„A házasságtörés a legrútabb bűnök egyike. Ma
igen népszerű...” – mondja az
egyik szereplő a hazánkban páratlan közkedveltségnek örvendő brit tévésorozatban.

Pollmann
Ferenc

Óhatatlanul ez jut az ember eszébe, ha a „mi lett
volna, ha…?” kezdetű, magát
komoly történésznek tartó
szakember számára vállalhatatlan eszmefuttatások újabban mind gyakrabban megfigyelhető előfordulásaira gondol. Mert bár a látszat az, hogy
a komoly történészek úgy irtóznak az ominózus fordulattól, mint ördög a tömjénfüsttől, valójában feltűnően sokan
kóstolnak bele mégis a tiltott
gyümölcsbe…
Mára már több antológia
is született olyan írásokból, amelyekben neves szakemberek – mint például az általa
virtuális történelem néven emlegetett irányzat egyik prófétája, Niall Ferguson vagy a hazánkban is jól ismert Norman
Stone – áldoznak az alternatív
történetírás oltárán. A hazai
szellemi életben is rendre tetten érhetőek a tilalmas kérdés
feltevésének esetei, néha abban
a körmönfontnak szánt formában, hogy „természetesen történelmietlen a felvetés, mégis
izgatja az ember fantáziáját, mi
lett volna, ha…” stb.
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Ferenc Ferdinánd (balra)
és Jenő főherceg
egy hadgyakorlaton

a szarajevói
merénylet
– kiradírozva
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Ferenc Ferdinánd trónörökös (1863–1914)

zett alternatív tények közül Szarajevóval kapcsolatban többet is megemlíthetünk. nyilván nem mindegy például,
hogy a trónörököspár elleni merénylettel kapcsolatos kontrafaktunk milyen
módon tér el a valóságban megtörténttől, hiszen az általa keltett hatás –
amelynek következményeit nekünk
utólag meg kell próbálnunk felbecsülni
és értékelni – ennek megfelelő lesz.
más ugyanis a helyzet, ha például a merénylet félig sikerül vagy teljesen kudarcot vall, illetve ha egyáltalán nem is
kerül rá sor!

A

virtuális történelem területére a
legfrissebb hazai kirándulást Jeszenszky géza tette, aki mondhatni klasszikus témát választott: az
1914. június 28-i szarajevói merényletet. Ferenc Ferdinánd trónörökös és
hitvese meggyilkolása már norman
Stone fantáziáját is megmozgatta. richard ned lebow pedig egy teljes
könyvet szentelt ugyanennek a problémának, jelesül annak, hogy miként alakul a történelem, ha a szarajevói merénylet másként végződik. a gavrilo
Princip által végrehajtott gyilkosság a
virtuális történelem működésének kipróbálására különösen alkalmas. egyrészt teljesen megfelel annak a – niall
Ferguson által szigorúan megkövetelt
– kritériumnak, hogy olyan történelmi
esemény, amely könnyen alakulhatott
volna másképpen. Vagyis olyan képzeletbeli váltónak tekinthető, amelynél a
történelem vonata egészen más vá-
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gányra is kanyarodhatott volna, mint
amerre a valóságban továbbhaladt.

reális

alternatívák

és mivel a történelem a valóságban hamarosan az első világháborúhoz érkezett, nyilván sokunkban felmerül a kérdés: vajon elkerülhette volna-e a világ
a nagy Háború kitörését, ha a szarajevói váltó másként áll? az ugyanis vitathatatlan, hogy a trónörököspár halálával végződő eseménysornak az adott
időpontban léteztek reális alternatívái.
Hovatovább azt is lehetne mondani,
hogy más forgatókönyvek jóval nagyobb valószínűséggel válhattak volna valóságossá, mint az, amely végül
is azon a júniusi vasárnapon bekövetkezett.
a szakirodalom által – jobb magyar
kifejezés híján – kontrafaktnak neve-

