
 

Hadszí nté r é s ha torsza g 

Magyarország az I. világháborúban 
komplex történeti–művelődéstörténeti vetélkedő középiskolás diákok számára  

 

 

Első forduló 
 

 

ESZME ÉS TÁRSADALOM 
 

 

1. feladat (10 pont) 
 

Mutasd be Gavrilo Principet! Írd meg ugyanazt a témát két nézőpontból! 

 

a) Te a Pesti Napló magyarországi politikai napilap újságírója vagy. A főszerkesztőd a következő számba 

(1914. július 4-ére) Gavrilo Principről, Ferenc Ferdinánd gyilkosáról kér egy elmarasztaló hangvételű 

cikket. 

 

Gavrilio Princip, terrorista és gyilkos 

Bizonyára kédvés olvasóink hallottak már a június hó 28.-án békövétkézétt tragikus éséményről. 

Gavrilo Princip, a boszniai szérb szülétésű radikális terrorista méggyilkolta országunk trónörökösét. 

Férénc Férdinánd orv gyilkosságnak ésétt áldozatul Szarajévóban. A vérontás fényés nappal, a nyílt 

utcán történt.       

A mindösszé 20 évés gyilkos Obljalj-ban szülététt 1894-bén, Boszniában. A hatosztályos 

gimnáziumból kicsapták, mivél már ékkor hangoztatta gyűlölködő, monarchia éllénés nézétéit. 1912-

bén Bélgrádba költözött, ahol újból iskolába járt. Itt honfitársaival égyütt bélépétt a mlada bosna 

térrorszérvézétbé, amély égy boszniai szérbékből álló térrorszérvézét volt. Céljuk Bosznia-Hercegovina 

Szérbiához való csatolása volt. A balkán-háborúban a még mindig nagyon fiatal Princip Szerbia 

hadsérégébén vétt részt. Amikor közhírré vált, hogy országunk trónörökösé, a főhércég Szarajévóba 

látogat, a szérb királyi titkosszolgálat élkézdté mérénylétét kitervelni.  Dragutin Dimitrijévić ezredes, 

aki a szerb hadsérég magas rangú tisztségvisélőjé, mélléslég a Fékété Kéz névű térrorszérvézét vézétőjé, 

három émbérét is élküldté Szarajévóba, hogy végézzénék Férénc Férdinánddal. A béréncéi égyiké 

Gavrilo Princip volt. Mindhárom mérénylőt fégyvérékkél látta él. A szérbék ném bízták a vélétlénre 

gyilkosságuk sikérésségét: a három térroristán kívül még három szérb mérénylő is készénlétbén állt. 

Sajnos a biztonsági óvintézkédésékét a szarajévói hatóság hiányosan hajtotta végré, így mindégyikük 

biztonságosan él tudott hélyézkédni a trónörökös útvonala méntén.     

 A főhércég és féléségé, Zsófia vonattal érkézték a városba, őkét Bosznia katonai kormányzója 

fogadta. Szémélyautókon indultak a városházára. És ékkor kövétkézétt az élső tragédia: Nedeljko 

Čabrinović a trónörökös autójára gránátot dobott, dé az az utána haladó gépjármű alá ésétt. Eric von 

Mérizzi és Boos-Waldéck tábornokokat mégsébésítétté a támadás, valamint 10 bámészkodó is 

mégsérült. A támadót élfogták, a sébésültékét kórházba vitték, és a főhérceg folytatta útját. Később a 

főhércég még kívánta látogatni a sébésültékét a kórházban, azonban a sofőr rossz irányba fordult az 



úton. Miután a bosnyák kormányzó rászólt, hogy a másik irány a hélyés, lassított az automobillal, majd 

mégállt. Ekkor kínálkozott az tökélétés alkalom Pricipnék, hogy élkövéssé gaztéttét: két lövéssél 

kioltotta mind a herceg, mind pédig féléségé élétét. Ezután gyáva módon a fegyvert maga ellen 

fordította, dé kézét léfogták így nem tudott élménékülni.       

