
p
o

l
g

á
r

 
a

 
d

e
m

o
k

r
á

c
i

á
b

a
n

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI  
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

A 11. ÉVFOLYAM

A szarajevói merénylet 

A modul szerzője: Püspöki Péter

SZKA_211_08



102	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja/ fej-

lesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 

i/a Ferenc józsef császár kiáltványa (1. tanóra) 

A A tanár felolvassa Ferenc József ismert kiáltványá-
nak rövid részletét, amelyet a háború nyitánya-
ként intézett a Monarchia népeihez.

3 perc

Hangulati motiváció

Hallás utáni szövegér-
tés
Empátia 

Frontális munka 
– tanári felolvasás

P1 (Módszertani 
háttéranyag)

P2 (Szemelvény)

i/b Az előzetes tanulói ismeretek összegyűjtése 

A A tanár irányításával a tanulók összegyűjtik 
mindazt, amit a szarajevói merényletről tudnak. 
Megkeresik a falitérképen a várost, és tisztázzák, 
hogy kerültek a Balkánra a Habsburgok.

10 perc

Az előzetes felidézése 

Szóbeli kifejezőkészség 

Frontális munka
 – irányított beszél-
getés

P1 (Módszertani 
háttéranyag)

i/c A keretjáték felkínálása 

A A tanár megajánlja a tanulóknak a téma feldolgo-
zásának dramatikus formáját.

2 perc

Az érdeklődés felkel-
tése

Frontális munka 
– tanári közlés

P1 (Módszertani 
háttéranyag)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja/ fej-

lesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a sajtócímek és értelmezésük 

A A diákok a hozzájuk legközelebb ülőkkel párokat 
alkotnak. Minden pár megkapja a D1 feladatla-
pot. 
A tanár felolvas néhány kitalált, de mégis érvé-
nyes újságcikkcímet (P3), amelyek alapján a ta-
nulók válaszolnak a feladatlap kérdéseire. Végül 
közösen megbeszélik, hogy melyek a jó válaszok.

10 perc

A hangulati bevonódás 
erősítése

Koncentráció
Asszociációs képesség 

Páros munka – közös 
feladatmegoldás

D1 (Feladatlap) P1 (Módszertani 
háttéranyag)

P3 (Szalagcí-
mek)

ii/b gavrilo Princip „kihallgatása” 

A A tanár az elfogott Gavrilo Princip szerepébe lép-
ve válaszol a kihallgatók szerepét játszó diákok 
őt faggató kérdéseire. A P4 mellékleten alapuló 
válaszaiból fokozatosan kirajzolódik a merénylet 
balkáni háttere. 

20 perc

Információadás, össze-
függések megvilágítása

Kreativitás
Rendszerező képesség
Együttműködés 

Egész csoportos gya-
korlat – forró szék

P1 (Módszertani 
háttéranyag)

P4 (Háttér-infor-
mációk)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja/ fej-

lesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/c vita a hadüzenetről – gyűlés (2. tanóra)

A A második óra egésze a kibővített minisztertanács-
ülés keretében zajlik. A tanár előzetesen ismerteti 
az óra menetét. Közösen kialakítják a tanácsterem 
terét, majd elfoglalják helyeiket. Minden diák húz 
egy információs kártyát (D2), amelynek tartalmát 
belefoglalja majd a felszólalásába.
A tanár Berchtold gróf szerepbe lépve üdvözli a 
megjelenteket. Néhány szóban felvázolja az ese-
ményeket, felhívja a figyelmet a helyzet súlyossá-
gára, majd felszólítja a résztvevőket, hogy előzetes 
kérésének megfelelően a magukkal hozott írásos 
feljegyzések alapján (ezek a tanulói információs 
kártyák) fejtsék ki véleményüket a hadüzenet kér-
désében: mindenki nyilatkozzék, hogy a háború 
mellett vagy ellen foglal-e állást.
A tanulók egyenként elmondják (vagy felolvassák) 
a cédulájukon lévő információt, és annak tartalma 
alapján kinyilvánítják véleményüket a hadüzenet 
támogatásáról vagy ellenzéséről. 
A tanár (továbbra is szerepében) ütközteti az el-
hangzottakat, összefoglal, visszakérdez, kiegészít, 
további gondolkodásra és vitára serkentve a részt-
vevőket. A vita végén szavazást rendel el az ural-
kodónak készítendő feljegyzés tartalmáról. 

40 perc

Többféle, egymásnak 
ellentmondó szempont 
egyidejű mérlegelése 

Önszabályozás
Önkifejezés
Kreativitás
Összefüggés-kezelés
Szóbeli kommunikáció

Egész csoportos sze-
repjáték

D2 (Információs 
kártyák)

P1 (Módszertani 
háttéranyag)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja/ fej-

lesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/d ultimátum, hadüzenet, háború 

A A tanár a gyűlés befejezését követően néhány 
mondatban ismerteti a háború kirobbanásának 
közvetlen eseményeit. 

