
A tör té ne lem mel hi va tás sze rû en fog -
lal ko zók és a mun ká ik iránt ér dek lõ dõ,
ér tõ ol va sók szá má ra egy re vi lá go sabb,
hogy az, amit tör té nel mi tu dás nak ne ve -
zünk, csak rit kán bi zo nyos ság, gyak ran
in kább va ló szí nû ség, s mint ilyen sem 
ál lan dó. Az új for rá sok és az új vagy csak
el té rõ szem pont ok mó do sít hat ják és
gyak ran mó do sít ják is azt, amit a múlt ból
em lé ke zet re mél tó nak gon do lunk, és cá -
fol hat ják azt, ami ben ad dig mint bi zo -
nyos ság ban hit tünk. Sõt ezen túl me nõ -
en, Klió szol gá lói egy idõ ben is ké pe sek
ugyan ar ról az ese mény rõl vagy sze mély -
rõl egy más sal po le mi zá ló vagy egy mást
ki zá ró narratívákat elõ ál lí ta ni. Az I. vi lág -
há bo rú his to ri og rá fi á ja mo dell ér té kû en
il luszt rál ja ezt a tör té net írás ér ték ori en -
tált ter mé sze té vel és tör té nel mi tu dá sunk
kép lé keny sé gé vel kap cso la tos – kis sé 
ta lán túl sá go san pesszi mis tá nak tû nõ –
meg ál la pí tá so mat.

Az el len sé ges ke dés be fe je zõ dé sét kö -
ve tõ évek ben a tör té net írás el sõ sor ban 
a fe le lõ sö ket ke res te, és – cso dá la tos mó -
don – egyik nem zet tör té né szei sem a ma -
guk, ha nem rend sze rint a volt el len fél
po li ti ku sa i ban ta lál ták meg a vét ke se ket.
Az el sõ had üze ne tet kül dõ Osztrák–
Magyar Mo nar chia Szer bi át tet te fe le lõs -
sé, amely évek óta za var ta a du nai bi ro da -
lom bal ká ni tö rek vé se it, s amely nek a tit -
kos szol gá la ta a Fe renc Fer di nánd el le ni
jú ni us 28-ai me rény le tet meg szer vez te.
To váb bá Oro szor szá got, amely – mi köz -
ben jú li us 24-én meg egye zés re szó lí tot ta
fel a két fe let – már ek kor el ren del te négy
ka to nai kör zet ben a moz gó sí tást, no ha 
I. Fe renc Jó zsef oszt rák csá szár és ma gyar
ki rály had üze ne te csak jú li us 28-án ér ke -
zett meg Belg rád ba. A gyõz te sek toll for -

ga tói – és a há bo rút le zá ró bé ke szer zõ dé -
sek be ezt be le is fog lal ták – ugyan ak kor 
a vesz tes köz pon ti ha tal mak po li ti ku sa it,
el sõ sor ban Vil mos csá szárt és mi nisz te re -
it ül tet ték a vád pad ra, akik az zal, hogy tá -
mo ga tá suk ról biz to sí tot ták a bé csi dönt -
nö kö ket, egy ki töl tet len, bi an kó csek ket
ad tak ki a ke zük bõl. A va ló di ok, hang sú -
lyoz ta pél dá ul 1925-ös köny vé ben (Les
origines immédiates de la guerre) a mo -
dern szel le mû fran cia dip lo má cia tör té net-
írás aty já nak te kin tett Pierre Renouvain –
egyéb ként ma ga is kar ját vesz tett há bo rús
ve te rán –, nem is a sza ra je vói me rény let
volt, ha nem a köz pon ti ha tal mak el tö kélt -
sé ge a há bo rú ki rob ban tá sa mel lett. Une
guerre ajournée, c’est souvent une guerre
épargnée – ír ta. Va gyis: az el na polt há bo -
rú ból gyak ran lesz, le het meg spó rolt, 
el ma radt há bo rú. Itt azon ban nem ez volt
a cél, ha nem a le szá mo lás. Az ak ko ri ma -
gyar tör té né szek tö rek vé sei el sõ sor ban
ar ra irá nyul tak, hogy Ma gyar or szág ár tat -
lan sá gát do ku men tál ják. Te kint ve, hogy 
a kö zös mi nisz ter ta nács tag jai kö zül, ahol
a dön tés meg szü le tett, egye dül a ma gyar
mi nisz ter el nök, Ti sza Ist ván el le nez te a
had üze ne tet, és ér velt a konf lik tus dip lo -
má ci ai úton tör té nõ ren de zé se mel lett, ez
nem volt ne héz. Azt, hogy vé gül Ti sza is
be ad ta a de re kát, s hogy et tõl kezd ve a
há bo rús erõ fe szí té sek el szánt tá mo ga tó ja
volt, ne he zebb volt be is mer ni. 

En nek a tör té né szek kö zött fo lyó há -
bo rú nak ma ra dan dó nyo mai azok az ok -
mány köz lé sek, ame lye ket az egyes nagy -
ha tal mak szak em be rei tet tek köz zé ha zá -
juk 1914 elõt ti dip lo má ci ai tö rek vé se i rõl.
Ezek kö zül ki emel ke dik a Szov jet uni ó -
ban meg je lent do ku men tum gyûj te mény,
amely a töb bi tõl el té rõ en men tes volt
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min den koz me ti ká zás tól. Ter mé sze te sen
nem azért, mert a szov jet tör té né szek és
le vél tá ros ok job bak vol tak nyu ga ti kol lé -
gá ik nál, ha nem azért, mert a bol se vis ta
ha ta lom nak a cá ri po li ti ka le mez te le ní té -
se állt ér de ké ben.  Mi vel 1918 elõtt nem -
zet kö zi jo gi lag Ma gyar or szág nem lé te -
zett, kül ügy mi nisz te re nem volt, s önál ló
dip lo má ci ai te vé keny sé get nem foly ta -
tott, ilyen vagy eh hez ha son ló ma gyar do -
ku men tum vá lo ga tás ér te lem sze rû en nem
je len he tett meg.

A II. vi lág há bo rú után mér sék lõ dött
az ad dig Nagy Há bo rú nak ne ve zett konf -
lik tus ka to nai és dip lo má cia tör té ne te
irán ti ér dek lõ dés. Tel je sen azon ban ko -
ránt sem szûnt meg. A né met ha di cél ok ról
írott 1961-es köny vé ben (Griff nach der
Weltmacht) a ham bur gi Fritz Fischer
szem be szállt azok kal a to vább élõ tö rek -
vé sek kel, ame lyek ki seb bí te ni pró bál ták a
csá szá ri Né met or szág fe le lõs sé gét az el sõ
vi lág há bo rú ki rob ban tá sá ban, s ki mu tat -
ta, hogy az ex pan zív nagy ha tal mi cé lok
ko ránt sem csak a szél sõ jobb ol da li pán -
ger mán irány za to kat jel le mez ték, ha nem
a mér sé kelt sze mé lyi sé ge ket, így pél dá ul
ma gát Bethmann-Hollweg kan cel lárt is.
Ezek a ter vek szé les kö rû tár sa dal mi és
po li ti kai tá mo ga tást él vez tek, és alap já -
ban vé ve na gyon ha son lí tot tak a II. vi lág -
há bo rús ná ci ha di cél ok hoz. Fischer mun -
ká ja in du la tok kal te li, ha tal mas vi tát vál -
tott ki. In di rekt vá lasz ként er re szü le tett
meg 1963-ban a Heidegger szár nyai alól
ki nõtt Ernst Nolte el sõ nagy ha tá sú mun -
ká ja (Der Faschismus in seiner Epoche),
amely ben ta gad ni vagy leg alább is relati-
vizálni pró bál ta a Né met Csá szár ság és a
Har ma dik Bi ro da lom kö zöt ti kon ti nu i tást.