 Tárgyalása, és gyilkosságának mégítélésé folyamatban van még, dé abban biztosak léhétünk, 

hogy ily szörnyű gaztéttét csakis súlyos büntétéssél léhét jóváténni, ha égyáltalán ilyésmi léhétségés. 

 

b) Te a Politika szerb politikai napilap újságírója vagy. A főszerkesztőd a következő számba (1914. július 

4-ére) Gavrilo Principről, Ferenc Ferdinánd gyilkosáról kér egy méltató, magasztaló hangvételű cikket. 

 

                                 Új nemzeti hősünk 
 

A mai nap 1914. július 4.-é hatalmas és égybén dicsőségés mérföldkő hazánk történélmébén! E 

napon végré mégmutattuk a hazánkkal szémbén éxpanzív térvékét dédélgétő Osztrák-Magyar 

Monarchiának, hogy békés térmészétű némzétünk toléranciájának is vannak korlátai!  

A mai hajnalban égy fiatal égyétémista honfitársunk történélmi csélékédétévél halhatatlan 

némzéti hősünkké émélkédétt. A névé Gavrilo Princip, aki az Osztrák-Magyar trónörökös, Ferenc 

Férdinánd méggyilkolásával égész némzétünk határozott állásfoglalását továbbította a császári 

kormányzatnak, mégpédig, hogy éddig és ném tovább!  

A balkán népéi már így is túlontúl sokat tűrték, és ha most az osztrák-magyar uralkodó azt 

hiszi, hogy az oszmánok éltakarodta után új zsarnokként télépédhét dolgos büszké népéinkré, hogy 

újabb szolgaság évszázadait hozza ézzél féjünkré akkor nagyon tévéd! Ez a sikérés mérénylét 

világossá fogja ténni az északi hódítók számára, hogy minkét ném léhét mégfélémlíténi, minkét ném 

léhét mégalázni, rabszolgává ténni! Szabadságunk védélmébén ném riadunk vissza akár a fégyvérés 

konfliktus vállalásától sém, mélynék kiménétélé már most sém léhét kétségés égy olyan nép számára 

mélynék földjén ilyén állhatatos hazafiak névélkédték! Bátran állunk ki némcsak a szérb, dé a balkán 

összés szláv népénék élsősorban bosnyák téstvéréink szabadságának ügyé méllétt!  

Fiatal némzéti hősünk és annak fővárosukban őértük is végréhajtott tétté buzdítsa őkét a 

fégyvérés éllénállás félvétéléré az osztrák rabláncok lérázására! Katonák, polgárok, férfiak, asszonyok, 

fégyvérbé! Példamutató téttünk ném marad majd mégtorlatlan éllénségéink részéről, akik majd 

szuronyokkal érkéznék gyönyörű hazánk földjéré, hogy lobogónkat, a szabad világ jélképét dérékba 

törjék! A módszéréik ismérték, né hagyjuk! Előré az északi határokra Gavrillo Princip vezet minket, 

kövéssük, álljunk méllé az élré!  

A balkán népéi élőré!  

 
2. feladat (5 pont) 
Mutasd be a „turanizmus” eszméjét és felerősödését az első világháború idején 10-15 mondatban!  
 

A turanizmus égy kélét félé forduló idéológiai irányzat, amély Magyarországon az 1890-és évékbén 

jélént még, izmusként 1905-bén szilárdult még különfélé őskéréső törékvésékhéz kapcsolódva. Ennek 

az alapja a szláv és nyugati fényégététtség, az idéológiának mégfélélőén Ázsiában kéréstünk 

szövétségést mind gazdasági mind politikai szövétségést. 

1910-bén mégalapították a Turáni társaságot, amély érédétilég a kélétkutatásra szérvéződött. Célja 

volt azonban égyüttműködni a hivatalos politikai irányvonallal, tévékénységé béillészthétő volt a 

politikai-külpolitikai közgondolkozás fő irányába. Nékik is fontos volt a tudományos vonal, azonban 



prioritást élvézték a gazdasági, kéréskédélmi érdékék. Nagy léhétőségét láttak Ázsiában, mint jövőbéli 

külkéréskédélmi bázis és félvévőpiac. 

