend -
sze rint a ka to nai össze om lást kö ve tõ bel sõ
for ra da lom jár együtt. A ré gi rend össze om -
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lá sa, majd pe dig a nem zet ve re sé gé ért fe le -
lõs sé te he tõ bûn bak ok ke re sé se a gyõ ze lem
él mé nyé vel ke cseg te tett. Mi nél könnyebb
volt lá zad ni és mi nél na gyobb az új ve ze tés
ka riz má ja, an nál na gyobb lett a gyõ ze lem it -
tas ság is. Egy rö vid pil la nat ere jé ig a kül sõ
el len ség nem el len lá bas töb bé, ha nem az 
a szö vet sé ges, aki nek se gít sé gé vel meg le het
vég re fosz ta ni ha tal má tól az elõ zõ és most
le vál tott rend szert. Az ál ta lá nos test vé ri es -
ség ér zé sé tõl el tel ve bi za lom mal te kin te nek
a tö me gek a jövõbe.”4 A pil la nat nyi eu fó ria
ered mé nye he lyen ként (min de nek elõtt Kö -
zép- és Ke let-Eu ró pá ban) a for ra da lom a
Nagy Há bo rút köz vet le nül kö ve tõ években.5

Mind ez azon ban to váb bi ma gya rá za tot
kí ván. Mi ért (és ho gyan) vál to zik át a nem -
zet kö zi ka to nai konf lik tus – oly kor – pol gár -
há bo rú vá? Nem utol só sor ban azért, mert
ma guk az eu ró pai nem ze ti tár sa dal mak vív -
ták a Nagy Há bo rút, és nem a tõ lük töb bé-
ke vés bé jól el kü lö nült had se re gek. A 18.
szá zad vé gi fran cia for ra da lom sod rá ban jött
lét re a so ro zá son ala pu ló nem ze ti, az ál lam
ál tal szo ro san kéz ben tar tott mo dern had se -
reg, amely el sõ ként Na pó le on há bo rú i ban
pró bál ta ki az ere jét. Egy ál ta lán nem vé let -
len a tör té nel mi pil la nat: a jog egyen lõ ség 
el ve ér vé nye sült ez út tal is, mint az élet
meg annyi más dol gá ban. A min den ki ka to -
na le het, sõt, min den ki nek kö te les sé ge is,
hogy ka to na le gyen el ve lé pett a zsol dos ka -
to na ság és a sor ka to na ság ad di gi gya kor la tá -
nak he lyé be. Az ál ta lá nos had kö te le zett ség,
amely „tár sa dal mi el fo ga dott ság gal aján dé -
koz ta meg a be vo nu ló kat és még új táv la to -
kat is nyi tott számukra”,6 jo gi hely ze té ben
min den ki más sal azo nos pol gár ként ha tá -
roz ta meg a be vo nult fér fi ak stá tu szát. A kö -
te le zõ en be so ro zot tak a harc ban is pol gá ri
eré nye ket csil log tat tak. Könnyen elõ a dód -
ha tott ezek után, és ez tör tént a Nagy Há bo -
rú ban is, hogy a la kos ság fér fi né pes sé gé nek
túl nyo mó ré sze front ka to na lesz. A 19. szá -
zad so rán Eu ró pá ban le zaj ló de mog rá fi ai át -
me net, amely sok szo ro sá ra nö vel te a né pes -
ség szá mát, kü lö nö sen jó fel té te le ket te rem -
tett a tár sa da lom mi li ta ri zá lá sá ra. Szin te
kor lát la nul pó tol ni le he tett ugyan is a meg -
halt és se be sült ka to ná kat, mert így is kel lõ
szám ban ma radt mun ka erõ a hát or szág ban
a had se reg és – egy re csök ke nõ mér ték ben –
a hát or szág éle lem mel, fõ ként (hadi)ipari
ter mé kek kel va ló el lá tá sá ra. 

Az el sõ vi lág há bo rú to váb bi nó vu ma a
har cok okoz ta iszo nyú em ber vesz te ség. So -
ha ennyi em ber nem har colt fo lya ma to san
a harc te re ken, és so ha ennyi em ber nem
halt meg rö vid idõn be lül har ci cse lek mé -
nyek kö vet kez té ben. 1916-ban egye dül csak
a verduni csa tá ban – fran cia ol da lon – 500

ezer, né met ol da lon 400 ezer volt a ha lot tak
és se be sül tek szá ma; csu pán itt kö zel egy -
mil lió em bert vesz tett a két hadsereg.7

„E négy év mér le ge is me re tes: kö rül be lül ki -
lenc-tíz mil lió ha lott, csak nem ki zá ró lag ki -
lenc-tíz mil lió katona.”8 1918 no vem be ré ig
Fran cia or szág a ma ga 40 mil li ós né pes sé gé -
bõl egy mil lió 700 ezer fõt ve szí tett, Né met -
or szág pe dig kö zel két mil lió fõs vesz te sé get
köny vel he tett el 70 mil li ós né pes sé gé bõl.
Más ként szól va: ki lenc be so ro zott fran cia
kö zül négy el esett vagy meg se be sült. Eh hez
kö ze li, a fran ci á ké nál va la mi vel ki sebb vesz -
te sé gek kel szá mol ha tott a töb bi had vi se lõ
ál lam is.9 Mi vel „de mok ra ti zál ták” a harc -
hoz (a há bo rús fegy ver vi se lés hez) fû zõ dõ
jo go kat, a há bo rús ha lál esé lyét is tár sa dal -
ma sí tot ták. „Az el sõ vi lág há bo rú had se re ge -
i nek ka to nái, szin te csak a fõ tisz tek ki vé te -
lé vel, tel jes tár sa dal mi ke reszt met sze tet
alkottak.”10 Ez ok ból ne ve zi François Furet
az 1914-es há bo rút a tör té ne lem el sõ de -
mok ra ti kus há bo rú já nak, amely „a pol gá rok
összes sé gét érin ti va la mennyi há bo rús or -
szág ban, az az egész Európában”.11