Azt hi het nénk, hogy a há bo rús fe le -
lõs ség nek ez az ön kri ti kus új ra gon do lá sa
sa já tos né met je len ség, amely a Hit ler bu -
ká sa utá ni szel le mi meg tisz tu lás defasi-
zálási he vé vel, il let ve Fischer sa ját ná ci
múlt ja mi at ti ve zek lé si szán dé ká val ma -
gya ráz ha tó. Ez azon ban csak rész le ges
ma gya rá zat len ne. Egy re tá vo libb és a jö -
võ szem pont já ból egy re ér dek te le nebb
ese ménnyé vál ván az el múlt évek ben más
nem ze tek tör té né szei is kri ti ku sab ban, 
a ha gyo má nyos nem ze ti narratíváktól tá -
vo lod va nyúl tak sa ját ide vá gó his to ri og -
rá fi ai ha gyo má nyuk hoz. A brit Niall Fer-
guson pél dá ul, aki az ún. kontrafaktuális
tör té net írás ta lán leg is mer tebb mû ve lõ je,
1998-as köny vé ben (The Pity of War:
Explaining World War One) a konf lik tus

tíz „mí to szát” dekonstruálta, és egy ben
fel vá zol ta a tör tén tek le het sé ges al ter na tí -
vá it. El len tör té ne te i nek egyi ke Né met or -
szág és Nagy-Bri tan nia há bo rús sze re pé re
és fe le lõs sé gé re vo nat ko zik. A Fischer és
hoz zá ha son ló an ön kri ti kus né met kol lé -
gái ál tal ki dol go zott Sonderweg-elmélet
min den té te lét el uta sít va Ferguson azt va -
ló szí nû sí tet te, hogy Né me tor szág nak
1914-ben nem tá ma dó, ha nem pre ven tív
cél jai vol tak, s a há bo rút va ló já ban a brit
dip lo má cia kényszerítette a vi lág ra. Ha
Nagy-Bri tan nia ki ma radt vol na a há bo rú -
ból, il let ve en ged te vol na gyõz ni ri vá li sát,
ak kor már a 20. szá zad el sõ fe lé ben ki ala -
kul ha tott vol na va la mi olyas mi, mint az
Eu ró pai Unió, s a csá szá ri Né met or szág
do mi nan ci á ja alatt az eu ró pai kon ti nens -
nek egy bé kés, si ke res és de mok ra ti kus
fej lõ dés ju tott vol na osz tály ré szül a kom -
mu niz mus és a fa siz mus ször nyû ta pasz -
ta la ta nél kül. Jól járt vol na Nagy-Bri tan nia
is, mert meg ma rad ha tott vol na bi ro da -
lom ként, és még ma is a vi lág do mi náns
pénz ügyi ha tal ma le het ne.

Az I. vi lág há bo rú val fog lal ko zó II. vi -
lág há bo rú utá ni tör té net írás má sik jel -
lem zõ je, hogy a dip lo má cia- és a szo ro san
vett had tör té net mel lett egy re na gyobb
szám ban je len tek meg olyan mun kák,
ame lyek szer zõi kü lön bö zõ, ad dig ke vés
fi gye lem ben ré sze sí tett tár sa dal mi és kul -
tu rá lis szem pont ok tól ve zérel ve nyúl tak
a té má hoz. Az egyik el sõ ilyen a fran cia
Jean-Jacques Becker 1977-es mo nog rá fi á -
ja volt a há bo rú ki rob ba ná sá nak fran cia -
or szá gi fogadtatásáról.(1914. Comment
les Français sont entrés dans la guerre).
Becker az zal az ad dig min den or szág ban
ural ko dó mi to ló gi á val sza kí tott, amely
túl ál ta lá no sí tot ta a la kos ság há bo rús lel -
ke se dé sét. Mun ká ja egy új, ad dig sen ki
ál tal sem hasz nált for rás cso por ton ala -
pult. Az 1914-es fran cia köz ok ta tás ügyi
mi nisz ter köz vet le nül a há bo rú ki rob ba -
ná sa után min den fa lu si ta ní tót és ta ní tó -
nõt ar ra kö te le zett, hogy szá mol ja nak be
la kó hely ük han gu la tá ról. A be szá mo lók
szisz te ma ti kus elem zé sé bõl ki de rült,
hogy az át lag fran ci át sok kal ke vés bé fog -
lal koz tat ta az 1871-ben el ve szí tett el zá szi
tar to má nyok vissza szer zé sé nek le he tõ sé -
ge, mint azt a po li ti ka ál tal meg hir de tett
jel szó alap ján – N’en parler jamais, y
penser toujour – gon dol ni le he tett, s hogy
a front ra in du lók vi dám sá ga és lel ke se -
dé se sok kal in kább ma gya ráz ha tó a be va -
go ní ro zás elõtt el fo gyasz tott al ko hol história
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mennyi sé gé vel, mint pat ri o tiz mus sal és
revansvággyal.

Az ak ko ri ma gyar köz ok ta tás ügyi mi -
nisz ter – Jankovich Bé la – saj nos nem
adott ki ilyen ren de le tet, úgy hogy mi
nem ren del ke zünk eh hez fog ha tó, kü lön -
le ges ér té kû, I. vi lág há bo rús men ta li tás -
tör té ne ti for rás cso port tal. A meg ma radt
né pi le ve lek, fel jegy zé sek és nap lók azon -
ban ha son ló at ti tûd rõl ta nús kod nak.
„Me gállj, me gállj, ku tya Szer bia” – éne -
kel ték a pá lin ká tól és bor tól fel he vült s a
pus ka csõ be vi rá got tû zõ ma gyar ba kák.
Ám akik tõl el bú csúz tak, sõt õk ma guk is,
ami kor ki jó za nod tak, nem így gon dol kod -
tak. Tó bi ás Ernõné, egy 24 éves hód me -
zõ vá sár he lyi gaz da fe le sé ge 1982-ben
pél dá ul így idéz te fel fér je be vo nu lá sát:
„Ami kor azon a va sár nap dél elõtt, úgy tíz
óra kö rül ol vas tuk a pla ká to kon a be ruk -
ko lá si pa ran csot, né hány óra múl va olyan
lött a vá ros, mint a mögbolygatott méh -
kas. Dél után mán szá zá val möntek az
embörök a nagy ál lo más ra, a föl szó lí tás ra.
Szo mo rú an bal lag tunk a rárósi úton
kifelé.”1 A szé kely föl di Ditró be vo nu ló le -
gé nye i nek és fi a tal em be re i nek nó tá ja
ugyan csak a szo mo rú ság és a szo ron gás
hang ja in szólt:

Már én né kem nem sok üdõ van hát ra,
Föl pa ko lok, me gyek az ál lo más ra.
Itt ha gyom az apám, anyám, jó test vé re im,
Meg a szép szeretõmet.2

Cson ka Mi hály 70 hol das kis kun ha la -
si bir to kos pa raszt 1949–1950-ben pa pír -
ra ve tett élet tör té net ében nem csak az 
el vá lás sal együtt já ró fáj da lom ról és a rá -
juk vá ró meg pró bál ta tá sok tól va ló fé le -
lem rõl szá molt be, ha nem le ír ta azt is,
hogy sze rin te kik él tet ték a há bo rút: „csir -
ke fo gó, csõ cse lék és csa var gó for ma em -
be rek”. „Mert jó zan em ber bi zony nem
örült neki.”3

Az 1970-es évek má so dik fe lé tõl egy -
re mar kán sab ban ki raj zo ló dó tár sa da lom-
és kul túr tör té ne ti ér dek lõ dés a Nagy 
Há bo rú más, ad dig ho mály ban ma radt
as pek tu sa it is ref lek tor fény be von ta. 1976-
os köny vé ben (The Face of Battle) John
Keegan az zal te rem tett is ko lát, hogy a
Somme men ti csa tát me rõ ben szo kat lan
szem pont ok alap ján vizs gál ta. Nem a ve -
zér kar ok ha di ter vei és a ve zény lõ tá bor -
no kok meg lá tá sai ér de kel ték, ha nem a
had vi se lés min den nap jai: a mo dern fegy -
ve rek pusz tí tó ere je, a vé de ke zés tech ni -