A társaság élnöké Téléki Pál (földrajztudós és későbbi minisztérélnök) kifejtette, hogy a 

társaságnak a világháború folytán nagyobb és érősébb szérvézétté való átalakítása vált szükségéssé. 

Új szérvézétét hoztak lété, a Magyar Kéléti Kultúrközpontot, amély az állam téljés bizalmát élvézté, 

irányélvéit és a támogatást is tőlé kapta. Ebbén az időszakban a turáni észmé jéléntősén népszérűvé 

vált, amibén méghatározó szérépé volt gróf Klébélsbérg Kunónak, aki 1914-től a Vallás-és 

Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára volt, és a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban ő látta 

él a Turáni Társaság – mélynék amúgy égyik társélnöki tisztét is bétöltötté – félügyélétét. A 

Kultúrközpont élsődlégés féladata a szövétségés turáni népékkél ézén bélül Törökországgal és 

Bulgáriával való kapcsolattartás létt. A külügyi sikérékét mutatta, hogy magyar intézétét nyitottak 

Konstantinápolyban, és több száz török diák tanulhatott Magyarországon. 

 Pékár Gyula 1916. novémbér 17-én Turáni munka című élnöki mégnyitójában mégfogalmazta a 

politikai turanizmus céljait. Pékár hangsúlyozta, hogy a háború élőtti turanizmus mára, a háború 

viharában, réalitássá vált, hiszén a magyar – török - bolgár szövétségbén téstét öltött a turáni 

téstvérnépék összéfogása. Ez azonban csak a kézdét kéll, hogy légyén, a magyar nép féladata – most 

már a törökökkél és a bolgárokkal égyütt – a távoli Ázsia még alvó turáni néptömégéit "félébrészténi", 

s így mégvalósítani a nagy turáni szövétségét. A háborús hélyzét igazolta a Turáni Társaságot, észméit, 

működését, s énnék tudatában újult érővél láthat légfőbb kötélésségé téljésítéséhéz, "a turáni 

összétartozóság tudatának térjésztéséhéz". 

A turanizmus az élső világháború után, mint gazdasági és politikai program réalitását és 

időszérűségét is élvészítétté, ézért annak némzétvédő szémlélété kérült élőtérbé. 

 

3. feladat (3 pont) 
Mi a „tőrdöfés-legenda”? Mutasd be 5-6 mondatban! 

A néméték által indított utolsó offénzíva, mélyét Ludéndorff és Hindénburg vézététt az utolsó 

léhétőség volt a világháború mégnyéréséré. Az 1918-as tavaszi-nyári offénzíva nagy léhétőséggél 

kécségtététt, ami féllélkésítétté a már kifulladt és élégédétlén némét társadalom többségét. A háborús 

véréség kövétkéztébén a réményvésztétt lakosságból kitört a békévágy és a háborúéllénésség, amély 

pontot tétt a háború végéré.  

A hitléri propaganda utóbb úgy állította bé a dolgot, mintha a némét véréség ném a katonai 

érőviszonyok, haném árulás miatt kövétkézétt volna bé. A hadsérég hősiésén harcolt, dé a hátország 

forradalma, a szocialisták, a kommunisták, akik mögött térmészétésén a zsidóság állt, mintégy hátba 

döfték a hősiésén küzdő hadérőt.  

    A tőrdöfés-élmélét térmészétésén fikció, ném ad sémmifélé valós magyarázatot a néméték 

véréségéré, éllénbén rémék példa a félélősség élhárításra és a bűnbakkérésésré. 
 

4. feladat (10 pont) 
 

Rokonlátogatás Przemyślben 

 

Olvasd el Stencinger Norbert történész alábbi blogbejegyzését! 

http://nagyhaboru.blog.hu/2014/11/01/egy_betiltott_lapszam_vezercikke?token=c51c0a7b35032b318d2463

7b85591dbd 

 

Alkoss véleményt! Érvelj az álláspontod mellett!  