Ha csak a trónörökös
Felesége Hal meg
Félig sikerült szarajevói merényletről
akkor beszélhettünk volna, ha a trónörököst elkerüli a gyilkos golyója, ám
a feleségét nem. ez az alternatíva nagyon is reális volt, mivel a merénylő
vaktában lőtt bele az autóba, és gyakorlatilag a véletlenen múlott, hogy egyáltalán – a karosszérián keresztül – eltalálta Hohenberg hercegnőt. a trónörökös úgy kapta a végzetes lövést, hogy
felpattant a helyéről. Ha ülve marad,
a lövedék a feje fölött elrepül.
ennek a kontrafaktnak a pikantériája abban rejlik, hogy egyfelől a trónörökös az adott történelmi helyzetben a
béke megőrzésének egyik legfontosabb tényezője volt (személyes közbenjárásával sikerült például elérnie, hogy
az osztrák–magyar monarchia és
oroszország között 1912 őszén mármár robbanással fenyegető feszültségből ne legyen háború), ezért okkal feltételezhető, hogy egy ellene elkövetett
sikertelen merényletet aligha engedett
volna ürügyként felhasználni a Szerbia
elleni háborúra 1914 nyarán. másfelől
az is köztudomású, hogy mennyire ragaszkodott a családjához és különösen
hitveséhez, akit ezer akadályt legyőzve
– és a morganatikus házasságból fakadó minden hátrányt vállalva – vett
feleségül. Ha a szeretett lény szerb orgyilkos golyójától hal meg, anyátlan
árvaságra juttatva gyermekeit, az bizonyosan próbára teszi a trónörökös békepártiságát. Kérdéses, vajon a bosszúvágy legyőzte volna-e a háború elkerülésének alapvető szándékát.
ebben az esetben előtérbe kerülhetett volna az az alternatíva, amely a
szerbek elleni gyors rajtaütéssel vett
volna elégtételt a gyilkos merényletért,

megszállva és zálogként megtartva
belgrádot mindaddig, amíg a déli
szomszéd kellő elégtételt nem ad. ez
a Halt in belgrad megoldás 1914 nyarán ii. Vilmos német császár ötlete volt,
ám bécsben a döntéshozók tetszését
nem nyerte el, mivel – az osztrák–magyar vezérkari főnök, conrad von Hötzendorf érvelését elfogadva – Szerbia
teljes katonai legyőzésében látták az
egyedüli tartós megoldást a birodalom
balkáni bajaira. a szerb főváros elleni
korlátozott akció számukra csupán félmegoldás lehetett.

Ha a merénylet teljes
kudarccal végződik
ami mármost a szarajevói merénylet
teljes kudarcát illeti, ez a kontrafakt
ugyancsak reális alternatívája lehetne
a valóságnak. részben a fentebb mondottak, részben az összeesküvők dilettantizmusa miatt a merénylet kudarca
– kis túlzással – szinte borítékolható
volt. Jószerével senki sem számíthatott
rá, hogy Princip és társai amatőr kísérlete ilyen átütő sikerrel végződik, eltekintve természetesen maguktól a merénylőktől.
mindenesetre a körülmények ismeretében minden bizonnyal a fiaskóval
végződő merénylet lett volna a legvalószínűbb alternatíva. ezt a megoldást
alkalmazza említett könyvében ri-

chard ned lebow, és ezzel operál norman Stone, valamint Jeszenszky géza
is. az ő megoldásaik ismertetése természetesen nem lehet tárgya ennek az
írásnak. ehelyett a következőkben egy
szokatlanabb alternatív tényt javaslok
az olvasónak szemügyre venni, amely
szintén reális alternatíva volt az adott
korban.

Ha

a merényletre egyáltalán nem kerül sor
az én kérdésem így hangzik: mi lett
volna, ha a szarajevói merényletre
egyáltalán nem kerül sor? Vagyis sem
félig, sem sikertelenül, sem sehogy. Hiszen még egy elvetélt kísérletnek is
lehet valamekkora hatása a döntéshozókra, illetve a közvéleményre. Ám ha
képzeletben teljesen kiradírozzuk a
történetből a szarajevói gyilkosságot
(beleértve a sikertelen kézigránátos
merényletet is), előáll egy olyan virtuális történelem, amelyben azok a történeti folyamatok, amelyeket Princip
és társai tettei ilyen vagy olyan módon
megszakítottak, zavartalanul folytatódhatnak. ebben az esetben előttünk áll
európa képe, amilyen akkor lett volna,
ha a trónörökös szarajevói ünnepi menetét nem zavarják meg összeesküvő
merénylők.
a valóságos történelemből jól tudjuk, hogy a trónörököspár elleni me-