kái és min de nek elõtt az egy sze rû ka to nák
vi sel ke dé se és ér zel mi éle te. Jó val ké sõbb,
1990-ben je lent meg Ge or ge Lachman
Mosse, né met-zsi dó szár ma zá sú ame ri kai
pro fesszor mo nog rá fi á ja ar ról, hogy az
ölés, ame lyet a ka to nák tól meg kö ve tel tek,
sõt ju tal maz ták õket ér te, ho gyan brutali-
zálta a fér fi a kat, és trivializálta sze mük -
ben a ha lált (Fallen Soldiers: Reshaping
the Memory of the World Wars). Té zi se
sze rint a há bo rú 1918-ban va ló já ban nem
ért vé get, ha nem az 1919–22-es török–
görög há bo rú val, a lengyel–orosz konf lik -
tus sal, az orosz pol gár há bo rú val és más,
Eu ró pán kí vü li konf lik tu sok esz ka lá ló dá -
sá val foly ta tó dott, s szin te meg sza kí tás
nél kül tor kol lott a II. vi lág há bo rú ba,
amely a Tá vol-Ke le ten már az 1930-as
évek ele jén, Észak-Af ri ká ban pe dig az 
év ti zed kö ze pén el kez dõ dött. Meg lá tá sa
sze rint min den ké sõb bi rossz – az osz -
tály- és fa ji el len té tek pa ro xiz mu sa, to ta -
li tá ri us be ren dez ke dés, holokauszt – a
Nagy Há bo rú ra ve zet he tõ vissza. Bár
Mosse faktológiai té ve dé se i re és té zi sé -
nek vi tat ha tó sá gá ra a fran cia és a brit tör -
té né szek kö zül töb ben rá mu tat tak, mû ve
na gyon fon tos hoz zá já ru lás az I. vi lág há -
bo rús tör té ne ti iro da lom hoz. Ezt az is
mu tat ja, hogy 2011-ig négy nyel ven 26
ki adás ban ad ták ki.

Füg get le nül at tól, hogy el fo gad juk-e
Mosse ál ta lá no sí tá sa it vagy sem, két ség -
te len, hogy az I. vi lág há bo rús erõ szak a
ka to nák min den na pi éle té nek ré szé vé
vált, és az ölés sel együtt já ró harc fá sult -
tá, kö zöm bös sé tet te õket. Bár a szem ben
ál ló fe lek zsi ger bõl nem gyû löl ték egy -
mást, sõt a front ba rát ko zá sok nak szá mos
vál to za tát is mer jük, ha el ér ke zett a tá ma -
dás ide je, és meg jött a pa rancs, ak kor
nem volt mit ten ni. Ilyen kor lõt ték, szúr -
ták és vág ták egy mást. A tá ma dás elõtt
min dig kap tak al ko holt, amely se gí tett
bát rab bá ten ni õket. Az üt kö zet rend sze -
rint erõs ágyú tûz zel in dult. A tü zér ség a
Nagy Há bo rú ta lán leg fé lel me te sebb fegy -
ver ne me volt. Becs lé sek sze rint a se be sü -
lé sek mint egy há rom ne gyed ét okoz ták a
tü zér sé gi lö ve dé kek re pe szei. Az 1916.
jú li us 1-jei Somme men ti of fen zí vát meg -
elõ zõ egy hét so rán csak a brit tü zé rek
más fél mil lió bom bát lõt tek ki a né met 
ál lá sok ra. Az ágyúk, va la mint az ak na- és
grá nát ve tõk gyil kos tü ze el len rend sze re -
sí tet ték mind két ol da lon az acél si sa kot,
ame lyet eb ben a há bo rú ban al kal maz tak
elõ ször. A gya log sá gi tá ma dás ugyan csak74
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a tü zér ség fe de ze te alatt in dult. A szu ro -
nyos pus kák kal fel sze relt és vo nal ban elõ -
nyo mu ló tá ma dók elõtt moz gó „tûz füg -
göny” a lö vész ár kok fe ne ké hez szö gez te a
vé dõ ket, és meg ron gál ta a lö vész ár kok elé
he lye zett drót aka dá lyo kat. A sen ki föld -
jén be csa pó dó lö ve dé kek ha tal mas krá te -
re ket hoz tak lét re, ame lyek fe de zé kül
szol gál tak a tá ma dók szá má ra, mi köz ben
ne he zí tet ték is elõ nyo mu lá su kat. 

A fel tû zött szu ronnyal tá ma dó gya -
log ság fel tar tóz ta tá sát nagy ban se gí tet ték
a mind két ol da lon rend sze re sí tett gép pus -
kák és go lyó szó rók, ame lyek va ló ság gal
le ka szál ták az el sõ so ro kat. Az ame ri kai
gyárt má nyú Ma xim gép pus kák per cen -
ként 600 go lyó ki lö vé sé re vol tak ké pe sek.
Mi vel ezek sú lya nem ha lad ta meg a
10–12 ki lo gram mot, nem csak a vé dõk,
ha nem a tá ma dók ro ham csa pa tai is hasz -
nál ták. Ha a tá ma dók – a drót aka dály o-
kon át jut va – az el len ség kö ze lé be ér tek,
to jás grá ná tot, ku ko ri ca grá ná tot és ké sõbb
fa nye lû grá ná tot dob tak a lö vész ár kok ba.
A rob ba nás köz vet len kö ze lé ben tar tóz -
ko dók meg hal tak, meg va kul tak vagy
meg sü ke tül tek. A re pe szek – a tü zér sé gi
lö ve dé kek hez ha son ló an – kü lön bö zõ
test ré sze ket sza kít hat tak le. A há bo rú
után ezek pót lá sá ra egy egész ipar ág fej lõ -
dött ki. Nem csak mû vég ta go kat gyár tot -
tak, ha nem áll kap csok, aj kak, orr és fül
pót lá sá val is kí sér le tez tek. A lö vész ár kok
elõtt és a lö vész ár kok ban kez dõ dött a ké -
zi tu sa, amely ben a ba jo net tek ját szot ták 
a fõ sze re pet. Sáray Fe renc szá za dos,
zász ló alj pa rancs nok így rög zí tet te az ál lá -
sa i kat ért egyik orosz tá ma dást: „[1916]
Au gusz tus 15-én dél után egy óra kor tü zet
kezd az orosz tü zér ség ál lá sa ink ra, min -
ket is meg-megsrapnellez, vé gül a fe de -
zék be szo ru lunk. Az orosz gya log ság 
kü lö nö sen a 7. szá zad elõt ti holt tér ben
gyü le ke zik, de má sutt is kö ze le dik ál lá sa -
ink hoz. A mi tü zér sé günk is dol go zik, de
az orosz igen sok, há tul ról szo rít ják õket
elõ re. Az orosz tü zér sé gi tûz mind erõ -
sebb, du. 7 óra kor va ló sá gos per gõ tûz
már. En nek ol tal ma alatt a gya log sá ga 
el éri drót ja in kat, kez di el vag dal ni. 7 óra
30-kor ro ha moz, si ke rül is a 7. szá zad nál
és at tól bal ra be tör nie. Ek kor a zász ló alj -
kür tös nek pa ran csot kül dök, hogy fúj ja a
ro ham je lét. Er re már én is a fi gye lõm be
fu tot tam erõs srapnell-tûzben, a zász ló -
alj kür tös is ad ja a je let, de er re már nincs
is szük ség, megy a ro ham, meg le pi a be -
tö rõ ket, meg is fut nak a musz kák. Az ál -

lás elõtt köz vet le nül 70 orosz ha lott van,
a mély völgy ben en nél jó val több.”4

Az ilyen harc ban – em lé ke zett a már
idé zett Cson ka Mi hály – „fa kír rá, ér zé ket -
len né és olyan má mo ros sá vá lik az em -
ber. Ami kor tel je sen ma gá hoz tér, olyan,
mint ami lyen a ré szeg ség után szo kott
len ni. Ek kor gon dol ko dik csak tisz tán: 
ej nye, ha én is ott ma rad tam vol na a csa -
ta té ren, en gem is olyan kö zö nyö sen
szem lélt vol na a má sik élet ben mar adott,
mint én amazokat?”5

Az ad dig hasz ná la tos fegy ve rek mel -
lett a há bo rú négy éve alatt szá mos új
har ci esz közt fej lesz tet tek ki. Ezek kö zé
tar to zott a mér ges gáz, ame lyet a né me tek
al kal maz tak elõ ször 1915. áp ri lis 22-én
Ypern kö ze lé ben. Gyil kos fegy ver volt, de
ke vés sé ha té kony. A szél irány meg vál to -
zá sa ese tén ugyan is nem az el len fe let, ha -
nem a sa ját csa pa to kat ve szé lyez tet te.
Más részt ha mar meg ta lál ták és rend sze -
re sí tet ték az el len szer ét: a gáz ál ar cot.

