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A merénylettQl a hadüzenetig –  
„A boldog békeidQ” utolsó hónapja Magyarországon

1914. június 28., vasárnap: átlagosnak mondható nyári nap, kánikulaközeli hQmérséklet, 
helyenként h_sítQ záporokkal. Sem a közigazgatás tervezett reformjának megvitatására 
készülQdQ országgy_lési képviselQk, sem a nyári „uborkaszezon” álmosan unalmas nap-
jait élQ lakosság nem sejtette, mi történik másnap Szarajevóban a trónörökössel és fele-
ségével. Ferenc Ferdinánd és Zsófia meggyilkolásának hírét elsQként a Pesti Napló hozta 
nyilvánosságra még aznap, az igazi hírözön két nappal késQbb árasztotta el a megjelenQ 
sajtóorgánumokat, a tényszer_ beszámolók mellett a híres párizsi jósnQ misztikus jöven-
dölésének hátborzongató beteljesedését bizonygató újságcikkel egyetemben. Mindezek 
azonban még mindig nem homályosítottak el olyan „szenzációs” eseményeket, mint az 
állatkert Pista nev_, reumás elefántjának Széchenyi fürdQbeli iszapkezelése és fürdQkúrá-
ja, vagy az alagi lovasverseny várható eredményei.

A MerénylettQl hadüzenetig… cím_, közelmúltban kiadott kötet a történelmi 
Magyarország területén megjelent sajtó segítségével követi nyomon a „boldog békeidQ” 
utolsó napjait, a trónörökös pár meggyilkolásától a hadüzenetig, az Osztrák–Magyar 
Monarchia Szerbia elleni hadba lépésének napjáig.

Az ország hétköznapjait, a lakosság életének és gondolkodásának viszonylag h_ ké-
pét kétségtelenül a napi sajtó írásain keresztül lehet közelebb hozni a ma kutatójához, 
érdeklQdQ olvasójához. Rendkívül izgalmas azt a folyamatot nyomon követni, ahogyan a 
háború közelségének lehetQsége, a közembereket is magával ragadó megtorlás vágya, a 
biztos gyQzelembe vetett hit mind nagyobb teret és hangot kap. Történhetett mindez azért, 
meglehetQsen rövid idQ alatt, mivel „A Monarchia és benne Magyarország lakossága 
1914-ben már nagyon messzi múltként élhetett meg háborús idQszakot. A béke az emberek 
számára a lét természetes közegeként jelent meg … a társadalomnak csak elvont fogalmai 
voltak a háborúról és gondolhatták, hogy a háború legfeljebb a békeviszonyok vitézséggel 
dúsított folytatása.” – fogalmazza meg a kötet bevezetQ tanulmányában GerQ András.

A korszak eseményeit jól ismerQ történész a sorok közé és mögé lát, a témakörök 
széles skáláját felvonultató hírek, cikkek és cikkecskék azt is érzékeltetik, hogy mit tud-
hatott a lakosság és mit nem, a törvényileg garantált sajtószabadság égisze alatt a lapok 
mennyiben szolgálták ki az Qket eltartó olvasótábor információs igényét, és hogyan befo-
lyásolták, formálták a véleményét, ízlését. A mindennapok eseményeihez tartozott, hogy 
próbálkoznak a drótnélküli telefonnal, egyre több az utcákon „száguldozó” automobil, 
hamisítják a tejet, török fagylaltosok kérnek árusításra engedélyt, a külföldrQl behozott 
paprika rontja a hazai termelQk esélyeit, a népszer_ futballcsapatok még kánikulában is 
vonzzák a drukkolókat, a hölgyek legújabb divathóbortja a sétapálca, a drogériák és pati-
kák csodálatos kencéiket és titkos szereiket reklámozzák az áhított tökéletes nQi szépség 
elérésére, szerelemféltésbQl és csalódás miatt gyilkolnak és öngyilkosok lesznek, betör-
nek és rabolnak, kritizálják a színházi elQadást, a munkások tiltakoznak és szervezked-
nek az alacsony bérezés miatt, híres emberek házasodnak és születésnapot ünnepelnek, 
mások sajnálatosan távoznak az élQk soraiból stb. A fajsúlyosabb témák is helyet kaptak, 
ezek közé tartozott a statisztikai adatokkal alátámasztott összefoglaló cikk a diplomás, 
tudományos pályára lépQ nQkrQl, vagy a lakosság nem megnyugtató egészségi állapotát 
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tükrözQ tömeges megbetegedésekrQl szóló írások, amelyek a trachoma, a tbc és a vörheny 
járványos terjedésérQl tudósítanak. Elgondolkodtató a Vöröskereszt-Egylet ápolónQképzQ 
tanfolyamáráról szóló, igencsak kritikus hangvétel_ cikk, hiszen a háború évei alatt a se-
besültek ápolásában éppen a vöröskeresztes nQvérek végezték a munka dandárját. 

A hónap vége felé – természetesen – a sajtó is egyre nyíltabban beszél a feszült politi-
kai helyzetrQl, közlik a vezetQ politikusok nyilatkozatait, a hivatalos lépéseket, amelyek 
a háború elkerülhetetlenségét teszik nyilvánvalóvá.

A sajtószemle anyagát hatvan korabeli lapból válogatták össze. Ez a hatvan lap a 
történelmi Magyarország valamennyi régióját bemutatja, a fQvárostól a Dunántúlig, az 
AlföldtQl a Kárpátaljáig, a FelvidéktQl Erdélyig és a Délvidékig, ez biztosítja az összeál-
lításba beválogatott írások változatosságát is.

A könyv bevezetQ tanulmányát GerQ András írta, a háború kitörésének régen érlelQdQ 
nemzetiségi, politikai, szemléleti okainak elemzésével. A csatolt Kronológia a hónap leg-
fontosabb politikai történéseinek rövid áttekintése. A kötet epilógusaként Ignotus Pálnak 
a Nyugatban megjelentetett Háború cím_, és Móricz Zsigmond, szintén a Nyugatban 
közreadott Inter arma… cím_ írásait olvashatjuk, amelyek a Szerbia letiprására induló 
Monarchia népeinek összefogását, az „igazságos” háború elkerülhetetlenségét, a biztos 
gyQzelembe vetett hitet, vagyis az általános közvélekedést, netán annak tudatosítására 
irányuló szándékot sugallták.

A kötet fontos kiegészítQje a felhasznált sajtótermékek listája, valamint a helység- és 
személynév mutató.

A kiadvány létrehozása, az anyaggy_jtés az ElsQ Világháborús Centenáriumi Projekt 
munkatársainak – Kloska Tamás, Nagy Beatrix, Nagy Ildikó, Nagy Marianna, Szilágyi 
Alexandra, Tóth Bálint és Veres Miklós – érdeme.

Ha nem olyan komoly következményekkel járó történelmi eseményhez kapcsolód-
na a kiadvány, mint az elsQ világégés, megkockáztathatnánk azt a jellemzést, hogy a 
MerénylettQl hadüzenetig… cím_ összeállítás nem csupán érdekfeszítQ, de egyúttal igen 
szórakoztató olvasmány is.

(MerénylettQl hadüzenetig. A béke utolsó hónapja a Monarchia Magyarországán (1914. 
június 28. – 1914. július 28.) A bevezetQ tanulmányt írta és a kötetet szerkesztette: GerQ 
András. Budapest, 2014, Habsburg Történeti Intézet, ElsQ Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság, 485 p.)