Ho gyan ma gya ráz ha tó mind ez? A tö me -
ges ka to na ha lál fõ oka, a ko ráb bi ak tól el té -
rõ en, nem (csu pán) a se be sül tek el lá tat lan -
sá ga és/vagy a há bo rút kí sé rõ (jár vá nyos) be -
teg sé gek nagy gya ko ri sá ga. Azon túl, hogy
mil li ós nagy ság ren dû had erõk tény ked tek 
a fron to kon négy éven át szin te meg ál lás
nél kül, az ir tó za tos em ber vesz te ség dön tõ
ré szét a ha di tech ni ka ki vé te le sen ma gas fej -
lett sé ge, a tö me ges em ber ölés tech no ló gi ai
elõ re ha la dott sá ga okoz ta. Ez köz vet le nül 
a tûz fegy ve rek nyo mán ki bon ta ko zó ha di -
tech ni ka óri á si sze re pé re irá nyít ja a fi gyel -
met. „A 18. szá za di »lõporegyensúly« óta
több száz szo ro sá ra nõtt mind az egyes ka to -
na, mind pe dig az õt tá mo ga tó gép pus ka 
és tü zér ség fegy ve re i nek a tûzereje.”12 John
Keegan eset ta nul má nya az 1916. jú li us 
1-jén kez dõ dõ somme-i csa tá ról kéz zel fog -
ha tó an bi zo nyít ja e meg ál la pí tás iga zát. 
A gép pus ka meg je le né sé rõl szól va a szer zõ
az ölés in duszt ri a li zá lá sát, ha té kony sá gá -
nak a hi he tet len fo ko zó dá sát eme li ki. A tü -
zér sé gi zá ró tûz rend sze re sí té se egy részt 
ál ló há bo rú ra kényszerítette az egy más sal
harc ban ál ló fe le ket, mert biz tos ha lál lal
volt egyen lõ, ha va la ki ki me rész ke dett a lö -
vész ár kok biz ton sá gá ból; más részt a zá ró tûz
szol gál ta is a moz gás ban lé võ gya lo gos ala -
ku la tok biz ton sá gát. Ami kor azon ban 
a moz gás ba len dült ka to nák ki ke rül tek a zá -
ró tûz je len tet te biz ton sá gi zó ná ból, a gép -
pus ka ha lált osz tó fel tét len ha tal má nak tet -
ték ki magukat.13

Nem me rül ve be le job ban a had tör té net
rej tel me i be, meg ál la pít ha tó: a Nagy Há bo rú
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évek re fo lya ma tos ha lál gyár rá vál toz tat ta 
a front vo na la kat.

A há bo rú iszo nyú vér ál do za ta, a har cok
bar ba riz mu sa ré szint ab ból is fa kadt, hogy 
a had vi se lõ fe lek a tel jes gyõ zel met tûz ték cé -
lul ma guk elé, en nek a ka to nai dokt rí ná nak
hó dol tak. Nem csu pán az zal já rul tak eh hez
hoz zá, hogy haj lan dók let tek vol na az egész
fér fi la kos sá got fel ál doz ni ha di cél ja ik el éré se
ér de ké ben, ha nem az zal is, hogy jó val töb bet
kö ve tel tek ka to ná ik tól, mint amennyi re azok
ké pes nek bi zo nyul hat tak: a mo dern had vi se -
lés fel tét elei kö zött foly to nos és éve kig tar tó
har ci te vé keny ség re szo rí tot ták õket. Meny-
nyi re plasz ti kus és mennyi re ha tár ta lan 
va jon az em ber al kal maz ko dó ké pes sé ge?
Meg le he tõ sen, de nem a vég te len sé gig. A nyu -
godt szív vel „pisz kos nak” is ne vez he tõ há bo -
rú el vi sel he tet len ter het ra kott az egyes em -
ber re. Kér dés: idõ le ge sen mi tet te a több ség
szá má ra még is el vi sel he tõ vé a ben ne va ló
rész vé telt? A há bo rús lel ke se dés re mint ma -
gya rá zó elv re kell el sõ he lyen utal ni, ami 
a had vi se lõ ál lam nak az ágen si sze re pét is
érin ti a vi lág há bo rús har cok ban. Kezd jük 
ez zel az utób bi kér dés sel.

Mi volt tény le ge sen a Nagy Há bo rú: vi -
lág há bo rú, eu ró pai há bo rú vagy nem zet kö zi
ki ter je dé sû nem ze tek kö zöt ti ha di konf lik -
tus? Mind egyik mel lett szól nak bi zo nyos ér -
vek. Vi lág há bo rú volt, amennyi ben az Eu ró -
pán kí vü li föld ré szek né pei (ka to nái) szin -
tén ki vet ték be lõ le a ré szü ket, ide ért ve az
Egye sült Ál la mo kat, Ázsi át (In dia) vagy
Auszt rá li át. Va ló já ban azon ban eu ró pai há -
bo rú volt, amennyi ben eu ró pai had szín té -
ren zaj lott, és az eu ró pai nagy ha tal mak (és a
ve lük szö vet sé ges nem eu ró pai né pek) ka to -
nái kö zött dúlt a harc. Vé gül nem ze tek, pon -
to sab ban szö vet sé gi rend sze rek ben egye sült
mo dern nem zet ál la mok kö zöt ti küz de lem
zaj lott 1914 és 1918 kö zött, ahol oly kor bi -
ro dal mak is akad tak (az an gol vi lág bi ro da -
lom, az Osztrák–Magyar Mo nar chia, a cá ri
Orosz or szág). Nem le het elég gé hang sú lyoz -
ni a Nagy Há bo rú nak ezt az utób bi jel leg adó
vo ná sát, kü lö nö sen, ha a ka to nai oda adás
kér dé se me rül föl. Hi szen (az eu ró pai) na ci -
o na liz mus volt ez al ka lom mal a meg ha tá ro -
zó kész te tõ erõ. A Nagy Há bo rú, en nek meg -
fe le lõ en, a 19. szá zad fo lyo má nya és ta lán 
a szá zad le zá rá sa is egyút tal, an nak a kor nak
a meg nyil vá nu lá sa, amely ki zá ró la gos sá got
te remt a nem zet mint szu ve rén ha ta lom
territorializáltságának.14 Ha a Nagy Há bo rú
egy más sal ri va li zá ló szö vet sé gek be tö mö rü -
lõ nem zet ál la mok konf lik tu sa volt, ak kor
min den bi zonnyal a na ci o na lis ta ethosz
moz gat ta az ese mé nye ket, ide ért ve a ka to -
nák majd nem tö ret len har ci ked vét is. Nem
a di nasz ti kus lo ja li tás (akad nak itt per sze 

ki vé te lek is, amit az Osztrák–Magyar Mo -
nar chia nem ze ti ki sebb sé ge it kép vi se lõ ka -
to nák ese te mu tat), nem a zsol dos ka to na
men ta li tá sa és nem is csu pán az ál la mi
kény szer so ro zás kö tel me, ha nem a nem ze ti
fel buz du lás haj tó ere je tart ja fenn az át lag -
em be rek (a front ka to nák) há bo rús ki tar tá -
sát. A Nagy Há bo rú ékes bi zo nyí ték azt il le -
tõ en, hogy mi lyen mé lyen át itat ta a mo dern
kor (eu ró pai) em be rét ez idõ re a nem ze ti
iden ti tás tu da ta és ér zü le te, ami ért öl ni és
meg hal ni is kész nek mu tat ko zott. „Az,
ahogy a kor tár sak lát ha tó an meg it ta sul nak 
a ki tö rõ há bo rú tól, olyan je len ség, amit bi -
zo nyo san le he tet len éssze rû fo gal mak kal
megragadni.”15

Nem áll azon ban, hogy a há bo rú tel jes
négy éve alatt vé gig lan ka dat lan lett vol na 
a na ci o na lis ta he vü let. Tény vi szont, hogy:
„A Nagy Há bo rú egé szen a be fe je zé sé ig az
egyet ér tés há bo rú ja maradt.”16 A har cok
kez de te és azok szin te vég sõ ki me rü lé sig va -
ló foly ta tá sa ugyan ak kor az zal a fenn tar tott
he lyes lés sel ta lál ko zott, me lyet a ci vi li zá ció
és a bar bár ság kö zöt ti kö nyör te len küz de -
lembe vetett hi t táp lált. 