A her nyó tal pas pán cé lo zott jár mû ve -
ket, me lye ket az ál cá zás mi att ne vez tek
tank nak, va gyis tar tály nak, a bri tek ve tet -
ték be el sõ ként, 1916 õszén. Na gyobb vál -
to za tát nyolc-, a ki seb bet négy fõs sze -
mély zet ke zel te. Mi vel gyak ran meg hi bá -
sod tak, és órán ként csak né hány ki lo mé -
te res se bes ség gel ha lad tak, harc ér té kük
kor lá to zott volt. A nyu ga ti fron ton, ahol
be ve tet ték õket, fõ leg a drót aka dály ok le -
küz dé sé ben bi zo nyul tak ered mé nyes nek.

Mind két ol dal is mer te és al kal maz ta a
har ci re pü lõ gé pet, a né me tek a lég ha jót
is. Fu tár szol gá lat ra, fel de rí tés re, bom bá -
zás ra és egyes cél pont ok tûz alá vé te lé re
egy aránt hasz nál ták õket. A két fe de lû, 
sé rü lé keny, nagy te her szál lí tá sá ra al kal -
mat lan, vi szony lag las sú és ala cso nyan
re pü lõ gé pek mind azo nál tal még csak a
lé gi had vi se lés kez de tét je len tet ték. A pi -
ló ták kéz zel do bál ták a bom bá kat, és elõ -
for dult, hogy pisz tollyal lö völ döz tek
egy más ra. Az I. vi lág há bo rú leg si ke re -
sebb va dász pi ló tá ja a né met Manfred von
Richthofen – köz is mert ne vén a „vö rös
bá ró” – lett 80 iga zolt gyõ ze lem mel.
1918-as ha lá lá ig tar tó ka to nai pá lyá ját és
há bo rú alat ti sze rel mi éle tét töb ben fel -
dol goz ták.

A nyu ga ti fron ton har co ló szö vet sé ge -
sek a há bo rú utol só sza ka szá ban si ke re -
sen han gol ták össze a gya log ság, a pán cé -
lo sok és a lé gi erõ ma nõ ve re it, ami vel a II.
vi lág há bo rú tá ma dó had mû ve le te i nek 
ti pi kus for má ját elõlegezték.6 história
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A ha di ten ge ré sze tek már a há bo rú
elõtt ki fej lesz tet ték az úszó erõ dök höz
ha son ló, pán cé lo zott és ne héz fegy ve rek -
kel fel sze relt csa ta ha jók (dreadnought) 
és a ten ger alatt já rók kü lön bö zõ tí pu sa it.
A brit és a né met flot ta egyet len nagy
össze csa pá sa 1916 má ju sá ban Jüttland-
nál dön tet le nül vég zõ dött. A né me tek ez -
után a ten ger alatt já ró-há bo rú ra he lyez ték
a hang súlyt, amellyel az el le nük irá nyu ló
és ki éhez te té sü ket cél zó ten ge ri blo kád ra
vá la szol tak. A né met U-boatok 1917-tõl
min den olyan ke res ke del mi ha jót fel szó -
lí tás nél kül el süllyesz tet tek, amely a brit
ki kö tõk fe lé tar tott. Az Egye sült Ál la mok
er re hi vat koz va üzent ha dat Né me tor -
szág nak 1917. áp ri lis 6-án. Va ló szí nû leg
nem té ve dünk azon ban na gyot, ha a né -
met ten ger alatt já rók ak ti vi tá sát csak
ürügy nek tart juk, s a va ló di okot a feb ru -
á ri orosz for ra da lom mi att kör vo na la zó dó
né met gyõ ze lem vi lág po li ti kai pers pek tí -
vá i nak wa shing to ni per cep ci ó já ban vél -
jük meg ta lál ni. Er re utal Robert Lansing
kül ügy mi nisz ter egyik 1915-ös me mo ran -
du ma, amely nek kulcs mon da tai így han -
goz nak: „Nem en ged he tõ meg, hogy Né -
met or szág nyer je meg ezt a há bo rút, sõt
még az sem, hogy kiugorjon… Az ame ri -
kai köz vé le ményt fel kell ké szí te ni ar ra
az idõ re és al ka lom ra, ami kor fél re kell
majd ten nünk sem le ges sé gün ket, és a de -
mok rá cia baj no kai kö zé kell állnunk.”7

A há bo rús erõ szak kü lön le ges as pek -
tu sa volt, ami kor nem ka to nák áll tak
szem ben ka to nák kal, ha nem ka to nák a
fegy ver te len ci vil la kos ság gal. En nek leg -
szé gyen tel je sebb ese te a tö rök or szá gi ör -
mé nyek 1915 és 1917 kö zöt ti ki te le pí té se
és je len tõs ré szük nek a le mé szár lá sa volt.
Er re a szö vet sé ge sek gallipoli part ra szál -
lá sa szol gál tat ta az ürü gyet. A tö rök ha tó -
sá gok at tól tar tot tak, hogy a kül sõ el len -
ség össze fog a bel sõ el len ség nek tar tott 
és ré gebb óta orosz tá mo ga tást él ve zõ ör -
mény kö zös ség gel. E nép ir tás sal sok nem -
ze ti sé gû ál la muk tel jes szét esé sét kí ván -
ták meg aka dá lyoz ni. A fa tá lis lo gi ka 
sze rint ah hoz, hogy sa ját ki ir tá su kat el ke -
rül jék, má so kat kell ki ir ta ni uk. A de por -
tá lá sok so rán és a si va tag ban lé te sí tett
kon cent rá ci ós tá bo rok ban mint egy 6-800
ezer – az ör mény becs lé sek sze rint akár
más fél fél mil lió – em ber pusz tult el.8

Jó val ki sebb mér ték ben ugyan, de a
ci vil la kos ság gal szem be ni erõ szak cse lek -
mé nyek és vé res meg tor ló ak ci ók más
front sza kasz okon is elõ for dul tak. A ke le ti

fron ton fõ leg az orosz had se reg ke gyet -
len ke dett az ot ta ni zsi dók kal, Fland ri á -
ban a né me tek a bel gák kal és a fran ci ák -
kal, a Bal ká non pe dig az osztrák–magyar
had se reg a dél szláv la kos ság gal. Az utób -
bi nak be szé des il luszt rá ci ó it ta lál juk a fi -
a tal bé csi fo tó tör té nész, Anton Holzer
2008-as Das Lächeln der Henker, va gyis 
a Hó hér mo so lya cí mû köny vé ben. A bru -
tá lis ak ci ók nak az ál do za tai a he lyi pol gá -
ri la kos ság ból ke rül tek ki, aki ket az „el -
len ség gel va ló cim bo rá lás sal”, „orosz ba -
rát ság gal” vagy „kém ke dés sel” vá dol tak.
A szer zõ becs lé se sze rint a há bo rú el sõ
hó nap ja i ban a k.u.k had se reg ál tal ki vég -
zett pol gá ri ál do za tok szá ma meg ha lad -
hat ja a 36 ez ret. De nem csak em ber éle tek
ki ol tá sá ban volt tet ten ér he tõ a bru ta li tás.
A Szabácsot el fog la ló osztrák–magyar
had se reg Oskar Potiorek tá bor szer nagy
ve ze té sé vel va ló ság gal fel dúl ta a vá rost.
Há za kat fosz tot tak ki, la ká so kat rom bol -
tak le, nõ ket erõ sza kol tak meg, és pog ro -
mot ren dez tek a la kos ság kö ré ben. A há -
bo rú elembertelenítõ ha tá sát mu tat ják az
akasz tot tak ról ké szült fény ké pek, ame -
lyek rõl egy-két eset ben a ki vég zett mel -
lett pó zo ló ka to nák mo so lyog nak ránk.9