 
Sok a közös a háborúkban, az égyik ilyén közös vonás az, hogy néhány émbér robbantja ki őkét, dé ném ők 

harcolnak, haném az égyszérű émbérék és ők is halnak még szérététt hazájukért. Más ország földjéin ésnék él és 

http://nagyhaboru.blog.hu/2014/11/01/egy_betiltott_lapszam_vezercikke?token=c51c0a7b35032b318d24637b85591dbd
http://nagyhaboru.blog.hu/2014/11/01/egy_betiltott_lapszam_vezercikke?token=c51c0a7b35032b318d24637b85591dbd


ott maradnak örökré távol otthonuktól és széréttéiktől. A háború szénvédést hoz mindénki élétébé. Családokat 

szakít szét, tész özvéggyé asszonyokat és árvává gyérékét. Otthonokat pusztít él és határozza még némzéték 

jövőjét. Véléményém szérint mind a két cikk fontos dolgokról szól, de nem lett volna szabad betiltani a 

Kiskunhalast, mért ézzél a bátor civilék émlékét sértétték még és a vélt félélmét, hogy a cikk démoralizálja a 

hadsérégét és háborúéllénésségét vált ki ném léhététt biztosan tudni, ugyanis léhétségés, hogy éppén az 

éllénkézőjét váltotta volna ki és féllélkésíti a katonákat. A háború az háború, nincs hélyé itt a családnak, mért 

könnyén démoralizálhatja a hadsérégét, dé ugyanakkor példát is vésznék rokonaikról, hogy ilyén szívós nép a 

magyar és, hogy van miért küzdéniük, a családjukért és a hazájukért. A „Hősök sírján” című cikk mégállta a 

hélyét és fontos dolgokról szólt, dé égymástól függétlénül kéllétt volna-é két cikkét közölni.   

 

Hasonlítsd össze 10-15 mondatban a betiltott „Kiskunhalas” című, és a helyette leközölt „Hősök sírján” című 

cikket! Véleményed szerint, mi a különbség a kettő között? Utalj a körülményekre! Írásodba foglald bele a 

Przemyślnél akkoriban történteket! 

 

1914 novémbérébén kémény harcok dúltak Galíciában, azon bélül Przémyślbén. Ez a város volt 
az utolsó, amit a Monarchia csapatai tartani tudtak, ézért különösén fontos volt, hogy a katonák 
lélkésédését és kitartását a maximumon tartsák. A sikérés védékézés érdékébén sémmit sém bíztak a 
vélétlénré, ézért is jélént még a „Hősök sírján” című cikk a Kiskunhalas hélyétt.  

A „Kiskunhalas” című cikk bészámolt égy ném szokványos éséményről, katonákat látogattak még 
családtagjaik a fronton, annak éllénéré, hogy Przémyśl városát körülzárták az oroszok. Ezzél szémbén 
a „Hősök sírján” című cikk a háborúban élésétt bajtársakról émlékézétt még és a háború további 
folytatására buzdított.  

Közös bénnük, hogy jéléntősén motiválták a katonákat. A „Hősök sírján” éloszlatta a kétélyeket  
a háború hélyésségéről, ugyanis a magyarok az igazságért küzdénék és csélékédétéikkél szérététt 
hazájukat óvják, olvashattuk a cikkbén. Míg az élőbbi az igazság kardját adta szavaival a katonák 
kézébé, addig a „Kiskunhalas” című cikk émlékéztétté valaményiükét, hogy van miért küzdéniük és, 
hogy a szérétét bármilyén akadályt képés léküzdéni. 

Véléményém szérint a katonai vézétők jogosan tartottak attól, hogyha az érédéti cikk 
nyomtatásba kérül, akkor az honvágyat és háborúéllénésségét válthat ki a katonákból. Ezt az akkori 
körülményék között ném kockáztathatták még. Szémély szérint én örültém volna, ha hasonló 
hélyzétbén méglátogattak volna a széréttéim, dé a háború az háború, de itt nincs helye az efajta 
érzélméknék, ha a célunk a győzélém. 
 

 
5. feladat (5 pont) 
 

Ludovikáról a harctérre 

 

Olvasd el a Nagy háború blogon Rózsafi János írását! 

http://nagyhaboru.blog.hu/2014/11/05/a_ludovikarol_a_harcterre 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre!  

 

1. Hány évesen került a frontra Nagybaczoni Baló Benjamin huszár főhadnagy? 

20 évesen 

0,5 p.  