rénylet szoros kapcsolatba került a kereken egy hónapra rá kirobbantott első
világháborúval, mivel az osztrák–magyar monarchia döntéshozói erre hivatkozva indítottak fegyveres támadást az
összeesküvésért felelősnek tartott
Szerbia ellen. akár a háború okának tekinti valaki a merényletet, akár csupán
az ürügyének, elfogadja, hogy a bécsi
döntéshozókat a gyilkosság ténye választás elé állította. a közös minisztertanács tagjai dönthettek, hogy külpolitikai válasz nélkül hagyják Ferenc Ferdinánd és felesége halálát, azaz nem
kapcsolják össze a merényletet Szerbia
felelősségével, vagy éppen ellenkezőleg: kezdettől Szerbiát vádolják és megpróbálnak ebből a lehető legtöbb politikai tőkét kovácsolni. mint ismeretes,
ők az utóbbit választották.
a szarajevói gyilkosság egyáltalán
nem a korábbi folyamatokból következő logikus fejlemény volt, hanem egy
– az elkövetőket és a közvetlen szervezőket leszámítva – mindenki számára
meglepő, váratlan esemény, amely a
háború kitörésében játszott szerepét
valójában a bécsi politikusok döntésének köszönhette. mindenesetre az így
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Az egyik merénylő elfogása,
Szarajevó, 1914. június 28.

megteremtett logikai kapcsolatnak köszönhetően úgy tűnt, mintha a háború
azért tört volna ki 1914 nyarán, mert
a merényletre sor került. más szavakkal: ha Szarajevóban Ferenc Ferdinánd
zavartalanul végigcsinálhatja a programját, akkor nincs háború?
ismeretes módon az 1914-es európa
számos feszültséggóccal rendelkezett,
és közülük nem is a legforróbb volt
bosznia-Hercegovina. ennek alapján
aligha vehetjük bizonyosra, hogy ha
Principék csoportját kiradírozzuk a történetből, a kontinens (és vele a világ)
1914-ben megússza a fegyveres konfliktust. mindenesetre a következőkben a
történelem nagy rendező-pályaudvarán
egy békés és több háborús menetirány
felvázolásával próbálkozom.

egy

békés alternatíva

az első kontrafaktunk: 1914-ben nem
csupán a szarajevói merényletre nem
kerül sor, de az európai kontinens más
részein sem történik olyan incidens,
amelyből eszkalálódással fenyegető
fegyveres konfliktus keletkezhetne.
ebben az esetben az osztrák–magyar
monarchia diplomáciájának lehetősége
lenne arra, hogy megpróbáljon békés
eszközökkel javítani délkelet-európai
pozícióin. a történettudományban
matscheko-memorandum néven ismert dokumentum, amely egy új balkán-politika alapvetését tartalmazta,
néhány nappal a szarajevói események
előtt keletkezett, majd a trónörököspár meggyilkolását követően – már az
új helyzetnek megfelelően – átdolgozták. (az átdolgozott változatot küldték

el azután július 5-én – Ferenc József levelével együtt – berlinbe Vilmos császárnak a németek támogatását kérve
a Szerbia elleni akcióhoz.)
ez az új balkán-politika egyebek mellett a papíron szövetséges románia
helyzetének egyértelmű tisztázását tartalmazta azzal, hogy amennyiben a keleti szomszéd nem hajlandó eleget
tenni szövetségesi kötelezettségeinek
egy eljövendő háborúban, ebből le kell
vonni a megfelelő következtetéseket,
az erdélyi határt meg kell erősíteni, továbbá gondoskodni kell bulgária megnyeréséről a hármas szövetség számára. egyes történészek nem zárják ki
a magyar miniszterelnök, tisza istván
közreműködését (sőt akár a szerzőségét) a matscheko-memorandum eredeti fogalmazványával kapcsolatban,
mivel ismeretes egy 1914. március 15-i
keltezésű, bizonyosan tisza által írott
emlékirat, melynek gondolatai összefüggésbe hozhatóak az új koncepcióval.
mindenesetre mind a tisza-, mind a
matscheko-kézirat azt bizonyítja, hogy
a monarchia legfelsőbb politikai köreiben komolyan formálódott egy olyan
diplomáciai offenzíva terve, amelynek
révén a dualista birodalom békés eszközökkel próbálta volna meg a bukaresti béke óta (és következményeként)
jelentősen megromlott balkáni pozícióit megjavítani. ennek során nyilván
kapóra jött volna a gondok legfőbb forrásának, Szerbiának krónikussá váló
belpolitikai válsága, amely 1914 nyarára csaknem kormányozhatatlanná
tette az országot: a király lemondott a
trónörökös javára, a kormányfő és a katonai vezetés közötti viszály állandósult, kiírták a parlamenti választásokat.