Ezek rõl a szer bi ai osztrák–magyar at ro ci -
tá sok ról és sa ját, 1914-es õszi él mé nye i -
rõl 1916-ban össze fog la ló je len tést tett
köz zé a lausanne-i egye tem pro fesszo ra,
Rodolphe Archibald Reiss. A ki rí vó an
bru tá lis pog ro mo kat – fi gyelt fel rá – nem -
csak a há bo rú mi elõb bi be fe je zé sé nek 
vá gya mo ti vál ta, ha nem egy faj ta fel sõbb -
ren dû sé gi tu dat és bar bár gyil ko lá si vágy
is mun kált a ka to nák ban. Er re utal, hogy
szá mos ci vilt nem csak meg gyil kol tak, ha -
nem sze mü ket ki szúr ták, ha su kat fel vág -
ták, vagy bi zo nyos test ré sze i ket meg cson -
kí tot ták. Az ál do za tok többezres szá ma
mi att Reiss eze ket nem ad hoc egyé ni ak -
ci ók ként, ha nem a bal ká ni fron ton is
meg je le nõ há bo rús pszi chó zis tö me ges
elõ for du lá sa i ként ér té ke li, okát pe dig a
fé le lem ben lát ja. Ahogy fo gal ma zott: „az
osztrák–magyar ka to nák szerb te rü let re
ér ve s lát va azon em be re ket, ki ket min dig
is bar bá rok nak ál lí tot tak be elõt tük, fél ni
kezd tek. És va ló szí nû leg e fé le lem ál tal,
azért, hogy ne õket mé szá rol ják le, kö vet -
ték el el sõ ke gyet len sé ge i ket. Ám a vér
lát tán be kö vet ke zett az, amit több ször
volt al kal mam meg fi gyel ni: az em ber vé -
reng zõ vad ál lat tá vál to zott. A kol lek tív
sza diz mus va ló sá gos ro ha ma ke rí tet te ha -
tal má ba eze ket a csapatokat.”1076
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Az erõ szak gya ko ri al kal ma zá sá nak és
az em be ri élet ki ol tá sá nak ta pasz ta la ta
sok ka to ná ból a pol gá ri vi lág ba va ló
vissza té ré sük után sem tör lõ dött ki.
1926-ban meg je lent Akasz tó fa vi rág cí mû
kis re gény ében Né meth Lász ló egy alap -
ve tõ en jó szán dé kú, de gyil kos sá gi ügy be
ke ve re dett du nán tú li nagy gaz da fi á nak,
Pin tér Ja ni nak a pél dá ján ke resz tül me sé -
li el egy ilyen, a vi lág há bo rú ból sze ren -
csé sen ha za tért, de ko ráb bi éle té be be il -
lesz ked ni kép te len fi a tal em ber nek és a
há bo rú alatt meg vál to zott fa lu nak a tör té -
ne tét. Mi u tán a pap „ki pré di kál ta” ször -
nyû bû ne mi att a temp lom ban, a mi se
után a fi a tal em ber meg von ta a vál lát, és
csak ennyit mon dott: „Most fir tat ják a tíz -
pa ran cso la tot? Em le get ték vol na a há bo -
rú alatt. Ak kor sen ki se mond ta, hogy ne
ölj.”11 Ha a holokausztnak ta lán nem is, 
a há bo rú utá ni vö rös- és fe hér ter ror nak
Oro szor szág ban, Fin nor szág ban és Ma -
gya ror szá gon két ség kí vül ez a há bo rús ta -
pasz ta lat volt a men tá lis hát te re.

A tör té nel mi Ma gyar or szág te rü le té -
rõl a há bo rú négy éve alatt össze sen 3,4
mil lió fér fit hív tak be ka to ná nak. Ma gyar -
or szá gi ka to nák min de nütt har col tak,
ahol a Mo nar chia há bo rú zott: a bal ká ni
és a ke le ti fron ton, az Ad ri ai-ten ge ren és
az olasz fron ton egy aránt. 1917–18-ban
az Ison zó men ti fo lyó völgy ben és a Do-
berdo karsz tos fenn sík ján szol gált a leg -
több ma gyar ba ka. A be vo nul ta tott 3,4
mil lió fér fi bõl a 4. év vé gé re 530 ezer
vesz tet te éle tét és 833 ezer esett ha di fog -
ság ba. A se be sü lést szen ve dõk szá ma
meg kö ze lít tet te a két mil li ót. A há bo rú
összes ál do za tá nak a szá mát a ku ta tók
8,5–9 mil li ó ra te szik. En nek há rom-négy -
sze re se le he tett a se be sül tek szá ma, és
ugyan csak több mil lió a ha di fog lyo ké. 
A ha di öz ve gyek szá ma 3 mil li ó ra, a ha di -
ár vá ké 6 mil li ó ra rú gott. A tri a no ni Ma -
gyar or szág te rü le tén 1922-ben 115 ezer
ha di rok kan tat, 61 ezer ha di öz ve gyet és
56 ezer ha di ár vát tar tot tak nyilván.12

A ko ráb bi fegy ve res konf lik tu sok ál do za -
ta i nak a szá má hoz vi szo nyít va ezek a
szá mok rend kí vül ma ga sak. A II. vi lág há -
bo rú ha lot ta i hoz ké pest azon ban, akik -
nek a szá ma 50 mil li ó ra te he tõ, vagy az
1919-es spa nyol nát há hoz ké pest, amely -
ben a mi ni má lis becs lé sek sze rint is
25–30 mil li ó an pusz tul tak el, már jó val
ala cso nyabb. Az anya gi ja vak ugyan csak
nagy mér ték ben vál tak az enyé szet mar ta -
lé ká vá. Csak Észak-Fran ci a or szág ban 26

ezer négy zet ki lo mé ter me zõ gaz da sá gi te -
rü let he vert par la gon, és 1200 temp lom,
1000 is ko la, va la mint több ezer gyár és
épü let vált rom hal maz zá. A ke le ti fron -
ton leg alább ek ko ra károk ke let kez tek. S
mind eze ken túl mé lyek vol tak azok a se -
bek is, ame lyek az em be rek lel kén es tek.
A ki áb rán dult ság, a gyû lö let és a bosszú -
vágy mil li ó kat ke rí tett ha tal má ba, mi köz -
ben a fe lej tés re és a meg bo csá tás ra csak
ke ve sen áll tak ké szen. 1919 ja nu ár já ban
ilyen lég kör ben ült össze Pá rizs ban a bé -
ke kon fe ren cia, amely re a vi lág új rend jé -
nek a ki dol go zá sa várt.

A bé ke kon fe ren ci án hu szon hét ál lam
kép vi sel tet te ma gát, ame lyek kö zül dön tõ
sza va Fran ci a or szág nak, Nagy-Bri tan ni á -
nak, Ola szor szág nak és az Egye sült Ál la -
mok nak volt. A leg fon to sabb dön té se ket 
e négy ha ta lom ve ze tõi hoz ták, akik hez
Ja pán kép vi se lõi csak al kal man ként csat -
la koz tak. Né met or szág, a ve le kü lönb ékét
kö tött Szov jet-Orosz or szág és a töb bi
vesz tes kép vi se lõi nem le het tek je len. 
A bé ke kon fe ren cia te hát nem a had vi se lõ
fe lek, ha nem a gyõz te sek ta nács ko zá sa
volt, ami el tért az ad di gi bé ke kö té sek gya -
kor la tá tól.

A bé ke kon fe ren cia egyik leg töb bet
han goz ta tott el ve a nem ze tek ön ren del ke -
zé si jo ga volt, amit az ame ri kai el nök hir -
de tett meg 1918. ja nu ár 8-án köz zé tett 14
pon tos prog ram já ban. Wilson ab ban re -
mény ke dett, hogy egy igaz sá gos ren de -
zés sel min den to váb bi há bo rú nak ele jét
le het ven ni. Georges Cle men ceau fran cia
mi nisz ter el nök, aki egy ben a bé ke kon fe -
ren cia el nö ki tisz tét is be töl töt te, tö ké le -
tes el len té te volt az Új vi lág ból ér ke zett
ide a lis ta kol lé gá já nak. Ci ni kus re a lis ta -
ként õ a gyõ ze lem ma xi má lis ki hasz ná lá -
sá ra tö re ke dett. Va gyis a vesz te sek, el sõ -
sor ban Né met or szág le he tõ leg tel je sebb
meg gyen gí té sé re és egy ben Fran cia or szág
jó lét ének és biz ton sá gá nak a ma xi má lis
elõ moz dí tá sá ra. A kon ti nen tá lis egyen -
súly ha gyo má nyos brit el vé tõl ve zérel ve
David Lloyd Ge or ge brit kor mány fõ ál ta -
lá ban mér sék lõ en lé pett fel Fran cia or szág
eu ró pai he ge mó ni á ra tö rõ el gon do lá sa i -
val szem ben. Így gyak ran ke rült két tûz
kö zé. Az ola szok a fran ci á ké hoz ha son ló
el szánt ság gal kép vi sel ték sa ját, el sõ sor -
ban a Föld kö zi-ten ger tér sé gé re vo nat ko -
zó ér de ke i ket. Va gyis a fen nen hir de tett
nem ze ti-nem ze ti sé gi elv és a sta bi li tás ra
va ló tö rek vés ál ta lá ban nem csak ki e gé -
szült a gyõz te sek gaz da sá gi és stra té gi ai história
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ér de ke it tük rö zõ szem pont ok kal, ha nem
gyak ran alá is ren de lõ dött azok nak. 
A vesz te sek nek bûn hõd ni ük kel lett.