2. Békeévekben a Ludovika Akadémia végzőseit augusztus 18-án avatták. Kinek a 

születésnapja volt ezen a napon? 

I. Ferenc József osztrák császárnak és magyar királynak 

0,5 p.  

3. Mikor született Baló Benjamin, és hány évesen halt meg? 

      Baló Benjámin 1894-ben született és 1917. augusztus 11-én halt meg, 23 éves 

volt. 

0,5 p.  

4. Melyik ezredhez került huszárhadnagyként? 0,5 p.  

http://nagyhaboru.blog.hu/2014/11/05/a_ludovikarol_a_harcterre


      A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezredhez. 

5. Az 1. lembergi csata, és a 3. hadsereg visszavonulása miatt Baló lovashadosztálya 

új feladatot kapott. Mi volt ez a feladat? 

      A feladatuk az volt, hogy szállják meg a Janowtól északra és délre húzódó 

magaslatokat. 

0,5 p.  

6. Baló felderítő különítményt vezetett Turynba. A hadnagy az ellenség közelsége 

ellenére vasidegzettel folytatta a megfigyelést, és járőrtársaival csak este indult 

vissza ezredükhöz. Amikor elérték a Zolkiewen éjjelező oroszok rajvonalát, hogyan 

tudtak áttörni rajtuk? 

      Vezényszó nélkül vágtában keresztülvágták magukat az orosz rajvonalon. 

0,5 p.  

7. Mikor jelent meg a Rendeleti Közlönyben Baló főhadnagyi kinevezéséről szóló 

értesítés? 

      1915. augusztus 23-án 

0,5 p.  

8. Hogyan emlékezik meg az ezrednapló Baló főhadnagyra? 

      A vitéz századparancsnok és az igazi férfias jellem mindenkori tündöklő 

mintaképe volt, így emlékezik meg róla az ezrednapló. 

0,5 p.  

9. Hol temették el? Exhumálás után melyik temetőben helyezték végső nyugalomra? 

Hányas parcellában? 

      Frumosában temették el. Exhumálás után a Fiumei úti temetőben helyezték 

végső nyugalomra a temető 40. parcellájában. 

0,5 p.  

10.  Mi áll a sírfeliratában? 

       Nagybaczoni Baló Benjámin 2. honv. husz. főhadnagy hősi halált halt 1917. aug. 11-én   

23 éves korában, ez áll a sírfeliratában. 

 

0,5 p.  

 
 
6. feladat (2 pont) 
 

Lemberg és Przemyśl 

 

Keresd meg Lemberget a Mapire honlap térképein! A Második Katonai Felmérés térképét használd! 

Használd az átlátszóság szabályozót a térképek közötti váltáshoz!   

http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=14&lat=49.83805&lon=24.02914 

(A program Internet Expoler kereső alatt fut.) 

 
 

Válaszolj az alábbi kérdésekre!  

 

1. Mi Lemberg neve ma? 

 Lviv 

1 p.  

2. Mérd meg a térképen Lemberg és Przemyśl távolságát! 

91,491 km a két város távolsága 

0,5 p.  

3. Mérd meg a térképen lakhelyed (település, ahol az iskolád áll) és Lemberg 

távolságát? 

544,701 a városom távolsága Lembergtől 

0,5 p.  

 

 

http://mapire.eu/hu/map/collection/secondsurvey/?zoom=14&lat=49.83805&lon=24.02914


8. feladat (20 pont) 
Katonadalok 

 

Hallgasd meg az alábbi első világháborúról szóló katonadalokat!  

 

a) Rendezd őket sorrendbe a háború időfázisai, a frontvonalakon történt események, és a kifejezett 

fájdalom súlyossága szerint! Milyen logika szerint dolgoztál? Írd a dalok alá! A leírásokban 

szerepeljen, mely frontokat, városokat, csatákat említik a dalok (ha említik). (Időszak, helyszín, 

érzelmi színezet (hangulat). (Sorrend, indoklás, leírás 10 pont) 

 

Sorrend a háború időfázisai, a frontvonalakon történt események, és a kifejezett fájdalom súlyossága szerint. 