5 perc

Ismeretátadás 

Figyelem

Frontális munka 
– tanári közlés

P1 (Módszertani 
háttéranyag)

ii/e háborús propaganda (3. tanóra)

A A tanulók 4-5 fős munkacsoportokat alakítanak.
Minden csoport kitalál 3-5 olyan propagandafo-
gást, amely szerintük alkalmas arra, hogy feltü-
zelje a tömegek háborús indulatait.
A szóvivők ismertetik ötleteiket a többiekkel. 

10 perc

A propaganda manipu-
lációs erejének érzékel-
tetése

Kreativitás
Együttműködés 

Csoportmunka 
– ötletbörze 

Csoportos szóforgó

P1 (Módszertani 
háttéranyag)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja/ fej-

lesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a Montázs 

A Az osztály kettéválik, majd mindkét fél 3-3 mun-
kacsoportot alakít. A munkacsoportok feladatai 
mindkét osztályrészben: 
1. Az előzőleg született ötletek alapján 3-4 erős ha-
tású háborúba hívó mondatot (jelszót) fogalmaz-
nak.
2. 4-5 tablót (állóképes jelenetet) készítenek a há-
ború emberi pillanatairól.
3. A csoport kap egy háborús veszteséglistát (D3). 
A szöveg és az adatok alapján 4-5 mondatos össze-
foglalót készítenek a háború veszteségeiről. 
A csoportok a montázs szabályainak megfelelően 
bemutatják egymásnak az elkészült munkákat.

30 perc

A háború különböző 
nézőpontokból való 
megidézése

Együttműködés
Kreativitás
Empátia
Nézőpontváltás

Differenciált csoport-
munka 

D3 (Szemelvény 
és adatsor) 

P1 (Módszertani 
háttéranyag)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
Tevékenység célja/ fej-

lesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

B A tanár kiosztja a tanulóknak a háború vesztesé-
geit bemutató segédletet, és arra kéri őket, hogy 
rövid tanulmányozás után alkossanak véleményt 
a pusztulás mértékéről és a háború emberi követ-
kezményeiről. 
Ezt követően a játékélmény birtokában a tanár 
elemző-összegző beszélgetést kezdeményez a ta-
nulókkal a merénylet és a háború mélyebb okairól 
és összefüggéseiről. 

Végül a tanulók a foglalkozás egészére visszate-
kintve felidézik a számukra legemlékezetesebb 
pillanatokat, szavakat, képeket. (A forma részletes 
leírását a Tanári kézikönyv tartalmazza.)

30 perc

Összefüggések keresé-
se és feltárása 

Összefüggések felisme-
rése
Lényeglátás
Logikus gondolkodás 
Egymásra figyelés

Önreflexió
Kifejezőkészség

Frontális munka 
– irányított elemző 
beszélgetés 

Frontális munka –
a pillanat megjelölése 

D3 (Szemelvény 
és adatsor) 

iii/b Az óra lezárása 

A Az óra végén a tanár a legfontosabbnak tűnő moz-
zanatok kiemelésével értékeli a diákok munkáját. 

5 perc

Visszajelzés  a tanulók-
nak

Frontális munka 
– tanári értékelés

B A diákok körbe ülnek, és egy-egy mondatot mon-
danak arról, hogy mi jelentett számukra újdonsá-
got ezen az órán.

5 perc 

A saját élményekre való 
reflektálás 

Önreflexió 

Egész csoportos gya-
korlat – beszélgetőkör
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Tanári segédletek

P1	Módszertani	segédlet	a	modul	megvalósításához	
A tevékenységsor megjegyzésekkel ellátott felépítése 

szemelvény Ferenc józsef: Népeimhez című kiáltványából – lásd 
P2 melléklet 

egyeztetés
Ki mit tud a szarajevói merényletről?

szalagcímek
A következő (kitalált) újságcímek felolvasása előtt adjuk át minden 
tanulónak a 1. sz. tanulói mellékletben található kérdéssort. A ta-
nulók feladata, hogy a címek alapján válaszoljanak a kérdésekre.
Szalagcímek a P3 mellékletben
Kérdőív a D1. mellékletben

egyeztetés
A kérdések – válaszok ellenőrzése, megbeszélése, az információk 
kiegészítése

Tanári narráció
A merénylőt elfogták és elítélték. Nem sokkal később a börtönben 
meghalt. 