A leg fõbb bû nös nek tar tott Né met or -
szág min den ha tá rán ve szí tett te rü le te -
ket. Elzász-Lotharingia vissza ke rült Fran -
ci a or szág hoz, míg Eupen és Malmédy
Bel gi u mé, Észak-Schleswig pe dig Dá ni áé
lett. A kö zel 150 éves meg sza kí tott ság
után új ra füg get len né vált Len gyel or szág
meg kap ta Fel sõ-Szi lé zi át, va la mint Pome-
rániát és Nyu gat-Po rosz or szág egy ré szét
egy olyan föld nyelv vel (len gyel kor ri dor),
amely ki já ra tot biz to sí tott szá má ra a ten -
ger hez. Ki kö tõ je a sza bad vá ros sá nyil -
vá ní tott Danzig (Gdańsk) lett. Ily mó don
Ke let-Po rosz or szág Né met or szág ré sze
ma radt, ám meg kö ze lí te ni csak ten ge ren
le he tett. A nyers anyag ok ban gaz dag Saar-
vidék bá nyái 15 év re fran cia kéz re ke rül -
tek. A Fran ci a or szág gal ha tá ros Raj na-vi -
dé ket de mi li ta ri zál ták. Ez azt je len tet te,
hogy mint egy 50 km-es ha tár men ti sáv -
ban min den né met erõ dít ményt le rom -
bol tak. Eb be az öve zet be egyet len né met
ka to na sem te het te be a lá bát. A né met
had se reg lét szá mát 100 ezer fõ ben ál la pí -
tot ták meg, és min den há bo rús ha di -
anyag tól meg fosz tot ták. Az oko zott károk
mi att emel lett jó vá té tel re is kö te lez ték.
Gyar ma tai kö zül egyet sem tart ha tott
meg. Eze ken – ún. man dá tum te rü le tek
for má já ban – Nagy-Bri tan nia és do mí ni u -
mai (Auszt rá lia, Új-Zé land, Dél-Af ri ka),
va la mint Fran cia or szág és a Csen des-óce -
án tér sé gé ben Ja pán osz toz tak. Az egy ko -
ri kí nai né met te rü le te ket a San tung-fél -
szi get tel együtt Ja pán kap ta.

Az Osztrák–Magyar Mo nar chia te rü -
le tén 4 új ál lam (Auszt ria, Ma gyar or szág,
Cseh szlo vá kia, Len gyel or szág) és há rom
ré gi (Ro má nia, Szer bia és Olasz or szág)
osz to zott. A sok nem ze ti sé gû du nai bi ro -
da lom tény le ge sen már 1918 õszén ele -
me i re hul lott, a bé ke kon fe ren ci á nak csak
a pon tos ál lam ha tá ro kat kel lett ki je löl ni.
Ez sem ment azon ban könnyen. A nem -
ze ti-nyel vi vá lasz tó vo na la kat rész ben
nem le he tett, rész ben nem akar ták pon to -
san kö vet ni. Így szá mos fegy ve res konf -
lik tus rob bant ki. Az új ha tá rok kal kü lö -
nö sen Ma gyar or szág elé ge det len ke dett,
amely is me re tes mó don nem csak te rü le té -
nek mint egy két har ma dát és nem ze ti sé gi
la kos sá gá nak túl nyo mó több sé gét ve szí -
tet te el, ha nem ma gyar anya nyel vû la kos -
sá gá nak is kö zel egy har ma dát. Auszt ria
ugyan ak kor azt ne hez mé nyez te, hogy

meg til tot ták szá má ra az egye sü lést Né -
me tor szág gal.

A volt cá ri bi ro da lom ke le ti te rü le te in
ugyan csak új, füg get len ál la mok jöt tek
lét re: észa kon Finn or szág, a Bal ti kum ban
Észt or szág, Lett or szág és Lit vá nia, tõ lük
dél nyu gat ra pe dig Len gyel or szág. Fe hér-
Orosz or szág és Uk raj na önál ló vá vá lá sa
vé gül meg hi ú sult. Besszarábia (Mol dá -
via) pe dig, amely 1812-ben ke rült Oro sz-
or szág hoz, Ro má nia ré szé vé vált.

Bul gá ria, amely nem ze ti szem pont ból
vi szony lag ho mo gén ké pet mu ta tott, te -
rü le té nek leg na gyobb ré szét meg tart hat -
ta. Ke let-Ma ce dó ni át azon ban át kel lett
en ged nie a Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály -
ság né ven, Belg rád köz pont tal meg ala kult
dél szláv ál lam nak. Fáj da lom mal vet ték
tu do má sul Szó fi á ban azt is, hogy egy ko ri
ten ger part ja tel jes egé szé ben gö rög fenn -
ha tó ság alá ke rült.

A ros ka tag Osz mán Bi ro da lom ra
ugyan olyan sors várt, mint a hoz zá ha -
son ló an több nem ze ti sé gû Habs burg Bi ro -
da lom ra és rész ben a cá ri Oro szor szág ra.
A gyõz te sek min den arab te rü le tet el sza -
kí tot tak tõ le. Ezek bõl jött lét re Szí ria és
Li ba non, ame lyek fran cia, va la mint Pa -
lesz ti na, Transzjordánia és Irak, ame lyek
brit man dá tum te rü le tek let tek. Tö rök or -
szág kis ázsi ai part vi dék ét és eu ró pai híd -
fõ ál lá sát ugyan ak kor Gö rög or szág kap ta,
míg a Dar da nel lák nem zet kö zi el len õr zés
alá ke rült.

Bár a szul tán el fo gad ta a ke mény és
meg alá zó fel té te le ket, a tö rök köz vé le -
mény és a tisz ti kar je len tõs ré sze nem kö -
vet te ezen az úton. Musztafa Kemál
Atatürk tá bor nok ve ze té sé vel fegy ve res
el len ál lás kez dõ dött, amely nem csak a
szul tánt fosz tot ta meg ha tal má tól, ha nem
az or szág ba nyo mult ide gen (fõ leg gö rög)
ka to na sá got is ki ûz te. En nek kö szön he tõ -
en 1923-ban Lausanne-ban Tö rö kor szág -
gal új bé ke szer zõ dést ír tak alá. En nek 
ér tel mé ben a kis-ázsi ai part vi dék és az
eu ró pai híd fõ Konstantinápollyal együtt
az új Tö rök Köz tár sa ság ré sze ma radt. Az
arab te rü le tek el vesz té sét és a ten ger szo -
ros ok sem le ges sé gét vi szont az új bé ke -
szer zõ dés is ki mond ta.