a monarchia számára kézenfekvő
volt a stratégiai terv Szerbia külpolitikai elszigetelésére, majd adott időben
az oroszországhoz fűződő kapcsolatainak meggyengítésére. nem tudhatjuk
természetesen, volt-e realitása ennek
az iránynak, mindenesetre a reális történelemben választott megoldáshoz
képest nem tartalmazta a háborús alternatívát…

más

Háborús gócok

a valóságban nem a boszniai volt a leginkább háborús konfliktus kialakulásával fenyegető válsággóc 1914 nyarán.
a korabeli sajtó – főleg a monarchiában, de másutt is – talán az albániai
helyzetről tudósított a legtöbbet. az
ausztria–magyarország egyik legfontosabb balkáni érdekeltségének nyilvánított önálló albán állam ugyan nagyhatalmi bábáskodással létrejött 1913 nyarán, ám az újdonsült fejedelemség uralkodója, Wilhelm zu Wied fejedelem (az
albánok számára i. Vilmos király) képtelen volt szilárd központi hatalmat kiépíteni belső megosztottságtól sújtott
és mohó szomszédoktól fenyegetett
országában.
a dualista birodalom természetesen
megkülönböztetett figyelemmel kísérte az eseményeket, és miközben
bécsben önkénteseket toboroztak
Wied herceg támogatására, komolyan
felmerült egy nemzetközi katonai intervenció gondolata is. a monarchiával
évtizedek óta az albánia feletti befolyásért rivalizáló olaszország nem is túlságosan titkolt módon pénzelte a felkelőket, és az olasz irredenta mozga-

‚ Preventív vagy PreemPtív ? ‚ megelőző önvédelem ‚
A modern nemzetközi jog az ún.
„megelőző önvédelem” koncepciójával kapcsolatban meglehetősen bizonytalan álláspontot
képvisel. A túlságosan korán indított preventív akció ugyanis
agressziónak minősül, ami természetesen tiltott, ám a jelekből ítélve lehetetlen előre definiálni, mi tekintendő túlságosan
korainak. Ezért a gyakorlatban
elterjedt a preventív háború
megkülönböztetése a preemptív
csapás fogalmától. (Ez utóbbit
néha interceptívnek, azaz feltar-
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tóztatónak is nevezik.) Preventív
csapásnak minősíthető Izrael
1956-os háborúja Egyiptom ellen, míg a preemptív támadásra
példa az 1967-es hatnapos háború.
A két kategória különbsége
abban van, hogy az előbbi esetben az elhárítandó támadás
(melynek kivédésére az akció
irányul) még csupán valószínűsíthető, míg az utóbbinál közvetlenül küszöbön áll. A nemzetközi szokásjog, valamint az
ENSZ-alapokmány 51. §-a alap-

ján a preemptív (illetve interceptív) akció jogszerűnek minősül,
a preventív háború azonban
nem. Jóllehet az efféle gyakorlat
is meglehetősen tág teret hagy
a különféle értelmezéseknek,
mégis a legutóbbi időkig alapjában véve működőképesnek bizonyult.
A 2001. szeptember 11-i támadás azonban, amely világszerte alapvetően átformálta
az államok (és többé-kevésbé
az emberek) közötti kapcsolatokat, ezen a téren is változást

hozott. A terrormerényletekre
válaszul ugyanis az Egyesült Államok új védelmi koncepciót
hirdetett meg. 2002. szeptember 17-én George W. Bush elnök
aláírta az USA Nemzeti Biztonsági Stratégiáját, amely kimondja, hogy a világ legerősebb hatalma a jövőben jogot
formál arra, hogy a terrorizmussal szemben preventív háborút
folytasson még abban az esetben is, ha a közvetlen támadás
veszélyére utaló bizonyítékok
hiányoznak.