Meg le põ do log ez, hi szen az egy más sal
vi as ko dó nem ze tek töb bé-ke vés bé mind
a ci vi li zá ció élén áll tak, nem vá lasz tot ta el
õket egy más tól szem be tû nõ ci vi li zá ci ós sza -
ka dék, mint mond juk a gyar ma to sí tó ha tal -
ma kat a gyar ma ti sor ba ta szí tott né pek tõl. 
A Nagy Há bo rú ban köz vet le nül érin tett né -
pek en nek el le né re vég le te kig fo koz ták az
aszim met ri kus, az egy mást egyen lõt len mó -
don ki zá ró fogalomalkotást.17 Nem csu pán 
a min den na pi tu dat ban vált ez ki zá ró la gos -
sá, az egész nem zet kép ze lõ e re jét ma gá val
ra gad ta: a jó és a rossz manicheizmusa sze -
rint gon dol tak a há bo rú ál tal ta golt eu ró pai
rend re. „A Fran cia or szág és szö vet sé ge-
 sei kép vi sel te uni ver za liz mus ját szot ta a jó,
min den ki más a rossz sze re pét, mely meg -
ron tott min den né met te vé keny sé get, min -
den területen.”18 Épp így vol tak ez zel a má -
sik ol da lon a né me tek is: két „szem ben ál ló”
faj küz dött egy más sal az ek ként rög zült
„mély rep re zen tá ci ók” su gal ma zá sa sze rint,
és a küz de lem va ló di tét je az volt, hogy ki
ma rad vé gül – nem csu pán bi o ló gi ai ér te -
lem ben – élet ben. A há bo rús ko dást le gi ti -
má ló, a min den na pi élet be ily mó don át ül -
te tett szociáldarwinizmust nem vo nat koz -
tat hat juk el a na ci o na liz mus ba ere de ti leg is
be le kó dolt xenofóbiától, még ha a há bo rús
ethosz messze ke rült is már a na ci o na liz -
mus 19. szá za di hu ma nis ta for ma vál to za tá -
tól. A re gu lá ris had erõk ál tal el kö ve tett nép -
ir tás, ami szo kás sze rû en együtt járt a Nagy
Há bo rú val, épp úgy a „nép ne vé ben” tör tént,
mint a 20. szá za di tö meg tár sa dal mak fel té-84
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t elei kö zött ké sõbb vég re haj tott meg annyi
ge no cí di um. Ami kor a nép nem zet ként tel -
jes egy ség be forr, és or ga ni kus nem zet ál la mi
en ti tás ként gon dol ma gá ra, egyet len lé pést
kell csu pán meg ten ni ah hoz, hogy a „mi, 
a nép és a nem zet”, va la mint a „má sok”, az
ide ge nek kö zött fe szü lõ át hi dal ha tat lan kü -
lönb sé get élet-ha lál harc cá fokozzák.19 Nem
kell hoz zá más, mint a há bo rús uszí tás ra
sza ko so dott ál la mi és ha di pro pa gan da tel -
jes ki bon ta ko zá sa. 

Sem mi képp sem az el sõ vi lág há bo rú te -
rem tet te meg ezt a lég kört, csu pán ma ni -
fesz tál ta a tényt, ami Eu ró pa meg elõ zõ
negy ven évé ben le he tõ ség ként már ben ne
rej lett. Eric J. Hobsbawm ér té ke lé se sze rint
a de mok ra ti zá lás 19. szá zad vé gi, 20. szá zad
ele ji lé pé sei (a po li ti kai jo gok ki ter jesz té se,
egyes mo dern ad mi niszt ra tív fej le mé nyek,
mint a köz igaz ga tá si cent ra li zá ció és nem
utol só sor ban az „ál lam pol gár-mo bi li zá ló és
be fo lyá so ló ál lam lét re jöt te”) tet te „a nem ze -
ti vonz erõ po ten ci á lis be fo ga dá sát va ló sá gos
befogadássá”.20 Így vált a rassz iz mus és a na -
ci o na liz mus kap cso la ta is egy re szo ro sab bá,
és ez ve ze tett ah hoz is, hogy meg nõtt a na -
ci o na liz mus sze re pe a nem zet kö zi kap cso la -
tok ala ku lá sá ban, ami „mil lió éket vert a né -
pek kö zé, s ezek re tûz ték fel az ide ge ne ket
el uta sí tó manifesztumaikat”.21

Mind ez kel lõ ma gya rá za tot ad ar ra néz -
ve, hogy mi ért kép te le nek ma is a tör té né -
szek glo bá lis, transz na ci o ná lis tör té ne ti be -
szá mo ló val szol gál ni a Nagy Há bo rú ról.
Szin te egye dü li ki vé tel e sza bály alól az 
a fris sen nap vi lá got lá tott mo nu men tá lis
vál lal ko zás, amely né pes nem zet kö zi tör té -
nész szer zõ gár da köz re mû kö dé sé vel 2300
ol da lon tag lal ja az el sõ vi lág há bo rú szer te -
ága zó történetét.22 Ugyan ak kor má ig tö ret -
len a múlt be li nem ze ti lá tó szö gek „episzte-
mológiai ha tal ma”, ami meg ront ja a té má ról
nap ja ink ban ren de zett vagy ren dez ni kí vánt
tör té nész ta nács ko zá sok lég kör ét. Az el sõ vi -
lág há bo rú val kap cso lat ban hosszú idõn át
ér vé nyes nek tet szõ fon tos tör té ne ti kér dés
így szólt: ki fe lel a há bo rú ki rob ban tá sá ért.
Gya kor ta ma is ez a di lem ma ug raszt ja össze
egy más sal a nem ze ti el fo gult sá ga ik tól sza -
ba dul ni kép te len tör té né sze ket. A Nagy Há -
bo rú transz na ci o ná lis tör té net írói áb rá zo lá -
sá nak a le he tet len sé gét la tol ga tó szer zõ pá -
ros meg is jegy zi: „Nem le het a Nagy Há bo -
rút eu ró pai há bo rú ként el kép zel ni, ha csu -
pán nem ze ti leg struk tu rált fo gal mi ke re tek
kö zött fo gunk hoz zá a dologhoz.”23

A transz na ci o ná lis ala po kon ál ló Nagy
Há bo rú-tör té net hez kö ze lebb visz, ha az
ese mény sor struk tú ra tör té ne ti vo nat ko zá sa -

it kezd jük be ha tób ban vizs gál ni, ami a had -
vi se lõ fe lek par ti ku lá ris ha di cél ja in túl fel -
tár ja a há bo rús ko dás kö zös vo ná sa it min den
tá bor ban. Ezek kö zött elõ ke lõ he lyen áll 
az ál la mi intervencionalizmus kér dé se, ami
a Nagy Há bo rú egyik szem be tû nõ „ered mé -
nye” és an nak szün te len ve le já ró ja. 