A vi lág há bo rú és pá ri zsi dön té sek Eu -
ró pa po li ti kai tér kép ét nagy mér ték ben 
át raj zol ták. Meg dõlt négy csá szá ri trón –
az orosz, a né met, az osztrák–magyar és
az osz mán –, és fel bom lott vagy ala po san
át ala kult négy sok nem ze ti sé gû bi ro da -
lom. He lyü kön füg get len ál la mok, jel lem -78
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zõ en köz tár sa ság ok jöt tek lét re. A vi lág -
há bo rú elõtt mind össze két köz tár sa ság
volt Eu ró pá ban: a sváj ci és a fran cia or -
szá gi. A há bo rú után szá muk 15-re emel -
ke dett. Ezek kö zött akadt nagy múl tú és
most új já szü le tett ál lam, pél dá ul Len -
gyel or szág, de olyan is, pél dá ul a há rom
bal ti or szág, ame lyek sem mi fé le ál la mi
múlt tal nem ren del kez tek. Utób bi ak sze -
mé ben a ver sailles -i bé ke rend szer a nem -
ze ti cé lok va ló ra vá lá sát elõ se gí tõ és tör -
té nel mi elég té telt ho zó dön tés so ro zat -
ként je lent meg. A vesz te sek, min de nek -
elõtt a né me tek, a ma gya rok és a tö rö kök
pers pek tí vá já ból vi szont nem ze ti ka taszt -
ró fá nak lát szott.  

A Pá rizs kör nyé ki bé kék hez szo ro san
kap cso lód tak az 1921–22-es wa shing to ni
kon fe ren ci án el fo ga dott nem zet kö zi szer -
zõ dé sek: az ún. négy ha tal mi egyez mény
a csen des- óce á ni szi ge tek rõl, az öt ha tal -
mi meg ál la po dás a ten ge ri fegy ver ke zés -
rõl és a kilenchatalmi szer zõ dést Kí ná ról.

A vi lág új rend jén va ló õr kö dés egy új
nem zet kö zi szer ve zet, a Nem ze tek Szö -
vet sé ge, köz ke le tû ne vén a Nép szö vet ség
fel ada ta lett. Ezt ere de ti leg Wilson el nök
kez de mé nyez te az zal a cél lal, hogy a bé -
ke fenn tar tá sát biz to sít sa. Eu ró pai szö vet -
sé ge se i nek elv te len dön té sei mi att az
Egye sült Ál la mok vé gül nem lé pett be 
a szer ve zet be. A Nép szö vet sé get így vé -
gül 32 gyõz tes ál lam ala pí tot ta, amely hez
a ké sõb bi ek ben még több mint tu cat nyi
sem le ges és vesz tes ál lam csat la ko zott.
Ma gya ror szá got 1922-ben, Né me tor szá -
got 1926-ban, a Szov jet unió pe dig 1936-
ban vet ték fel a ta gok kö zé.

Gyen ge sé ge el le né re a Nép szö vet ség
szá mos nem zet kö zi konf lik tus el si mí tá-
 sá ban mû kö dött köz re ered mé nye sen.
1921-ben ilyen volt az Åland-szigetek
Fin nor szág nak íté lé se s ugyan ak kor az 
ot ta ni svéd ki sebb ség szé les  kö rû jo ga i nak
a ki kény sze rí té se. 1925-ben a Bul gá ria 
el le ni gö rög tá ma dás le ál lí tá sát és az oko -
zott kár meg té rí té sét le he tett si ker ként 
el köny vel ni. Dél-Ame ri ká ban a Pe ru és 
a Ko lum bia, va la mint a Bo lí via és Pa ra -
guay kö zöt ti ha tár vi ta el si mí tá sá hoz já -
rult hoz zá a szer ve zet. Szá mos más ügy -
ben azon ban te he tet len nek bi zo nyult. 
A nagy ha tal mak bé ke bon tó te vé keny sé ge
el len pél dá ul nem min dig lé pett fel, s ha
még is, ak kor szin te min dig si ker te le nül.
A szer ve zet ku dar cai kö zé tar to zott az
1932-ben össze hí vott le sze re lé si, il let ve
fegy ver zet csök ken té si kon fe ren cia ered -

mény te len sé ge is. Ez elõ re ve tí tet te a szer -
ve zet leg fõbb cél já nak, a bé ke meg õr zé sé -
nek ku dar cát.

A ver sailles -i és wa shing to ni dön té -
sek oly kor má ig ha tó kö vet kez mé nye i bõl
el ke rül he tet le nül adó dott, hogy a Nagy
Há bo rú em lé ke ze te kü lön bö zõ tar ta lom -
mal épült be a had vi se lõk em lé ke ze té be.
Más ként és más ra em lé kez nek a gyõ zõk
és a nyer te sek, mint az el bu kot tak és a
vesz te sek. Ám – és az I. vi lág há bo rú nak
ez is egyik fon tos új don sá ga – min den ki
em lé ke zett. Bár há bo rús em lék mû ve ket
már ko ráb ban is ál lí tot tak szer te a vi lág -
ban, csak a Nagy Há bo rú után vált ál ta lá -
nos sá az em lé ke zés év rõl év re tör té nõ,
ritualizált de monst rá lá sa. Nagy-Bri tan ni -
á ban, ahol az Imperial War Museum ki -
ala kí tá sa már 1917-ben meg kez dõ dött, a
Né me tor szág gal kö tött fegy ver szü net
nap ja, va gyis a no vem ber 11-e utá ni el sõ
va sár na pot nyil vá ní tot ták Remembrance
Sunday-jé. Ezen a na pon 11 óra kor két
perc re meg áll a köz le ke dés, és el hall gat -
nak a rá di ók. Szo kás sá vált az is, hogy a
Whitehall há bo rús sír em lék éhez egy-egy
cso kor vi rá got he lyez nek el. A csok rok 
el vi leg olyan pi pacs ból ké szül tek, ami -
lye nek a somme-i csa ta me zõt bo rí tot ták.
Gya kor la ti lag vi szont – s ez Lon don ban
könnyebb volt – pi ros szí nû krepp-pa pír -
ból, ami re idõ vel egy egész kis ipar ág 
sza ko so dott.

A fran cia par la ment ugyan csak a no -
vem ber 11. utá ni el sõ va sár na pot kí ván ta
a meg em lé ke zés nap já vá ten ni. Az egy ko ri
front har co so kat tö mö rí tõ ve te rán szö vet -
sé gek til ta ko zá sa mi att azon ban 1922-ben
vé gül más dön tés szü le tett: no vem ber 
11-ét ün nep- és mun ka szü ne ti nap pá
nyil vá ní tot ták. Az év rõl év re is mét lõ dõ
ün nep sé gek egyik csúcs pont ja a Di a dal ív
alatt el he lye zett örök mé cses láng já nak
fel lob ban tá sa es te fél hét kor. Kü lön nagy
nem ze ti mú ze u ma a Nagy Há bo rú nak
Fran ci a or szág ban nem ké szült. A je len tõs
csa tá kat azon ban több he lyi és rész ben
ma gán mú ze um is meg örö kí ti. Ilyen ta lál -
ha tó Verdunben, a Somme mel let ti Pé-
ronne-ban és Meaux-ban. Az évek so rán 
a leg több fran cia te le pü lé sen emel tek
egy-egy há bo rús em lék mû vet, amely kö -
rül no vem ber 11-én a he lyi gyá szo lók és
em lé ke zõk gyûl nek össze. A ri tu á lé nem -
csak ko szo rú zá sok ból és em lék be szé dek
el mon dá sá ból áll, ha nem az el tûn tek lis -
tá já nak a fel ol va sá sá ból is. Az el hang zó
ne vek hez hoz zá te szik: „el esett a ha zá ért”. história
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A brit és a fran cia gya kor lat tól el té rõ -
en a Szov jet uni ó ban sem mi fé le há bo rús
kul tusz nem ala kult ki. A bol se vik ve ze -
tõk nem a meg dön tött cá ri ha ta lom hoz
kö tõ dõ há bo rú em lé ke ze té nek fenn tar tá -
sá ra, ha nem sa ját di csõ sé gük nek az ápo -
lá sá ra tö re ked tek. Az Osztrák–Magyar
Mo nar chia gyõz tes utód ál la ma i ban pe dig
a nem ze ti ön meg va ló sí tá sért foly ta tott
harc ír ta felül a há bo rús erõ fe szí té se ket.
Jó pél dá ja en nek Cseh szlo vá kia, il let ve a
Cseh Köz tár sa ság, ahol a fran cia és az
orosz had se reg ol da lán har colt ha di fog -
lyok és de zer tõ rök az em lé ke zet re mél tó
és szob rok ba ön tött hõ sök, nem pe dig sa -
ját or szá guk ak ko ri had se reg ének en ge -
del mes katonái.13