Forró szék
A tanulók szerepen kívül, vagy kihallgató tisztként kérdezhetik a 
merénylő szerepébe lépő tanárt a merénylet okairól és körülmé-
nyeiről. 
Megjegyzés: A forró szék nevű konvenció olyan improvizatív forma, 
amelyben a válaszadónak lehetősége van a játék, illetve a pedagógiai szán-

dék szempontjából fontos információk bevitelére. A szerep alkalmat ad arra, 
hogy a nem ismert tanulói kérdésekre válaszolva a válaszadó becsempéssze a 
játékba a kívánt információkat. Ehhez persze a válaszadó részéről nagyfokú 
kommunikációs rugalmasságra és ötletességre van szükség. 
A tanár felkészülését segítő háttéranyagot lásd P4 melléklet

Térkialakítás
Az osztályterem megfelelő mértékű átalakításával előkészítjük a 
következő munkaforma (gyűlés) fiktív terét. 

gyűlés a minisztertanácsban
Egész csoportos improvizáció. A tanulók a birodalmi miniszterta-
nács kibővített ülésének résztvevőiként, a téma ismerőiként lépnek 
szerepbe. A tanár gróf	Leopold	Berchtold birodalmi miniszterelnö-
köt képviseli a játékban. Az uralkodó távollétében ő irányítja a ta-
nácskozást. A tanulók maguk választják meg, hogy melyik magas 
rangú katonai vagy politikai vezető szerepét alakítják. Szerepük-
ben információs kártyák segítik őket 
Információs kártyák a D2 mellékletben
Ezeket az improvizáció megkezdése előtt kihúzzák és magukban 
értelmezik (néhányszor átolvassák). A játszóknak a tanácskozás 
résztvevőiként az a feladatuk, hogy a kártyán olvasható informáci-
ót mérlegelve állást foglaljanak a hadüzenet, illetve a háború kér-
désében. A tanácskozás befejezéseként a miniszterelnök szavazást 
rendelhet el az uralkodó elé terjesztendő javaslatra vonatkozóan.
Megjegyzés: Ez a munkaszakasz a foglalkozás központi tartalmi része. A 
tanítás-tanulási folyamat szempontjából nagyon sok múlik a gyűlés sikerén. 
Ezért fontos, hogy a szerepben dolgozó tanár hogyan moderálja, hogyan 
irányítja annak menetét.
A tanulói mellékletben 40 állítás szerepel. Ezekben – a Monarchia Bal-
kán-politikájának szemszögéből nézve – megjelenik a világháborús helyzet 
összefüggés-rendszerének valamennyi fontos eleme. A tanulók ezek közül 
egy-egy elemmel találkoznak. Minimális feladatuk: az információs kártyán 



található állítás felolvasása, majd annak megfogalmazása, hogy ez alapján 
támogatja, vagy ellenzi a hadüzenet küldését. Az egymás után elhangzó 
információk hatására a játszók döntése várhatóan egyre nehezebb lesz. 
A tanári szerep kiváló lehetőség a gyűlés moderálására. A miniszterelnök 
szerepében a tanár kiegészíthet információkat, rámutathat az ellentmon-
dásokra, ütköztetheti az elhangzott álláspontokat, de ha a gyűlés „parázs 
vitává” alakul, vissza is vonulhat egyszerű levezető elnöki pozícióba. A ta-
nulók a játék egésze során státuszuknak megfelelően „szakértői köntösben 
dolgoznak”, ami lehetőséget ad arra, hogy a szerepből számon kérjük tőlük a 
szavaikért vállalható felelősséget. Mindez azt is jelenti, hogy moderátorként 
a tanárnak kell érzékelnie, mennyi tartalom van még a jelenetben. 
A cédulákról: Az óra előkészítése során az információlistát szét kell vágni, 
hogy a tanulók egyenként húzhassanak közülük. Feltehetően kevés 40 fős 
osztály van, ezért az első körben várhatóan nem fogy el minden cédula. A 
kimaradó cédulákat vagy kihúzatjuk, így lesznek, akik több információval is 
bírnak majd, vagy a távolmaradó meghívottak írásos feljegyzéseiként a tanár 
viszi be azokat a gyűlésre. 

Tanári narráció
A szavazás eredményétől függetlenül a tanár 2-3 mondatban ösz-
szefoglalja a háború kitörésének közvetlen előzményeit: ultimá-
tum – elutasítás – hadüzenet – hadüzenetek sora. 1-2 mondatban 
tegyünk említést Tisza István álláspontjáról: ellenezte a háborút, 
mert felkészületlennek tartotta a Monarchiát és Magyarországot. 
A döntést követően azonban fegyelmezetten és rideg elszántsággal 
dolgozott a háborús sikerekért.

Propagandagépezet (kiscsoportos feladat)
A tanulók feladata, hogy 4-5 fős munkacsoportokban dolgozva ta-
láljanak ki 3-5 propagandafogást, amelyekkel sikerülhet feltüzelni 
a tömegek háborús indulatait. A kiscsoportos munkaszakaszt köve-
tően az egyes munkacsoportok ismertetik ötleteiket a többieknek.