Minél előbb van egy dal a sorban annál korábban történt. Az első 3 dal még a háború előtt van, a többi már a 

háború alatti időkről mesél. A háború előrehaladtával a lelkesedés egyre jobban alábbhagy és átcsap 

pesszimizmusba, a dalokból ilyenkor már a szomorúságot halljuk ki (5. versszaktól kiv. a 9. dal) 

 1. 32-es baka vagyok én 

A fiatalok örömmel csatlakoztak a 32-es bakákhoz, nagy kalandként golndoltak a háborúra, vidám hangulatú a dal. 

2. Beállok rózsám katonának  

Sok fiatal jelentkezett örömmel katonának, nem gondolták, hogy a háború mennyire szörnyű, szemük előtt 

kitüntetések és rangok lebegtek. Sikereikkel nyugtatták kedveseiket és, hogy a hazáért harcolnak. 

3.      Honvéd banda szól a Stefánián 

A katonák még mielőtt a frontra indulnak, felvonulnak a pesti Stefánia palota előtt, fürdenek a dicsőségben. 

4.      Megállj, megállj kutya Szerbia! 

A dalt előszeretettel énekelték a szerb fronton, a szerbellenességet egyértelműen kifejezi. 

5.      Mikor megyek Galícia felé 

 

1914 ősz, a háború kezdete. Szerbiával egy időben az oroszokkal is harcolniuk kellett a monarchia 

csapatainak, így Galíciába indultak. Bár a háború legelején járunk a dal szomorú, hiszen a 

többségben lévő háborúpártiak mellett voltak, akik fájó szívvel hagyták ott családjukat, szerelmüket. 

 

6.      Lemberg mellett van egy kerek erdő   

Az oroszok 1914. szeptember végére Galíciát majdnem teljesen elfoglalták, az elfoglalt területek közé 

tartozik Lemberg is, ahol sok magyar katona esett el. A dal szomorúan számol be a vereségről és az 

elesettekről, akik tömegsírban fekszenek egymás mellett. 

 

 

7.      Kárpátokban megfújták a trombitát 

Miután a monarchia sorozatosan vereséget szenvedett, az oroszok betörtek a Kárpátokba, így ott 

folytatódnak a harcok, a hangulat bizonytalan, valószínűleg sokuknak „örökre ott lesz az otthona”, de 

mindent beleadnak. Szomorúság és eltökéltség is fellelhető a dalban. 

 

8.      Ellőtték a jobb karomat 



A dal szomorú hangulatú, a háború nehézségeiről számol be, ekkor harcolnak a Monarchia seregei az 

oroszok ellen a Kárpátokban. A dal során visszautalnak a háború kitörésének okára és az egyből két fronttal 

induló háború (szerb és orosz front) okozta szervezési problémákra. 

 

9. Fiumei kikötőben 

1915-ben, Olaszország belépése után vetették be a Monarchia haditengerészetét. A katonák lelkesek, boldogok, amiért 

hazamehetnek, és nem kell többet harcolniuk, azt hiszik, hogy a háború gyorsan véget ér. A dalban Fiumét említik, a 

front pedig az adriai tengeren húzódik. 

 

10. Kimegyek a doberdói harctérre 

A legszomorúbb dal mindközül, a reményvesztettség és a háború szörnyűségei jelennek meg benne. Doberdó 

Olaszországban található, 1916-ban történt az összecsapás az olaszok és a Monarchia között, bár visszavertük az 

ellenséget, sok áldozatba került A katonák biztosak a halálban (vérrel írott levél, átlőtt szív) és amíg még megtehetik, 

elbúcsúznak szeretteiktől. 