Ma gya ror szá gon a Ti sza-kor mány kez-
de mé nyez te még 1917-ben, hogy min den
te le pü lés emel jen em lék szob rot a fegy -
vert fo gott és el esett ka to nák tisz te le té re.
Ezek kö zül az el múlt év ti ze dek ben több
el pusz tult, né há nyat tu da to san el pusz tí -
tot tak, de igen sok te le pü lés fõ te rén még
ma is áll nak. A ma gyar is me ret len ka to na
sír ját, ame lyet a Hõ sök te rén, a mil len ni -
u mi em lék mû kö ze lé ben ál lí tot tak fel,
Beth len Ist ván mi nisz ter el nök avat ta fel
1929. má jus 6-án. Be szé dé ben Ma gyar or -
szág el sõ vi lág há bo rús har ca it ön vé de -
lem ként, az ügyet pe dig, ami ért a ka to nák
har col tak, meg kér dõ je lez he tet len igaz ság -
ként mu tat ta be.14 A há bo rú hi va ta los em -
lé ke ze te te hát az or szág egy sé gé ért foly ta -
tott hõ si es harc to po sza kö rül ar ti ku lá ló -
dott, s a szen ve dõ pa raszt ka to na alak ját
el fed te a hõ si es hon véd fi gu rá ja. A Di a -
dal ív ár nyé ká ban, a Fo rum Romanumon
és a westminsteri apát ság ban ugyan ilyen
szel lem ben tar tot tak szó nok la to kat, csu -
pán a hõ sök vol tak más nem ze ti sé gû ek, és
az igaz ság szó bírt el té rõ je len tés sel.

A II. vi lág há bo rú bor zal mai több év ti -
zed re el hal vá nyí tot ták a Nagy Há bo rú
em lé ke ze tét. Az 1960-as és 1970-es évek
erõ szak el le nes és koz mo po li ta if jú sá gi
moz gal mai nem csak a há bo rút és an nak
ide o ló gi ai hát te rét, a na ci o na liz must uta -
sí tot ták el, ha nem a pat ri o tiz must is a
múlt gya nús és hasz na ve he tet len rek vi zi -
tu mai kö zé utal ták. Egyes or szá gok ban,

pél dá ul Né me tor szág ban, ahol a ná ciz -
mus ter hes örök sé ge és az 1990-es új ra -
egye sü lés fö löt ti öröm ke vés he lyet hagy
más tör té nel mi ese mé nyek kul tu szá nak,
ez az ér dek te len ség a mai na pig tart. 
A Szov jet unió utód ál la ma i nak tör té nel mi
em lé ke ze té bõl ugyan csak hi ány zik a
Nagy Há bo rú. Fran ci a or szág ban azon ban
ma is nagy kul tu sza van, na gyobb, mint 
a II. vi lág há bo rú nak s az 1950-es évek ben
túl di men zi o nált II. vi lág há bo rús fran cia
el len ál lás nak. Az aktuálpolitikai ér de kek -
kel össze kap cso lód va ezt je lez te, hogy
2006-ban a fran cia had se reg ben szol gált
mu zul mán, 2007-ben pe dig a sze ne gá li
ka to nák em lék mû vét avat ták fel. A Nagy
Há bo rú ki tün te tett em lé ke zet po li ti kai
sta tu sá ra utalt az is, hogy az utol só I. vi -
lág há bo rús fran cia ve te ránt 2008-ban
olyan ka to nai tisz te let adás ke re té ben te -
met ték el, hogy ko por só ja mel lett Nicolas
Sarkozy köz tár sa sá gi el nök és Jacques
Chirac állt dísz õr sé get. A ten ge ren tú li 
ál la mok ban ugyan csak az ér dek lõ dés
meg élén kü lé se ta pasz tal ha tó. 1993-ban
Auszt rá li á ban, 2000-ben Ka na dá ban és
2004-ben Új-Zé lan don avat ták fel az 
is me ret len ka to na sír ját. Egé szen kü lön le -
ges az a 2008-ban, a há bo rú be fe je zé sé -
nek 90. év for du ló ja al kal má ból Can ber rá -
ban fel ál lí tott köz té ri al ko tás, amely nem
a szok vá nyos mon da tok egyi ké vel, ha -
nem Kemál Atatürk anyák ra és ha lott 
fi úk ra uta ló sza va i val ál lít em lé ket a
Gallipolinál el esett auszt rál katonáknak.15

A nem ze ti szem pont ok hát tér be szo ru lá -
sa és a meg bé ké lés szel le me jel lem zi an -
nak a kobaridi – „ma gya rul”: caporettói –
I. vi lág há bo rús ha di mú ze um nak a ki ál lí -
tá sa it is, ame lye ket az olasz, a szlo vén és
a ma gyar szak em be rek ál lí tot tak össze
né hány ev vel ez elõtt. Ugyan itt kö zös erõ -
vel tart ják kar ban a ka to na te me tõ ket,
hely re ál lí ta nak ba rak ko kat és lö vész ár ko -
kat, s több nyel vû em lék tú rá kat szer vez -
nek. Tu dom, hogy ez ma még nem min -
den egy ko ri front sza ka szon kép zel he tõ
el. Biz tos va gyok azon ban ben ne, hogy
idõ vel még a leg ádá zabb I. vi lág há bo rús
el len fe lek le szár ma zot tai is fel fe dez he tik
ma guk ban és õse ik ben az em bert.

JEGY ZE TEK
1. Szen ti Ti bor: Vér és pezs gõ. Harc té ri nap lók, vissza em lé ke zé sek, front ver sek, tá bo ri és csa lá di 
le ve lek az el sõ vi lág há bo rú ból. Mag ve tõ, Bp.,1988. 101.
2. Pon tot, vesszõt nem is me rek, de a szó mind igaz. Csibi Istvánné Siklódi Márika ön élet írá sa. Szerk.
Hor váth Arany. Eu ró pa Könyv ki adó, Bp., 1985. 10.
3. Cson ka Mi hály éle te és vi lág ké pe. Szerk. Romsics Ig nác. Osiris, Bp., 2009. 145.
4. Környeyné Gaál Edit: Az el sõ vi lág há bo rú em lé kei a né pi kéz ira tos for rá sok ban és a száj ha gyo -
mány ban. KLTE, Nép raj zi Tan szék, Deb re cen, 1985. 111.



história

815. Cson ka Mi hály: i.m. 146.
6. Christian Habbe: A mér nö kök ver sen gé se. In: Az el sõ vi lág há bo rú. Szerk. Stephan Burgdorff – Klaus
Wiegrefe. Nap vi lág Ki adó, Bp., 2010. 75–79.
7. Taraszovics Sán dor: Ame ri kai békeelõkészületek az I. vi lág há bo rú alatt és ter vek egy új Ma gya ror -
szág ról. In: Ma gyar or szág és a nagy ha tal mak a 20. szá zad ban. Szerk. Romsics Ig nác. Te le ki Lász ló
Ala pít vány, Bp., 1995. 65.
8. Karen Andresen: „Egy nép a vá gó hí don”. Az ör mé nyek tö me ges le gyil ko lá sa. In: Az el sõ vi lág há bo -
rú. i.m. (2010) 195–197.
9. Anton Holzer: Das Lächeln der Henker. Das unbekannte Krieg gegen die Zivilbevölkerung 1914-
1918. Primus Verlag, Darmstadt, 2008. 24–35, 112–131.
10. Stéphane Audoin-Rouzeau – Annette Becker: 1914–1918, az új ra írt há bo rú. L’Harmattan, Bp.,
2006. 47.
11. Né meth Lász ló: Akasz tó fa vi rág. Mag ve tõ, Bp., 1985. 44.
12. Ma gyar or szá gi párt prog ram ok, 75.
13. Une mémoire portée par la société. Entretien avec Antoine Prost és Nicolas Offenstadt: Les
consensus introuvable. In: L’Histoire. Les collections. 14-18: la catastrophe. 101–105.
14. Beth len Ist ván gróf be szé dei és írá sai. II Genius Könyv ki adó Rt., Bp., 1933. 219–222.
15. Idées reçues sur une hécatombe. Entretien avec Jay Winter. In L’Histoire. Les collections, i.m.
66–74. és 104–105.