Az 1914-et meg elõ zõ év ti ze dek eu ró pai
fej lõ dé si ten den ci á it a li be ra liz mus mint
dokt rí na és ál lam ve ze té si gya kor lat szab ta
meg. En nek ve tett – leg alább is idõ le ge sen,
de bi zo nyos fo kig vissza von ha tat la nul – vé -
get a Nagy Há bo rú, amely ál la mi túlhatalmi
be ren dez ke dés fe lé te rel te a had vi se lõ or -
szá go kat. A fo ko zott ál la mi be avat ko zás – 
a há bo rú ide jén – fõ ként a ter me lõ szek tort
és a kö zel lá tást érin tet te, bár a ma gán em -
be ri sza bad sá gok is egy re in kább ál do za tul
es tek az ál la mi be avat ko zás nak (levélcen-
zúra).24 A rend kí vü li há bo rús ál la po tok kal
in do kolt ál la mi intervencionalizmus tar tós
ha tás sal járt a ké sõb bi eu ró pai fej le mé nyek -
re néz ve is: meg elõ le gez te egy fe lõl a jó lé ti
ál lam, más fe lõl a totalitariánus ál la mi be -
ren dez ke dés (a bol se viz mus és a fa siz mu -
sok) el jö ve tel ét. A ha di gaz da ság pri o ri tá sa,
sõt a gaz da ság hú zó ága za tá vá vá lá sa, va la -
mint a ha di cé lok nak alá ren delt tár sa da -
lom po li ti ka (ben ne né mi ál la mi szo ci á lis
gon dos ko dás sal) mind olyan új don ság volt,
ami kö vet he tõ, nem egy eset ben kö ve ten dõ
po li ti kai ide ál ként ha tott a ké sõb bi bé ke -
idõk szá má ra is.

Ne he zen túl be csül he tõ tö rés pont a Nagy
Há bo rú, amely le zárt egy kor sza kot, és meg -
nyi tott egy újat. A disz kon ti nu i tás je len tõ -
sé gét hang sú lyoz za Arno J. Mayer is, ki je -
lent ve: „1914-ben Eu ró pa még sok kal in -
kább egy bi zo nyos faj ta ré gi rend volt ural -
ko dó esz mé i vel és ér té ke i vel, ame lyek
ugyan ak kor nem kon zer va tív, an ti de mok -
ra ti kus és hi e rar chi kus esz mék és ér té kek
voltak.”25 Ak ként vál toz ta tott ezen a Nagy
Há bo rú, hogy már a har cok le zá rul tá nak
más nap ján nap vi lág ra ke rül tek hosszabb
tá von érez he tõ kö vet kez mé nyei. At tól volt
más ez a há bo rú, mint az összes múlt be li
ha di ese mény, hogy a tör té ne lem el sõ „to -
tá lis” há bo rú ja lett belõle.26 A to tá lis há bo -
rú ról pe dig el mond ha tó, hogy „a tech ni ka
és a pro pa gan da rabszolgáivá tet te az em -
be re ket: két sze re sen is meg sem mi sí tet te a
tes te ket és a szellemeket”.27 Ez ar ra kész tet
ben nün ket, hogy oly módon is szem ügy re
ve gyük a Nagy Há bo rú je len sé gét, aho gyan
az ese ményt ma gát át élõ (el szen ve dõ, meg -
ta pasz ta ló) em be rek mil li ói meg ta pasz tal -
ták, ami ként a há bo rú az õ sa ját külön lá tó -
szög ük bõl ér tel met ka pott.
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A Nagy Há bo rú 
mint ta pasz ta lat és em lé ke zet 

Jay Winter és Antoine Prost a Nagy Há -
bo rú his to ri og rá fi á já nak há rom szem lé le ti
hul lá mát kü lön böz te ti meg egymástól.28 Az
idõ ben el sõ tör té ne ti meg kö ze lí tést a had- és
dip lo má cia tör té net ki zá ró la gos sá ga jel le -
mez te. A há bo rús ve te rán és a Sor bonne
nagy te kin té lyû pro fesszo ra, Pierre Renou-
vin e tör té net írás ve zér alak ja, aki már 1925-
ben mo nog rá fi át tett kö zé a té má ról, és aki
1974-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig (szül.
1893) egy sze mély ben meg szab ta a fran cia,
sõt bi zo nyos fo kig a nem zet kö zi tör té nész
dis kur zust az el sõ vi lág há bo rú te kin te té ben.
Az el sõ vi lág há bo rút – en nek meg fe le lõ en –
a po li ti ka-, dip lo má cia- és a had tör té net írás
sa já tí tot ta ki ma gá nak, azt su gall va, hogy az
ese mé nyek ala kí tói, cse lek võ ágen sei ki zá -
ró lag a ve ze tõ po li ti ku sok ból és had ve zé rek -
bõl ke rül tek ki. Szin te tel jes ho mály fed te
eköz ben azo kat a tö me ge ket, ame lyek har -
col tak, és a ha lá luk kal, a tes ti-lel ki szen ve -
dé se ik kel adóz tak a tör té nel mi ese mé nyek -
nek. En nek a tör té net írás nak a ha tá sá ra ala -
kult ki az a kép az el sõ vi lág há bo rú ról, hogy
az – mint nem ze tek (nem zet ál la mok) kö zöt -
ti „klasszi kus” ka to nai konf lik tus – vol ta -
kép pen 19. szá za di há bo rú volt.29 „Ez a meg -
kö ze lí tés a nem ze tet tet te meg a tör té ne lem
köz pon ti té nye zõ jé vé. A Nagy Há bo rút [az e
szem lé let nek hó do ló tör té né szek] olyan tör -
té nel mi ese mény ként for mál ták meg (con-
figured), ame lyik be fe jez te és ki tel je sí tet te 
a na ci o na liz mus és a nem ze ti egye sü lés szá -
za dát. Ez ké pez te sze rin tük a ti zen ki len ce -
dik szá zad utol só há bo rú ját. S ami kor ezt
su gall ták, a nem zet olyan fo gal mát vet ték
ala pul, mely ben ma gá tól ér te tõ dõ en a tör té -
ne lem  tes te sül meg. Ha pe dig ez így van, 
ak kor õk ma guk is dip lo ma ták mód já ra jár -
hat nak el, ba rát sá gos tár gya lá so kat foly tat -
va, mint nem zet a nem zet tel, hogy fel lel jék
egy más szem pont ja i ban a köl csö nös ki en -
gesz te lõ dés re al kal mas pon to kat, aho gyan
1935-ben és 1951-ben tör tént né met és fran -
cia tu dó sok esz me cse réi során.”30

