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1914-ben, száz évvel ezelőtt tört ki az első vi-
lágháború, és több mint négy éven keresztül 
Európa és a lakott világ nagy része valamilyen 
formában harcban állt  szomszédjaival. Ez a 
négy év megváltoztatta a világ képét: mi ma-
gyarok úgy fogalmazunk, hogy befejeződtek 
a boldog békeidők, van, aki a bismarcki eu-
rópai békerendszer végéről és a szörnyűségek 
korszakának, évszázadának kezdetéről beszél. 
Egy biztos, megszűnt egy sor birodalom, és 
egy sor új (régi-új) állam alakult ki. A centená-
riumokat szakmánk mindig új és új megfigye-
lésekre, feldolgozásokra használta fel. Igaz, a 
publikációk nem mindig hoznak nagy felfe-
dezéseket, sokszor csak kis adalékokkal egészí-
tik ki eddigi tudásunkat, miközben alkalmaz-
kodnak a korszak, avagy időszak szelleméhez. 
Más országokban már könyvek tömegei je-
lentek meg a centenáriumra, nálunk csak 
most, s várhatóan a következő hónapokban 

bontakozik ki az új kötetek áradata. A Magyar 
Tudomány-ban közölt tanulmányokat min-
denekelőtt a háború kitörése köti össze. Két 
tanulmány a haditerveket tárgyalja, az ezekkel 
való foglalkozás új és új felismerésekre ad le-
hetőséget, hozzátéve egyik szerzőnk bonmot-
ját, „a haditervek arra jók, hogy ne legyen 
belőlük soha valóság”. Ugyanezek a tervek 
nem csupán a katonák önmozgását, a hadsere-
gek életben tartását biztosítják, hanem mutat-
ják egy-egy ország, birodalom politikai ön-
képét is. Ugyancsak a háború kezdetével 
foglalkozva nem lehet kikerülni a lelkesedés, 
a háború tömeges támogatásának témáját sem, 
ennek egy példájával Bertényi kolléga foglal-
kozik. Végül az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Történettudományi Intézet 
2010-es mű helykonferenciájának eredménye-
it továbbfejlesztve rövid összefoglaló készült 
a legújabb világháborús irodalomról.
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Az 1867-es magyar kiegyezési törvény szerint 
a külpolitika Ausztria és Magyarország közös 
ügyei közé tartozott, mindazonáltal a külpo-
litikát „mindkét fél ministeriumával egyetér-
tésben és azok beleegyezése mellett” kellett 
intéznie a közös külügyminiszternek. Ez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy a minden-
kori magyar miniszterelnök jóváhagyása volt 
szükséges ahhoz, hogy a Monarchia jelentős 
külpolitikai lépést tegyen. Márpedig a Ferenc 
Ferdinánd trónörökös és neje 1914. június 
28-i szarajevói meggyilkolását követő válság 
során nyilvánvaló volt, hogy a Habsburg 
Birodalom Szerbia elleni föllépése akár hábo-
rút, sőt, akár több nagyhatalmat is érintő 
háborút, világháborút eredményezhet. Ezért 
a teendőkről júliusban folytatott bécsi meg-
beszélések során Tisza István gróf magyar 
kormányfő beleegyezését mindenképpen el 
kellett nyerni; anélkül, a magyar miniszterel-
nök ellenzése mellett a dualista birodalom 
nem léphetett.

Tisza eleinte ellenezte a háborút, illetve az 
azt maga után vonó kemény fellépést. Érve-
it több alkalommal is kifejtette, így tudjuk, 
hogy nem valamiféle pacifizmus, hanem a 
magyar nemzeti érdek védelme állt időleges 

háborúellenessége mögött. Mint ismeretes, 
július közepére a magyar kormányfő is csat-
lakozott a háborút igenlőkhöz. Történészek 
nemzedékei igyekeztek megfejteni ennek 
okát, vagy inkább okait, azt is felvetve, hogy 
esetleges lemondásával vajon megakadályoz-
hatta volna-e a háborút. Ebből a szempontból 
válik fontossá a magyarországi ellenzék köz-
jogilag amúgy nem mérvadó véleménye arról, 
mit is kellene tenni a szarajevói merényletet 
követően.

A kérdés akkor is megéri a vizsgálódást, 
ha tudjuk: a több pártból álló parlamenti 
ellenzék az alapvető információkkal sem na-
gyon rendelkezett, s jószerével csak a sajtóból 
és más, informális csatornák révén tudott 
tájékozódni, s kialakítani a maga álláspontját 
a külpolitika kérdéseiről. Ráadásul az akkori 
ellenzéket a kormánytól és Tisza miniszterel-
nöktől olykor a gyűlöletig fokozódó elvi, 
politikai és sokszor személyes ellentét válasz-
totta el, ami ugyan számos okra volt vissza-
vezethető, de a legfontosabb ezek közül Tisza 
1912. június 4-i parlamenti csínye volt, amikor 
is a házszabályok tudatos megszegésével, 
erőszakkal törte le az obstruáló ellenzéket, s 
fogadtatta el a kormánypárti többséggel a 

ifj. Bertényi Iván • „Hát végre!”…

A Nagy Háború első centenáriuma