A háború képekben (montázs) Csak gyakorlott csoportokkal!!
Az osztályt két részre osztjuk. Mindkét félből további három-há-
rom munkacsoportot alakítunk. A következőkben leírt feladatokat 
mindkét „osztályfél” azonos formák szerint készíti, mert az óra 
záró szakaszában majd egymás montázsainak nézői lesznek. 

A játszók 3 munkacsoportban dolgoznak. A csoportok különböző 
feladatokat készítenek. 
1. Az előző feladat ötletei alapján 3-4 erős hatású háborúba 
hívó, a háborút propagáló felhívó mondatot (jelszót) fogalmaznak.
2. 4-5 tablót készítenek a háború emberi pillanatairól.
3. A csoport kap egy háborús veszteséglistát. A szöveg és az 
adatok alapján készítsenek 4-5 mondatos összefoglalót a háború 
veszteségeiről.
Veszteségek a D3 mellékletben 
A kiscsoportos munkaszakaszt követően a három csoport párhuza-
mosan mutatja be a másik „osztályfélnek” az elkészült anyagokat. 
A bemutató tér kijelölését követően a montázs szabályainak megfe-
lelően (lásd Tanári kézikönyv) a tanár montírozza az anyagokat. A 
két osztályfél kölcsönösen megnézi egymás montázsát.

P2	Részlet	Ferenc	József	kiáltványából

„Leghőbb vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még hátralévő 
éveimet a béke művének szentelhessem, és népeimet a háború ál-
dozataitól és terheitől megóvhassam. 
A gondviselés másként határozott.
Egy gyűlölettel telt ellenség üzelmei kényszerítenek, hogy a béke 
hosszú esztendei után kardot ragadjak Monarchiám becsületének 
védelmére, tekintélyének és hatalmi állásának megóvására és terü-
leti épségének biztosítására (…) Fegyveres erővel kell tehát állama-
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im számára a belső nyugalom és az állandó külső béke nélkülözhe-
tetlen biztosítékait megszereznem. 
Ebben a komoly órában tudatában vagyok elhatározásom egész 
horderejének s a Mindenható előtti felelősségnek.
Mindent megfontoltam és meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel 
lépek a kötelesség útjára.”
Ferenc József Népeimhez című kiáltványából

P3

szAlAgcÍMeK A MeréNyleTeT KÖveTőeN

Br ut á l i s  g y i l k o s s ág  a  b o snyá k  f ővá r o sba n!
Sz e r b  n ac ion a l i s t a  d i á k  vég z e t t  a z  o sz t rá k  t r ónör ök ö s s e l !

Tragé d i a  a  d í sz sz e m lé n
Me r é nyle t  á ldoz at a  le t t  a  f ő he r ceg i  pá r

B o sz n i a - He r cegov i n a  f ővá r o s a  a  v i l ág  f ig ye l mé ne k  
k öz é pp ont jába n

Me r é nylő k  vége z te k  a z  e t i k e t te l  d ac oló  f ő he r ceg i  pá r ra l
Hol  ravat a loz z á k  fe l  C hote k  Z s óf i át?

Hol  vol t  a  t i t k o s sz olg á l at?
I sme r t  vol t  a  me r é nyle t  te r ve

B ombát  dob t a k  a  f ő he r ceg  k o c s i já ra
K öz ve t le n  k öz e l r ő l  lő t té k  le  a  f ő he r ceg i  pá r t

M ié r t  ne m  mondt á k  le  a  f ő he r ceg  pr og ra mját?
H áb or ú s  vá l s ágot  r obba nt h at  k i  a  sz a rajevó i  me r é nyle t

P4	Háttér-információk		
(Gavrilo	Princip	szerepének	alakításához)

A szarajevói merénylet előzményei, eseményei és következmé-
nyei – ahogy a merénylők látták
A Szarajevó című írás kivonata. 
Forrás: www.freeweb.hu/beluard/index6_12.htm