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tõ, az
1960-as évek tõl ki bon ta ko zó pa ra dig ma vál -
tás nyo mán a Nagy Há bo rút egy sze ri ben
alul né zet bõl kezd ték ér té kel ni. A dip lo má -
ci ai élet és a had szín tér ese mé nyei mel lett,
sõt oly kor azok he lyett a gaz da ság, a tár sa -
da lom és a nagy em ber cso por tok há bo rú val
össze füg gõ his tó ri á ja ka pott te hát ki tün te -
tett fi gyel met. A köz em be rek, min de nek -
elõtt a ka to nák és a hát or szág nép ének tör té -
ne tét a fran cia Marc Ferro és az an gol A. J. P.
Taylor köny vei ha tá sos mó don mu tat ták 
be; ez a meg kö ze lí tés né mi képp még 

a kon ven ci o ná lis had- és po li ti ka (diplomá-
cia)történetírásra is ha tott. A kvan ti ta tív,
idõn ként a mar xis ta szem lé let tõl is be fo lyá -
solt Nagy Há bo rú-tör té ne tek tra gé di a ként
áb rá zol ták a múl tat, ahol ka to nák, mun ká -
sok és ci vil tö me gek voltak a tör té ne lem cse -
lek võ alanyai.31

Az 1980-as évek vé gén új szem lé let igé -
nye je lent ke zett, amely a há bo rú ta pasz ta la -
tát és em lé ke ze tét nyil vá ní tot ta el sõ ren dû
tör té ne ti prob lé má vá. Norton Cru a két há -
bo rú kö zött már kez de mé nyez te e kér dé sek
be ha tóbb vizs gá la tát, a kez de mé nye zés nem
járt azon ban túl sok sikerrel.32 Az ant ro po ló -
gi ai szem lé let mód és a kul tú ra fo gal mi bá zi -
sán ki bon ta ko zó tör té net írói ér zé keny ség
se gít sé gé vel a his to ri ku sok az iden ti tás és a
há bo rú em lé ke ze ti fel dol go zá sá nak a kér dé -
se it kezd ték feszegetni.33 A sze mé lyes do ku -
men tu mok (nap lók, le ve lek, me mo á rok és
fik ci ók) ala pul vé te lé vel a há bo rú köz ren dû
ágen sei (a ka to nák, a hoz zá tar to zók) ke rül -
tek – új fent – a historikusi ér dek lõ dés hom -
lok te ré be; ez út tal vi szont az ese mény em lé -
ke ze te (a gyász mun ka és a hi va ta los em lé ke -
zet) ké pe zi a vizs gá ló dás tár gyát. Az egyes
egyén re fó ku szá ló tör té né szi meg kö ze lí tés
nagy súlyt he lyez a rep re zen tá ci ók (a val lá -
si, iro dal mi, mû vé szi és az egyes komme-
moratív ak tu sok), va la mint az ér zel mek és
at ti tû dök kér dé sé re, és emel lett fi gye lem mel
kí sé ri a há bo rú ta pasz ta la ti to vább élé sét, a
kol lek tív em lé ke zet mun ká ját is. Itt tar tunk
ma a Nagy Há bo rú his to ri og rá fi á já ban.

For dít suk ez után te kin te tün ket a jel zett
prob lé ma fe lé. A tár sa da lom- és men ta li tás -
tör té ne ti te ma ti ka, a hoz zá ren delt kon cep -
tu á lis ke ret több nyi re az egyes ka to nát he -
lye zi elõ tér be: a ve le tör tén tek, a ben ne le -
ját szó dó (lel ki és ér tel mi) fo lya ma tok le írá sa
és elem zé se áll a tör té né szi ér dek lõ dés hom -
lok te ré ben. A fõ prob lé ma, ami ez út tal le kö -
ti a tör té nész fi gyel mét, min de nek elõtt a há -
bo rús lel ke se dés és ki tar tás, a lo ja li tás (az
en ge del mes ség), to váb bá a há bo rús erõ szak
és an nak az egyes front ka to ná ra gya ko rolt
ha tá sa, va la mint en nek utó éle te. De nem
sik kad el eköz ben a front élet szo ci o ló gi á já -
nak a kér dé se sem, ami kor ar ra ke re sik a vá -
laszt, hogy mi ho gyan élt to vább a ci vil élet -
bõl a há bo rú ban, és mi lé pett a he lyé be
mikroszinten, köz vet len tár sa da lom szer ve -
zõ erõ gya nánt. Vé gül az me rül fel kü lön 
ku ta tá si prob lé ma ként, hogy mi re mi ként
em lé kez ik a Nagy Há bo rú ból a tár sa da lom,
az ál lam és az egyes em ber (az a csa lá d,
ame ly a há bo rú ban el vesz tet te fi a tal fér fi
tag ja i t) ré szé rõl. 

Az el sõ vi lág há bo rú – to tá lis há bo rú -
ként – új fe je ze tet nyi tott az esz ka lált erõ -
szak tör té ne té ben. A tör té né szek so ká ig86
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nem szen tel tek a prob lé má nak kü lö nö sebb
fi gyel met, azt mond hat ni „sterilizálták”.34

Pe dig az egyé ni há bo rús be szá mo lók (ka to -
na nap lók vagy me mo á rok és a szép iro da -
lom) te lis-te le van nak az ijesz tõ erõ szak és
gyá szos kö vet kez mé nye i nek a le írá sá val.
Oly annyi ra, hogy a tör té nész ben idõn ként 
a ké tely is fel me rül ve le kap cso lat ban.
Stéphane Audoin-Rouzeau és Annette Be-
cker pél dá ul ki je len ti: a há bo rús erõ szak ról
ta nús ko dó ko ra be li sze mé lyes be szá mo lók
„egy szer re pó tol ha tat lan in for má ci ók és óri -
á si gát lá sok for rá sai”, mert a kor tár sak és 
a tör té nész fe let ti zsar nok ság hoz ve zet nek.
Hi szen, szól a szer zõ pá ros ér ve, „a há bo rús
erõ szak dol gá ban a ka to nák gyak ran haj la -
mo sak lé nye ges ele mek el hall ga tá sá ra”. Jel -
lem zõ, hogy „min dig a név te len, vak bru ta -
li tás ke rült [be szá mo ló ik ban] elõ tér be, va -
gyis egy azo no sí tott fe le lõs ség nél kü li és ép -
pen ezért fel men tõ erõ szak. A sze mély kö zi
erõ szak ez zel szem ben, mely ter mé sze té nél
fog va tar tós bû nös sé get ala poz meg, a ta nú -
ság té te lek ben alig van je len, vagy ép pen ség -
gel hi ány zik is. Amint azt né mely, e pon ton
ta lán a tör té né szek nél ke vés bé sze mér mes
ant ro po ló gus meg je gyez te: a há bo rú ban
»elesünk«, de mi nem ölünk.”35

