
KAPRONCZAY KATALIN

Európa nagy háborúja

A magyarok nagy százalékának gondolkodására még ma is rányomja bélyegét az 
elsQ világháború öröksége, a trianoni békeszerzQdés, amelyet mindenki nemzeti 
katasztrófaként említ. Természetesen sokféleképp magyarázzák az oda vezetQ utat, 
a békediktátum létrejöttének okait, amelyek jelen korunk politikai konfliktusainak 
is forrásai. Nemcsak Magyarország, de egész Európa történelmi fejlQdését derékba 
törték az események, az új világrend kialakulása, feledésbe merült a nosztalgiával 
emlegetett ún. boldog békeidQk korszaka, az európai dominancia is. Az elsQ vi-
lágégés során alakultak ki azok a politikai tömegjelenségek, politikai ideológiák, 
amelyek röviddel késQbb befolyásolták az európai és világtörténelmet, új arculatot 
adtak. A totalitárius ideológiák gyökere is nagyrészt a háború éveiben keresendQ: 
a bolsevizmus, a kommunizmus, a nemzeti szocializmus, a fasizmus. Egy részük 
már a háború éveiben (bolsevik diktatúra), mások (az olasz fasizmus, illetve a né-
met nemzetiszocialista diktatúra) a háború után bontakoztak ki. Az elsQ világhá-
ború centenáriuma lehetQséget ad az események felidézésére, okok és ideológiák 
elemzésére, újra értelmezésére, és talán a közvélemény számára is világosabb kép 
kialakítására.

A történetírók nagy dilemmáinak egyike – bármelyik korszakról legyen is szó – a 
periodizáció kérdése. Ez vonatkozik a 19–20. századra, a két világháború idejére is. 
Immár elfogadottá vált „a hosszú 19. század”, a dualizmus korának kiterjesztése az 
elsQ világháborúig, a háborút, forradalmakat lezáró, beláthatatlan következmények-
kel járó békekötésig, ebbQl következhet a „rövid huszadik század” meghatározás. 
Elgondolkodtató felvetés, hogy egyáltalán két világháború zajlott-e le, vagy csak 
néhány évtizednyi viszonylagos békés idQszak választotta el a háború két szakaszát. 
A tények, események alapján sokak számára egyértelm_, hogy az egymás ellen 
harcba küldött embereket sokkal több dolog kötötte össze, mint ami elválasztotta, 
ezért találó az európai testvérháború megfogalmazás. Talán ez is egyik oka, miért 
olyan nehéz a háború mibenlétének meghatározása. Az elsQ világháború „definíci-
ója” ugyanis további kérdéseket vet fel: valóban „világháború” volt, vagy inkább 
az európai világ háborúja, az európai nemzetek háborújáról, vagy netán európai 
polgárháborúról helyesebb szólni? A nagyhatalmak számára végzQdött nagyobb 
veszteségekkel a háború, vagy a kisebb nemzetállamokat sújtották fájdalmasabban 
a következmények? A politikusok által „igazságos békeként” emlegetett békekötés 
békétlen helyzetet kényszerített az öreg kontinensre, olyan állapotokat teremtett, 
amelynek eredményeként bizonyos régiók polgárai egymásban látták legádázabb el-
lenségüket (például a darabokra szaggatott történelmi Magyarország lakói). Az ese-
mények egyenes utat nyitottak a második világháború felé, meggyengítették Európa 
több évszázados hegemóniáját, elindították az ún. amerikai évszázadot.

A felsorolt gondolatok csak kiragadott példaként szolgálnak abból a gazdag ta-
nulmánygy_jteménybQl, amelynek alapját a 2013 novemberében lezajlott, rangos 
nemzetközi és hazai történész részvételével szervezett tanácskozás adta, több hazai 
intézmény, bizottság, közalapítvány támogatásával. A kétnapos konferencián 23 
elQadás hangzott el, feltételezhetQen a nyomtatott változat még bQségesebb, részle-
tesebb feltárást tett lehetQvé.
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A tanulmányok szerzQi: Balogh András, Ivo Banac (Horvátország – USA), Alain 
de Benoist (Franciaország), Barbara Bracco (Olaszország), GerQ András, Glatz 
Ferenc, Frederic Guelton (Franciaország), Jaroszlav Hricak (Ukrajna), Ivan Ilcsev 
(Bulgária), Eva Irmanova (Csehország), M. Kiss Sándor, Peter März (Németország), 
Sean McMeekin (USA), Xavier Moreno Julia (Spanyolország), Navracsics Tibor, 
Rétvári Bence, Schmidt Mária, Tomasz Schramm (Lengyelország), Normann Stone 
(Nagybritannia), Petra Svoljsak (Szlovénia), Andrej Konsztantyinovics Szorokin 
(Oroszország), Karl Vocelka (Ausztria), Gianluca Volpi (Olaszország).

A kötetet név- és tárgymutató, valamint a szerzQk rövid életrajza egészíti ki.
A konferencia szervezQinek szándéka szerint további tanácskozásokra fog sor kerülni 

a négyéves világháborús centenáriumi projekt keretében, reményeink szerint további 
tanulmánykötetekkel gazdagítva a történelmi irodalmat.

(Európai testvérháború. 1914–1918. [szerk.: Markó György és Schmidt Mária] 
Budapest, 2014, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány, 336 p., ill.)