i. eskütétel
Sötét falak, a sarokban két–három szék. A helyiség közepén fekete 
posztóval letakart asztal, rajta égő gyertya, feszület, tár, gránát. Az 
asztal mögött fekete csuhás alak áll, a fején kámzsa két kivágott 
szemnyílással. A három fiatalember, Trifon Grabez, Gavrilo Princip 
és Nedjelko Cabrinovic szorosan egymás mellé áll.
– Készüljetek fel az eskütételre !
A jövevények felemelik a fejüket. A sötét alak halálfejes zászlót te-
reget ki az asztalon. Egy férfihang halkan előmondja:
– Ismételjétek utánam! Most, amikor az Egyesülés vagy Halál* (is-
mert nevén a Fekete Kéz – PP) szervezete tagjává fogad, esküszöm a 
napra, amely melegít, a földre, amely éltet, a mindenható Istenre, 
őseim vérére, esküszöm a becsületemre és a tulajdon életemre, 
hogy ettől a pillanattól kezdve mindhalálig hűséggel szolgálom ezt 
a szervezetet, és mindenkor kész vagyok rá, hogy meghozzak érte 
bármilyen áldozatot. Becsületemre és életemre esküszöm, hogy 
minden parancsát feltétel nélkül teljesítem. Ítéljen fölöttem az Isten 
és társaim, ha ezt az eskümet tudatosan vagy akaratlanul megsze-
gem… 
– Készek vagytok teljesíteni a rátok bízott megtisztelő feladatot? 
– kérdi a szertartás vezetője.
– Készek vagyunk! – válaszolják szinte egyszerre.
Az álarcos ember felnyit egy „méreg” feliratú kis edényt, és mind-
egyiküknek átnyújt egy kapszulát.



– Ez ciánkáli – mondja magyarázatul. – Azonnal hat, fájdalom nél-
kül. Lenyeled, és többé nem tudsz semmiről. Csak a halottak tud-
nak hallgatni. Egyesülés vagy halál!
Szentségként veszik át kezéből a mérget, és viszonozzák a köszön-
tést. – Egyesülés vagy halál!
Aztán kilépnek az éjszakába, és egyszerre magukra maradnak. 
Gavrilo Princip, Trifko Grabez és Nedjelko Cabrinovic, éppen az 
imént tettek ünnepélyes esküt, hogy meggyilkolják az osztrák–ma-
gyar trónörököst, Ferenc Ferdinánd főherceget.

*A szervezet vezetője Ápisz, vagyis Dragutin Dimitrijevic, szerb katonatiszt, 
terrorakciók szervezője és végrehajtója, az Egyesülés vagy Halál nevű szervezet 
egyik alapítója, kapcsolatban áll magas rangú katonai és politikai vezetőkkel.

ii. előkészületek 
A merénylők első állomása azon a hosszú úton, amely a tervtől 
a megvalósításig vezetett, a topcideri katonai kiképző tábor volt. 
Ápisz parancsot adott Tankosic őrnagynak, az pedig elrendelte, 
hogy Princip, Grabei és Cabrinovic tanulják meg a pisztolylövést, a 
bombák kezelését és a pontos gránátdobást.
Május huszonhetedikén a három merénylő már ismét Belgrádban 
van, ahol utazásuk előestéjén Ciganovic a Zöld Koszorúhoz cím-
zett vendéglő előtt hat gránátot és négy revolvert ad át nekik, va-
lamint minden revolverhez hét-hét töltényt. Grabez és Princip az-
után Princip szobájába ment, s a fegyvereket az ágyba, a párna alá 
rejtették. Másnap reggel mindhárman hajóra szálltak, s elindultak 
Szabácsba.
Ápisz szervezetének feladata volt, hogy a merénylőket átcsempész-
sze a határon, de az országon át való feltűnésmentes utazásukat 
is lehetővé kellett tenni. A határ menti Szabácsban a 137-es számú 
embernek, Rade Popovic határőr kapitánynak, Ápisz ezredes hír-
szerző tisztjének kellett róluk gondoskodnia.