Ez igaz, csín ján kell azon ban bán ni ez -
zel a ki fo gás sal. Vi tat ha tat lan tény, hogy 
a Nagy Há bo rú min den ko ráb bi há bo rút fe -
lül múlt ki vé te les erõ sza kos sá gá val, a har cok
okoz ta em ber ha lál tö me ges sé gé vel. Ami
nem csu pán a rop pant mé re tû had se re gek
té nyé bõl, ha nem a ha di tech ni ka fej lett sé gé -
bõl is kö vet ke zett, mely utób bi sok szo ro sá ra
nö vel te az ölés ha té kony sá gát. S mi u tán 
a tü zér sé gi had vi se lés túl súly ba ke rült a ké -
zi fegy ve rek kel és a sze mé lyek kö zött le zaj ló
pár vi a dal ok kal szem ben, a har ci cse lek mé -
nyek mód fe lett el sze mély te le ned tek: az em -
ber ölés ipa ri-tech ni kai mû ve let té re du ká ló -
dott. A gáz tá ma dás en nek iga zán ki éle zett
meg nyil vá nu lá sa volt, ami azért is sült el
oly kor vissza fe lé (amel lett, hogy a gázt be -
ve tõ ka to nák fe lé is so dor hat ta a szél a ve -
szé lyes ve gyi anya got, amit a kez det le ges
gáz ál arc nem ha tás ta la ní tott), mert anél kül
öl het tek a ka to nák, hogy bár mit ten ni ük kel -
lett vol na a do log ér de ké ben. Ez a ta pasz ta -
lat könnyen de mo ra li zál ta õket. Ilyen kö rül -
mé nyek kö zött sem vé let len te hát, ha az
ágen si be szá mo lók szû köl köd nek „az én öl -
tem meg va la kit” ak tu sá nak a meg örö kí té sé -
ben; a leg több front ha lál ugyan is nem így,
ha nem tá vo li, sze mély te len har ci esz kö zök
jó vol tá ból kö vet ke zett be. Még ab ban az
eset ben is, ha ké zi fegy ver okoz ta a má sik fél
se be sü lé sét vagy ha lá lát, a ha lál osz tó sze -
mély ki lé te több nyi re még az el kö ve tõ elõtt
sem vált fel tét le nül tu dot tá. Aho gyan egy 

él mény ala pú fik ció fõ hõ se mond ja: „Egy
nagy had mû ve let ben vet tem részt anél kül,
hogy lát tam vol na el len sé ge im kö zül akár
egyet len egy nek az arcát.”36

John Keegan meg gyõ zõ en mu tat rá,
hogy az el sõ vi lág há bo rú ban ti pi kus ál ló há -
bo rú és a ve le együtt já ró lö vész árok-had vi -
se lés mi ni má lis ra szo rí tot ta vissza az el len -
sé ges ka to nák kö zöt ti sze mé lyes össze tû zés
le he tõ sé gét, mi vel „meg vál to zott a kü lön bö -
zõ ka te gó ri á jú fegy ve res cso por tok te re pen
va ló ta lál ko zá sa i nak spekt ru ma és jellege”.37

A ló (a lo vas had erõ) pél dá ul egész egy sze -
rû en nem har ci té nye zõ töb bé a Nagy Há bo -
rú ban, a gya lo go so kat pe dig (a tá ma dó kat és
a vé dõ ket egy aránt) szün te le nül „fog va tart -
ja” a lö vész ár kok ban a he ves tü zér sé gi és
gép pus ka tûz. Ha a ka to nák oly kor még is 
el hagy ják az ár ko kat, azon nal szem be ta-
 lál ják ma gu kat a tü zér ség grá nát esõ i vel és 
a gép pus ká sok go lyó i val. S csak ami kor a
ro ha mo zó ka to nák si ker rel túl ju tot tak a tûz -
vo na lon (a zá ró tûz vo na lán), hogy a „sen ki
föld jén” ta lál ják ma gu kat, ak kor csap hat nak
össze az el len ség gya lo go sa i val, akik ma guk
szin tén a lö vész ár kok ban gub basz ta nak.
Nyílt te re pen azon ban vaj mi rit kán vagy so -
ha sem ke rül szem be egy más sal két el len sé -
ges katona.38

Is mer tek azon ban olyan kor társ ta nú -
ság té te lek is, me lyek szer zõi nem hall gat nak 
a front ka to ná tól a fe let te sei ál tal el várt kö -
nyör te len em ber ölés rõl sem. Egy pél da a
szá mos kö zül. Az oro szok ál tal ost rom lott
Przemyśl erõd jé nél har co ló ma gyar k. u. k.
ka to na vissza em lé ke zé se i ben a szá zad pa -
rancs nok szá já ba ad ja a kö vet ke zõ uta sí tást.
„»Tehát utol só, szent kö te les sé günk, hogy az
el len ség nek a kö rül zárt érczgyûrûjét át tör -
jük. Te hát az oro szo kat az éj jel meg fog juk
ro ha moz ni, és az oro szo kat, akik már, ha
meg is ad ják ma gu kat, mind le kell szúr-
kálni.” Igaz, úgy ál lít ja be em lé ke zõnk a dol -
got, hogy na gyon nem volt a ka to nák nak
ínyé re a ki adott pa rancs „Ek kor, a pa rancs -
fel ol va sás után, mind járt bú csút vé ve
Przemyśltõl, in dul tunk ki fe lé, tá mad ni az
oro szo kat, ami re bor za lom mal gon dol tunk
már elõ re is, hogy azt meg le hes sen ten ni,
de itt már Przemyślbe to vább nincs ma-
radásunk.”39 Nem tud ha tó vi szont, hogy az
a bi zo nyos „bor za lom”, ami vel a ka to nák
elõ írt te en dõ ik re gon dol tak, az ak ko ri tény -
le ges lel ki ál la po tuk ra és disz po zí ci ó juk ra
vagy csu pán a bûn tu dat tól is át ha tott utó la -
gos em lé ke zõi be ál lí tott ság ra vet (in kább)
fényt.40