lom miatt egyébként is meglehetősen
feszült olasz–osztrák–magyar viszony
további éleződéssel fenyegetett. conrad von Hötzendorf, a monarchia vezérkari főnöke régóta követelte, hogy
indítsanak preventív háborút a megbízhatatlan délnyugati szomszéd ellen,
ám ehhez az ötlethez legfelsőbb helyen nem kapott támogatást. mindenesetre az albán kérdésben a régió valamennyi országa és nagyhatalma érintett volt, ennélfogva egyáltalán nem
zárható ki annak lehetősége, hogy esetleg Durazzó töltötte volna be Szarajevó
szerepét a puskaporos hordó felrobbantásában…
Ám nem csupán az albán kérdés fenyegethetett adott esetben robbanással. Próbára tette az érdekelt diplomáciák tűrőképességét a görög–török
viszály is. a balkáni oszmán uralom felszámolásáért folytatott sorozatos háborúkból a görögök derekasan kivették
a részüket, ám hiába szorult ki törökország szinte teljes egészében a kontinensről, Kis-Ázsiában továbbra is jelentős létszámú görög kisebbség maradt,
szinte állandó konfliktusforrást biztosítva a két ország viszonyának ismétlődő elmérgesedéséhez. az égei-szigetvilágban mindehhez néhány vitatott
státuszú sziget hovatartozásának tisztázása kínált összeütközési lehetőséget.
a 20. század elején kibontakozó
fegyverkezési verseny sem hagyta érin-

tetlenül török-, illetve görögországot:
új típusú dreadnoughtok hadrendbe állításával próbálták meg saját hadiflottájuk fölényét biztosítani a térség vizei
felett. ezen a téren a hírek szerint törökország előnybe került: a görögök
úgy számoltak, hogy az a két dreadnought, amelyet török megrendelésre
gyártottak angliai hajógyárakban, előbb
készül el, mint a görögök által Franciaországban, illetve németországban
rendeltek. a hellén illetékesek kétségbeesett erőfeszítéseket tettek a hadiflottájuk vélhető kiszolgáltatottságának megszüntetésére. mindeközben
felmerült a terv egy megelőző katonai
csapásra is törökország ellen. a legkecsegtetőbb forgatókönyv szerint a Dardanellák elfoglalásával lehetne törökországot térdre kényszeríteni, egy
nagyszabású terv pedig nem kevesebb
mint 160 ezer főnyi görög katonaságot
tett volna partra különféle törökországi partvidékeken.
Felmerült emellett még az is, hogy
a már elkészült és angliából hazafelé
tartó török dreadnoughtokat útközben támadják meg. Venizelosz miniszterelnök végül félretette a terveket,
mivel közben a görögöknek sikerült két
amerikai hajót beszerezni, enyhítve
ezzel flottájuk hátrányát. mindenesetre
a kis-ázsiai kikötőkbe irányuló partraszállási tervek adott pillanatban akár
meg is valósulhattak volna, és ebben az
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Ferenc Ferdinánd koporsóját beemelik
a Viribus Unitisra a trieszti kikötőben

esetben a világ 1914 nyarán nem szerb–
osztrák–magyar, hanem görög–török
háborúra ébred. elég lett volna hozzá
egy magas rangú katonai parancsnok
önálló döntése is. ne feledjük: a reális
történelemben 1913 júniusának végén
úgy tört ki a második balkán-háború,
hogy a bolgár főparancsnok kormánya
tudta nélkül, önhatalmúlag parancsot
adott a támadásra.
Vajon eszkalálódhatott volna egy
ilyen görög–török háború kontinentális
összecsapássá? nem valószínű. a balkán-háborúk sem terjedtek tova sem
1912-ben, sem a rákövetkező évben,
mivel sikerült megakadályozni a nagyhatalmak beavatkozását. Valószínű,
hogy a virtuális történelemben az
1914. nyári háború görögország és törökország között hasonló forgatókönyv szerint zajlott volna.
a lehetséges albániai, illetve görög–
török tűzfészekkel azonban még nem
merítettük ki a szóba jövő feszültséggócok listáját. Hiszen például az orosz–
török vagy a francia–német viszony
ugyancsak eredményezhetett volna
kellő szikrát egy robbanáshoz. Princip
és csapata azonban 1914 júniusában
„ellopta a show-t”.
rubicon történelmi magazin
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