Délután négy tájban érkeztek meg, de a kapitányt (némelyek sze-
rint őrnagyot) csak este találták meg az Amerika nevű fogadóban, 
a kártyázók között. Átadták neki a megbeszélt jelzésű lapokat, 
megháltak az Amerika fogadóban, fegyvereiket éjjelre a kályhába 
rejtve, amelyben természetesen nem fűtöttek, s reggel átvitték őket 
Loznicába, ahonnan át kellett lépniük a határt.
Loznicában már várta őket Prvanovic határőrtiszt, azt tanácsolta, 
hogy váljanak külön, és segítségükre volt a határ átlépésében. Mint 
valami stafétabotot, úgy adták át őket éjjel egymásnak az össze-
kötők, így aztán reggelre már boszniai területen voltak, messze 
maguk mögött hagyva a veszedelmes határt, felültek a paraszt Ste-
panovic szekerére, fegyvereiket a bakülés alá rejtették, s rendben 
megérkeztek Tuzlába.
A szervezet itt is biztos rejtekhelyről gondoskodott számukra. Mis-
ko Jovanovic negyvenéves, huszárbajuszos férfiú egyike a helybeli 
„arisztokráciának”, a városi bank igazgatósági tagja, több egyesü-
let elnöke, legkevesebb négyszázezer van a bankkontóján, s az övé 
Tuzla első mozija.
Kora reggel megállt a háza előtt a szekér, a paraszt kirángatta Jova-
novicot az ágyból, kirakta a fegyvereket a konyhaasztalra, s közölte 
vele, hogy a fegyverek tulajdonosai reggel kilenckor várni fogják a 
Szerb Olvasóteremben.
Miután az így megbeszélt találkozás megtörtént, a merénylők Jova-
novic házába mentek, és megvitatták, hogyan juttassák el a fegy-
vereket Szarajevóba. A mozitulajdonosnak nem volt nagy kedve a 
fegyverrejtegetéshez, de nem maradt más választása, meg kellett 
őriznie a veszedelmes rakományt, amíg sikerül biztonságos módon 
a rendeltetési helyére juttatni. Több mint valószínű volt ugyanis, 
hogy Ferenc Ferdinánd főherceg látogatása előtt a város határán a 
csendőrség általános személymotozást tart.
Jovanovic félt bármit is kezdeni, így aztán megegyeztek, hogy a 
fegyvereket pár nap múlva az összekötő veszi át. Egy nyitott ska-
tulya Stefanija cigarettával fogja magát igazolni. Jovanovic egy do-
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bozba rejtette a muníciót, átkötötte madzaggal, s az ebédlőszekrény 
egyik fiókjába dugta.
Közben a merénylők már Szarajevóban voltak, Princip értesítette 
Ilic tanítót a fegyverek hollétéről, megszállt nála az Oprkanj utca 3. 
alatt, sőt még rendőrileg is bejelentkezett, azután elküldte őt Tuzlá-
ba. Ilic csak június 14-én állított be Jovanovichoz, de a fegyvereket 
nem vitte el. Rábeszélte a tiszteletre méltó mozitulajdonost, hogy 
a biztonság kedvéért egészen Dobojig szállítsa el őket ő maga. El-
végre nincs az a csendőr, aki egy köztiszteletben álló és vagyonos 
vállalkozót meg merne motozni.
Jovanovic beleegyezett. Felült a reggeli vonatra, megérkezett Do-
bojba, ahol Ilicnek várnia kellett volna rá, de mivel a tanító sokáig 
nem jött, maga vitte el a pisztolyokat és bombákat rejtő dobozt Vuk 
Jaksic szabóhoz. Utána még egy ideig a városban őgyelgett, s mert 
a fiatalembert sehol sem találta, kiballagott az állomásra, hogy ha-
zautazzon. Ott végre találkozott Ilictyel, s odasúgta neki, hol találja 
a fegyvereket.
Ilic átvette a dobozt, s visszautazott Szarajevóba, de már az Ali pasa 
hídnál kiszállt, megvárta az ilidzai helyiérdekűt, és szerencsésen 
hazaért. A muníciót az alá az ágy alá rejtette, amelyben Princip 
aludt. Ilic az akció helybeli vezetője volt, neki mint fő szervezőnek 
a háttérben kellett volna maradnia, megbocsáthatatlan hiba volt te-
hát, hogy a merénylőt a saját házában szállásolta el.
A merénylőknek még csaknem két hetet kellett várniuk, míg a nap-
juk elérkezett. Közben megtudják, hogy Péter király lemondott fia, 
Sándor főherceg javára, kétségek közt gyötrődnek, vajon az ilyen 
nagy horderejű esemény nem lesz-e befolyással a tervükre, egyre 
idegesebbek, nem bírnak aludni izgalmukban, várják, nem jön-e 
Belgrádból új utasítás. De nem. Minden marad a régiben.

iii. A merénylet 
1914. június 28-án Szarajevóban rajtuk kívül még hárman állnak 
készen az akcióra, azok, akiket eredetileg a Potiorek elleni táma-
dással bíztak meg, Mehmedbasic, Cubrilovic és Popovic. Ilictyel 
együtt egy hatszáz méter hosszú útszakaszon hét felfegyverzett 
merénylőnek kell állnia. Ferenc Ferdinánd főherceg mindenre el-
szánt lövészek sorfalán fog áthaladni. Nincs tehát semmi esélye.
Huszonnyolcadikán reggel, Szent Vitus napján a merénylők még 
egyszer találkoztak a Vlajnic cukrászdában. IIic ismét hangsúlyoz-
ta az akció jelentőségét, utalt a körülmények végzetes találkozá-
sára, éppen Vitusnapkor ölik meg Ferdinándot, annak az ünnep-
ségnek napján, amelyet évszázadok óta először tarthatnak meg 
ismét az immár felszabadított Rigómezőn*. Ezután az asztal alatt 
átnyújtotta Grabeznak a bombát, a többieknek pedig a fegyvereket, 
és kiosztotta a feladatokat. Egymás után elfoglalták Apel rakparti 
őrhelyüket. A trónörökösnek és kíséretének ugyanis kétszer egy-
más után végig kellett haladnia a rakparton, szükség esetén tehát 
megismételhették a támadást.
…
A gépkocsisor elhalad az új kaszárnya és a leányiskola épülete 
előtt. A főherceg köszönti az ablakokban állókat, s nem sejti, hogy 
a szemközti gyalogjárón dobásra kész gránáttal várja Mehmedba-
sic és Cubrilovic. Később egyikük sem tudta magyarázatát adni 
annak, miért nem mertek támadni. Ilic szemben velük, valamivel 
távolabb állt. Mikor megállapította, hogy mind a két összeesküvő 
csődöt mondott, kibiztosította a pisztolyát, és az elhaladó kocsi 
után eredt. De elkésett a lövésével. Közben, tíz óra tíz perckor egy 
fekete kalapos fiatalember megkérdezte a szolgálatot teljesítő rend-
őrtől, melyik autóban ül Ferenc Ferdinánd, meghallgatta a választ, 
jól megnézte a kocsisort, és elhajította a kézigránátját.
Cabrinovic pontosan célzott, úgy, ahogy a topcideri katonai kikép-
ző táborban megtanították. A gránát azonban a kabriolet lehajtott 
fedelére esett, ott maradt, nem robbant fel. A főherceg meglátta a 