Min den eset re a há bo rús erõ szak nyers
té nye i rõl még is csak az ilyen és ha son ló sze -
mé lyes ta nú ság té te lek bõl ér te sül het az utó -
kor és a ku ta tó tör té nész egy aránt. Már ez
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ok ból is múl ha tat la nul fon tos és nél kü löz -
he tet len for rás a nap ló vagy me mo ár, me -
lyek hi á nyá ban még csak meg kö ze lí tõ en ér -
vé nyes fo gal mat sem al kot ha tunk ma gunk -
nak ar ról, hogy mi lyen erõ szak ra ve te med -
tek a há bo rú hét köz nap ja i ban az em ber ölést
idõ vel szo kás sze rû en tel je sí tõ ka to nák, és
mi ként ha tott mind ez rá juk. Mi lyen más
for rás se gít het ne en nek kons ta tá lá sá ban, és
mi ért higgyünk in kább a „for rás kri ti kát”
gya kor ló tör té nész nek, mint az el sõd le ges
szem ta nú vallomásának.41 Az el en ged he tet -
len tör té né szi for rás kri ti ka alig ha gya ko rol -
ha tó ez eset ben úgy, mint mond juk a dip lo -
má ci ai ira tok mér le ge lé se so rán, ami kor a
for rás köz lé se it össze le het és össze is kell
vet ni az ügy ben ke let ke zett pár hu za mos és
ha son szõ rû for rá sok ada ta i val. Az egyé ni,
jól le het tö me ges él mé nye ket meg szó lal ta tó
ta nú ság té te lek nek nincs eh hez fog ha tó tük -
rö zõ dõ forráskontextusa. Jo gos két sé gek is
fér het nek ugyan a sze mé lyes köz lé sek tény -
be li sé gé hez, be kell azon ban lát ni, hogy nem
olyan té nyek is me re té vel aján dé koz nak meg
ben nün ket, me lyek igaz ság tar tal mát (ér vé -
nyes sé gét) a ben nük fog lalt in for má ci ók el le -
né ben is ki le het utóbb de rí te ni. 

A Nagy Há bo rú hoz épp úgy hoz zá tar to -
zik az ese mény utó éle te, mint an nak tény le -
ges his tó ri á ja. Több ré tû tör té net rõl kell ez
al ka lom mal szá mot ad ni, amely ah hoz kap -
cso ló dik, amit Raymond Aron „új har minc -
éves há bo rú ként” ha tá ro zott meg. S érin ti
per sze azt is, amit a hi va ta los komme-
moráció, az ál la mi tör té ne lem po li ti ka mû -
velt e té ren a két há bo rú kö zött. Itt van vé gül
a tár sa dal mi gyász mun ka to vább már sem -
mi képp sem ha lo gat ha tó szám ba vé te le is. 

Ami az el sõ il le ti: Raymond Aron – nem
min den szel le mi elõz mény nél kül – folyto-
nosságot lá tott az 1914-gyel kez dõ dõ ese mé -
nyek és az 1945-ben vé get ért má so dik vi -
lág há bo rú ese mény so rai kö zött. Carl Schmitt
már a két há bo rú kö zött meg ál la pí tot ta, a
há bo rú nem ért vé get az el sõ vi lág há bo rú -
val, mert azon nyom ban élet be lé pett a há -
bo rú és a bé ke kö zöt ti át me net ál la po ta. „Ma
tény le ge sen ab nor má lis köz tes hely zet állt
elõ, amely a há bo rú és a bé ke kö zött hú zó -
dik, és amely ben a ket tõt össze mos sák egy -
más sal. En nek há rom oka van: az el sõ a pá -
ri zsi bé ke dik tá tum; a má so dik a Kellog-
paktumnak és a Nép szö vet ség nek a rend -
sze re, amely ar ra hi va tott, hogy a há bo rú
utá ni idõk ben ele jét ve gye az újabb há bo -
rúk nak, a har ma dik pe dig a há bo rú esz mé -
jé nek ki ter jesz té se a nem ka to nai (gaz da sá -
gi, pro pa gan da stb.) te vé keny sé gek re és el -
len sé ges ke dé sek re. Ezek a bé ke dik tá tu mok
a bé két va ló já ban »a há bo rú más esz kö zök -
kel tör té nõ folytatásává« kí ván ták tenni.”42

Így megy át a to tá lis há bo rú foly to nos há bo -
rús ko dás ba, amit Aron – a má so dik vi lág há -
bo rút kö ve tõ idõk pers pek tí vá já ból vissza te -
kint ve – „új har minc éves há bo rú nak” ti tu lált.
Ezen azt ér tet te, hogy no ha a két vi lág há bo -
rú nak egy más tól kü lön bö zõ okai vol tak, és a
két Né met or szág is el té rõ mi nõ sé get kép vi -
selt ek kor és ak kor, sõt a há bo rú tét jei sem ép -
pen ugyan azok, még is: „Har minc éves há bo rú
volt, mi vel a há bo rúk nak ez a tör té ne te a
lánc re ak ci ók ban nyil vá nult meg.”43

A Nagy Há bo rú hi va ta los kommemo-
rációja a há bo rús em lék mû vek ál lí tá sá ban
csú cso so dott ki. Ma gya ror szá gon (és Né me t-
or szág ban szin tén) a két há bo rú kö zött emel -
lett a hõn óhaj tott ha tár re ví zió ügyét szol gá ló
tör té ne lem po li ti ká nak is a há bo rús em lé ke -
zet volt a fõ mo tor ja. A ma gyar és a né met re -
ví zi ós po li ti ka és a ci vil tár sa da lom em lé ke zõ
szer tar tá sai szin tén a „hi per bo li kus há bo rú -
ra” (Raymond Aron) utal tak, ar ra a há bo rú ra
em lé kez tet ve a pol gá ro kat, amely több prob -
lé mát szült, mint amennyit vé gül meg ol dott
(egye bek közt Tri a non lett be lõ le). 

A szám ta lan mo nu men tum a tra gi kus
múlt nyil vá nos és kö zös sé gi em lé ke ze tét
vol t hi va tot t õriz ni: ilyen em lék mû vek bõl
ha ma ro san min den ma gyar hely ség ben állt
leg alább egy. Nem vé let le nül, hi szen már a
há bo rús ma gyar kor mány elõ ír ta (1917:VIII.
tc.), hogy min den köz ség (vá ros) mél tó mó -
don örö kít se meg azok ne vét, akik a há bo rú -
ban fel ál doz ták az éle tü ket a ha zá ért. Me rõ -
ben új fej le mény ugyan ak kor a né ven ne ve -
zett katonahalottakra va ló em lé ke zés nek ez
a gya kor la ta, amely úgy in dult, hogy a brit
Vö rös Ke reszt 1915 ja nu ár já ban szor gal maz -
ta, ku tas sa nak fel és a sze mé lyé ben azo no -
sít sa nak, majd te mes se nek el min den, a
harc té ren el esett an gol katonát.44

Ami Ma gya ror szá got il le ti, az el sõ vi lág -
há bo rús hõs kul tusz nak szen telt el sõ mo nu -
men tu mot 1917-ben Hat van ban ál lí tot ták
fel. Az ezt kö ve tõ két év ti zed ben kö zel 1100
el sõ vi lág há bo rús hõ si em lék mû vet avat tak
szer te az or szág ban. Ko vács Ákos ada tai sze -
rint 1914-tõl az 1990-es évek ele jé ig két ezer -
nél is több szob rot, em lék táb lát, kü lön bö zõ
al kal mi épít ményt emel tek az or szág ban az
el sõ vi lág há bo rús ha lot tak emlékére.45

Így ju tunk el vé gül az egyén (a kis cso -
port, a csa lád) szint jé re, ahol a há bo rús
múlt kín zó em lé ke gyász mun ka ként él to -
vább. Saj ná la to san ke ve set tu dunk az utób -
bi ról, annyit azon ban meg ál la pít ha tunk 
ve le kap cso lat ban, hogy több sí kon is ki fej -
tet te a ha tá sát: a traumatizált sze mé lyes em -
lé ke zés mel lett a „gyász kö zös ség” in téz mé -
nyes for mái szin tén ez irány ban hatottak.46

Amíg az elõb bi a szub jek tum bel sõ vi lá gá -
hoz tar to zik, ad dig az utób bi a he lyi kis kö -88
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zös sé gek, a ci vil tár sa da lom ke re tei kö zött
tölt be in teg rá ló sze re pet; ezt rend sze rint a
ve te rán egye sü le tek mû köd te tik. 

A té ma el sõ ren dû for rá sai a kor tár sak
rit ka ta nú val lo má sai és még in kább a szép -
iro da lom. Egy pa rasz ti vissza em lé ke zés bõl
idé zek. „Sze gény Etel nek nagy volt a bá na -
ta. Nem csak a fér je esett el, ha nem Jó zsi
test vé re is 1917-ben lég nyo más ál do za ta
lett. Már tud ta, hogy nem él nek, de mi kor
lát ta, hogy má sok ha za jöt tek, azok meg, aki -
ket õ leg job ban sze re tett, el vesz tek, nem
gyõz te si rat ni õket. Hány szor áz tat ták vi zes -
re pár ná ját ál mat lan éj je le ken át fáj dal mas
könnyei és sós ra a ke se rû öz ve gyi ke nye ret.
Hi á ba volt min den szép szó, az õ fá jó szí vét
nem le he tett megvigasztalni.”47 A kö vet ke zõ
idé zet egy el sõ vi lág há bo rús ha di öz vegy
em lé ke zé se i bõl va ló. „Neköm nem volt más
vá lasz tá som, mint az, hogy ott ma rad jak az
apósoméknál és se gít sek ne kik a gaz dál ko -
dás ban. Most mán össze kö tött ben nün ket a
kö zös gyász és a csöpp ség. Négy évig él tünk
együtt.”48 Hadd szó lal tas sam meg vé gül egy
fron tot járt ka to na el kül det len le ve lét, ahol
a le vél író ez út tal az öz ve gyi bá nat ról fan tá -
zi ál. „Egy szer csak el ma rad nak az oly ked -
ves la pok, el te lik egy hó nap, el ket tõ, de az
el tûnt még min dig nem ad sem mi élet jelt
ma gá ról. Nem is ad hat sze gény! Hisz már
ré gen a bol do gok ál mát alussza. A sze gény
asszony már nem sír, úgy is min den hi á ba.
Csak az el múlt em lé kek vissza idé zé se kor fáj
még ne ki ilyen kor, vissza gon dol ar ra a bol -
dog ta vasz ra, ami kor még az övé nek mond -
hat ta azt, aki már töb bé nem él”.49

A nyil vá nos em lé ke zés rí tu sai fõ ként a
„gyász kö zös ség” bel sõ ko hé zi ó ját erõ sí tik.
Iro dal mi áb rá zo lást idéz ve mu ta tom be egy
jel lem zõ meg nyi lat ko zá sát. A né met (ba jor)
fa lu ve te rán egy le te ál tal szer ve zett, szo ká -
sos évi em lé ke ze ti szer tar tás ról szól az aláb -
bi fikcionális szö veg rész let. „Ma má nak rá
kel lett be szél nie apát, hogy a leg kö ze leb bi

va sár nap men jen el a ha di egy let tel a temp -
lom ba, és utá na a temp lom ból vo nul jon 
ve lük a hõ si em lék mû höz. Nagy pa pa elõ zõ -
leg azt mond ta, nagy szé gyen vol na, ha a fia
nem ven ne részt a ha di egy let öt ven éves ju -
bi le u ma al kal má ból ren de zett fel vo nu lá son,
no ha tag ja az egy let nek, és vi lág há bo rús 
ve te rán, sõt még rend je let is vi sel. 1872 és
1932, ez azért még sem akár mi […]. Johan
lát ni akar ta apát a vas ke reszt tel és a kar dok -
kal éke sí tett ba jor ér dem ke reszt tel. […]
Amel lett apa még hú szas is, mond ta nagy -
pa pa, és a ha di egy let tag ja i nak több sé gét 
a hú sza sok ad ják. Apa azt mond ta, a há bo rú
óta nem vett részt a 20-as gya log ez red egyet -
len ta lál ko zó ján sem. De mi kor most nagy pa -
pá nak tisz te leg nek, mond ta mama.”50

A Nagy Há bo rú nem ze ti (nem ze tek,
nem zet ál la mok kö zöt ti) há bo rú ként kez dõ -
dött, és to tá lis há bo rú ként ért vé get négy év
múl va. To tá lis há bo rú ként az zal volt egyen -
ér té kû, hogy nem (csak ) pro fesszi o ná lis
had se re gek vív ták, ha nem mond hat ni tel jes
(fér fi) tár sa dal mak néz tek far kas sze met egy -
más sal a harc te re ken. To tá lis há bo rú volt to -
váb bá a Nagy Há bo rú azért is, mert nem 
a múlt ban meg szo kott di nasz ti kus ha tal mi
ér de kek bõl fa kadt, ha nem a nem ze ti nagy -
ha tal mi ve tél ke dés mo ti vál ta ki rob ban tá sát.
To tá lis há bo rú to váb bá a Nagy Há bo rú azért
is, mert a had vi se lõ or szá gok ma ga san fej -
lett ipa ri ál la mok, me lyek a ren del ke zé sük -
re ál ló tel jes gaz da sá gi, tár sa dal mi és szel le -
mi ar ze nált moz gó sít ják a há bo rú kö nyör te -
len vé gigvi te le ér de ké ben; en nek so rán 
pe dig az el len ség to tá lis meg sem mi sí té sét
tû zik cé lul ma guk elé. Mind ezt szem elõtt
tart va jog gal jegy zi meg Raymond Aron:
nem azt kell itt meg ma gya ráz ni, hogy mi ért
és mi ként ke rí tet te ha tal má ba a há bo rús láz
egy idõ múl va egész Eu ró pát és köz vet ve 
a fél vi lá got, ha nem, hogy mi mó don ke rül -
het te el a 19. szá zad ezt a faj ta „hi per bo li -
kus” háborút.51
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