repülő tárgyat, s a kibiztosított bombát nagy lélekjelenléttel a földre 
hajította. Sojka sofőr ugyancsak észrevette a támadót, s gázt adott. 
A főherceg kocsija kijutott a gránát hatósugarából, a robbanás né-
hány másodperccel később következett be. Az utánuk következő 
autót érte. A merénylő a folyót szegélyező falon át a hat méter mély-
ségű, kiszáradt folyómederbe vetette magát, és igyekezett elmene-
külni üldözői elől.
…
Princip talán mindössze száz-százötven méternyire állt a robba-
nás színhelyétől. Mindenekelőtt sajnálkozva állapította meg, hogy 
Ferenc Ferdinándnak semmi baja sem történt, de nem jutott eszé-
be, hogy tüzeljen a veszteglő kocsira. Ehelyett a folyóhoz szaladt, s 
nézte, hogyan üldözik a rendőrök Cabrinovicot. Mikor látta, hogy 
elfogták, s megértette, hogy esküje ellenére nem harapta el a mé-
reggel telt ampullát, felbőszült. Elhatározta, hogy lelövi társát, ne-
hogy vallhasson. Nekiiramodott a folyó irányában, kibiztosította a 
zsebében a pisztolyt, de nem sikerült a szökevényt pisztolyvégre 
kapnia. Így aztán újra visszafutott, elrejtőzött egy borkereskedés 
hirdetőtáblája mögé, s várta, mi történik. A rendőrök közben letar-
tóztattak mindenkit, aki csak a legkevésbé is gyanús volt, s a kezük 
ügyébe került.
…
Pontosan 10 óra 45 perckor a főherceg és felesége elhagyták a sza-
rajevói városházát, és beültek a készen álló gépkocsiba. Most is har-
madik volt a kocsisorban, mint előzőleg. Harrach alezredes ezúttal 
a biztonság kedvéért a felhágóra állt. Úgy gondolta, ha kell, saját 
testével fedezi a trónörököst az esetleges újabb támadás elől.
Az autók újra végighaladtak az Apel rakpart fala mentén, amelyen 
Cabrinovic átvetette magát. A sofőrök teljes gázzal mentek. A Fe-
renc József utcából az útkereszteződéshez érve, az első autó az ere-
deti terv szerint jobbra fordult be, tehát nem a kórház felé, a sofőr-
rel ugyanis senki sem közölte a programváltozást. A polgármester 
és a rendőrfőnök kocsija természetesen utána. 

Sojka sofőr már szintén készült befordulni, de Potiorek kormányzó 
rákiáltott:
– Hová megy? Tovább, egyenesen a rakparton!
Sojka lefékezett, s megállt a járda mellett, éppen a borkereskedés 
előtt. Fordult. Ekkor a nézők közül egy alacsony, hosszú hajú fi-
atalember ugrott elő, a kezében revolver villant. A közelében álló 
rendőr meglátta, ki akarta ütni a fegyvert a kezéből, de a tolongó 
tömeg megakadályozta ebben.
Lövések csattantak. Gavrilo Princip mindössze egy–két lépésnyíre 
állt az osztrák–magyar trónörököstől. Nem hibázhatott.
Principet a véletlen segítette. Amikor látta, hogy a csendőrök el-
vezették Cabrinovicot, s hogy a többi merénylő szétszaladt, behú-
zódott a plakátokkal teleragasztott reklámtábla mögé, s nem tud-
ta, mitévő legyen. Élete legnagyobb csalódását élte át. A nagy terv 
nem sikerült. Aztán a gyalogjáró felől hangok hallatszottak, hogy 
a menet újra közeledik. Gavrilo Princip kikémlelt, megpillantotta 
az első két kocsit, kifutott, éppen akkor haladt el mellette a harma-
dik, s benne egy parádés egyenruhát viselő férfi, fején tollbokrétás 
tábornoki föveggel. A merénylő tudatára ébredt az egyedülálló al-
kalomnak. A trónörökös kocsija megállt, s kezdett megfordulni ép-
pen azon a helyen, ahol Princip a járda széléig furakodott. Kihúzta 
hát a revolverét, és tüzelt.

* A törökök Murad szultán vezetése alatt 1389. június 28-án a rigómezei csa-
tában legyőzték a szerb sereget. A szerbek vezére, Lazar elesett, de a győzelmet 
a török szultán sem élte túl. Az ütközet előtt vagy talán a csata közben Mi-
los Obilic szerb dalia behatolt a török táborba, belopózott a szultán sátrába, 
és kardjával keresztüldöfte az ellenséget. Hőssé lett, zsarnokölővé. A kegyetlen 
elnyomás évszázadaiban (a török hódoltság kerek ötszáz évig tartott) az ese-
mény mítosszá (Szent Vitus napja, Vidov dan pedig a szerb hazafiak kettős 
emléknapjává) vált, ezen a napon emlékeztek meg szabadságuk elvesztésének 
évfordulójáról, felszítva a bosszúállás kötelességének érzését, és ekkor ünnepel-
ték a hős merénylőt. Ötszázhuszonöt évvel később, június 28-án, Szent Vitus 
napján követték el a szarajevói merényletet.
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iv. elfogatás, kihallgatás, börtön
A rendőrügynököt, aki elsőnek vetette magát a támadóra, Smail 
Spahovicnak hívták. A bírósági tárgyaláson ezt mondta jegyző-
könyvbe: „Vagy tízlépésnyire álltam a merénylőtől. A kapott pa-
rancs szerint a nézőket kellett figyelnem, nem az automobilt. Egy-
szerre csak revolverlövést hallottam. Balra nézek, nem látok sem-
mit, nézek jobbra, akkor dörrent a második lövés. Először lekupo-
rodtam, majd felugorva elkaptam a támadó kezét. Ekkor azonban 
valaki ököllel gyomron vágott, Princip pedig a pisztoly agyával 
hatalmas ütést mért a fejemre. Megláttam Pusarát. A támadót a 
karjánál fogva tartottam. Néhány tiszt karddal Principre támadt, 
nem tudtam őt kihozni közülük. Aztán odaugrott a segítségemre a 
szakaszvezető.”
A tisztek ököllel, karddal, rúgásokkal rontottak a merénylőre. Prin-
cip igyekezett a halántékához emelni a pisztolyát, de sikertelenül. 
El volt szánva rá, hogy esküjéhez híven nem kerül élve rendőrkéz-
re, szájába vette hát a mérget rejtő kapszulát, és elharapta. Csak-
hogy a ciánkáli már elbomlott, Princip nem halt meg, csupán erős 
gyomorgörcs fogta el. Így vitték a rendőrparancsnokságra, szörnyű 
állapotban, agyba-főbe verve, összekaszabolva, teljesen kimerülten 
a folytonos hányástól, de élve. Azonnal megbilincselték. Cabrino-
vic már a szomszédos cellában ült.
…
A merénylők pere már október tizenkettedikén elkezdődött a had-
osztálybíróság nagytermében, a katonai fogházban. Huszonöt vád-
lott felett ítélkezett Bogdara Naumovic és Mayer-Hoffmann, az es-
küdtszék elnöke Luigi von Curinaldi volt. A vádlottak egyike sem 
töltötte még be huszadik életévét, sőt Grabez és Popovic csupán 
tizennyolc, Cubrilovic pedig mindössze tizenhét éves volt.
Mindnyájan elkerülhetetlenül szükségesnek vallották a merény-
letet, forradalmárnak mondták magukat, s nem tagadták Ausztria 
iránti gyűlöletüket. Hangoztatták, hogy céljuk az osztrák–magyar 
elnyomás alatt sínylődő valamennyi szláv nemzet felszabadítása 

volt. Ferenc Ferdinándnak az életével kellett fizetnie mindazért a 
gazságért, amit Ausztria Boszniában és Hercegovinában elköve-
tett.
Október huszonnyolcadikán a bíróság kimondta az ítéletet. Tekin-
tettel arra, hogy húsz éven aluli vádlottakat nem ítélhettek halálra, 
Princip, Grabez és Cabrinovic húsz-húsz év fegyházat kapott, Da-
nilo Ilicet, Veljko Cubrilovicot, Nedjo Kerovicot, a mozitulajdonos 
Misko Jovanovicot és Jakov Milovicot azonban kötél általi halálra 
ítélték. Kerovic és Milovic a császártól később kegyelmet kapott, a 
többieket felakasztották.