 

 

b) Minden dal mellé keress egy képet, ami kapcsolható a dal hangulatához, szövegéhez! A képek sorrendje, 

egymás után való megtekintése fejezze ki azt a logikai elvet, ami szerint sorrendbe rendezted a dalokat. A 

képeket az internetről töltsd le (hivatkozással együtt), vagy könyvekből, képeslapokból szkenneld be, és 

nevezd meg a forrást! A képeket illeszd a dalok alá! (10 pont) 

32-es baka vagyok én 

 

https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-

a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved

=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-

6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotorten

elem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlatha

totortenelem.blog.hu%252F2013%252F11%252F26%252Fritkan_lathato_kepek_magyar_kepek_668%3B818%3B520 

 

 

 

https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotortenelem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlathatotortenelem.blog.hu%252F2013%252F
https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotortenelem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlathatotortenelem.blog.hu%252F2013%252F
https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotortenelem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlathatotortenelem.blog.hu%252F2013%252F
https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotortenelem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlathatotortenelem.blog.hu%252F2013%252F
https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotortenelem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlathatotortenelem.blog.hu%252F2013%252F
https://www.google.hu/search?q=Nagyv%C3%A1radi+32-es+bak%C3%A1k&client=firefox-a&hs=ffY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=f9OqVOuBEJP7asXmgOAC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5y68u3-6pFeBeM%253A%3BMls8IHOykMrsAM%3Bhttp%253A%252F%252Fm.cdn.blog.hu%252Fri%252Fritkanlathatotortenelem%252Fimage%252FMagyar2%252F1905_j%2525C3%2525B3zsef_krt.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fritkanlathatotortenelem.blog.hu%252F2013%252F


Beállok rózsám katonának  

 

https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47Xap

SOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-

Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp

-

content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.h

u%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F%3B620%3B772 

Honvéd banda szól a Stefánián 

 

https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&clien

t=firefox-

a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVL

DTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3g

HE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252For

oksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepe

starcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_clip_image002_0021.

jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi

https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=katona+b%C3%BAcs%C3%BAja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=S62qVNTZC47XapSOgcgG&ved=0CAcQ_AUoAg#facrc=_&imgdii=_&imgrc=-Bc_cEIeAAOEeM%253A%3BdnBwZPXtJZDXaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F07%252F361.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.szeretlekmagyarorszag.hu%252F13-tortenet-az-igaz-szerelemrol%252F
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_


_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252F011_

ket_vilaghaboru_kozott.htm%3B605%3B393 

Megállj, megállj kutya Szerbia! 

 

https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firef

ox-

a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLIn

oaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc

=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-

IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252F

sites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-

propaganda1.jpg%253Fitok%253DPWhLdYSJ%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%2

52Fcontent%252Fpropaganda-az-els%2525C5%252591-

vil%2525C3%2525A1gh%2525C3%2525A1bor%2525C3%2525BAban%3B350%3B219 

Mikor megyek Galícia felé 

 

https://www.google.hu/?gws_rd=ssl 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=v7ifB3gHE2hK0M%253A%3B8rPAnfTGEavWQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulinet.hu%252Foroksegtar%252Fdata%252Fmagyarorszagi_nemzetisegek%252Fnemetek%252Fkerepes%252Fkerepestarcsa_tortenete%252Fpages%252Fimages%252F011_ket_vilaghaboru_kozott_
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/search?q=stef%C3%A1nia+1.+vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA&client=firefox-a&hs=zmY&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=RdWqVLDTLInoaNbggZgC&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=889#tbm=isch&q=szerb+ellenes+propaganda&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wbZ91-IIi_jUkM%253A%3ByYJxXZIRVOJ_LM%3Bhttp%253A%252F%252Fvoiceofserbia.org%252Fhu%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fstyles%252Flarge%252Fpublic%252Ffield%252Fimage%252Fvr-propaganda1.jpg%253Fit
https://www.google.hu/?gws_rd=ssl


Lemberg mellett van egy kerek erdő   

 

http://postcards.arcanum.hu/hu/view/front/172939/?zoom=2&lat=-1102&lon=1698&layers=B 

Kárpátokban megfújták a trombitát 

 

https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-

a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHq

JIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads

%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F

%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-

sandor%252Falkotas%252F3759%3B399%3B285 

 

 

 

 

 

http://postcards.arcanum.hu/hu/view/front/172939/?zoom=2&lat=-1102&lon=1698&layers=B
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal
https://www.google.hu/search?q=k%C3%A1rp%C3%A1tok+festm%C3%A9ny&client=firefox-a&hs=zct&rls=org.mozilla:hu:official&channel=fflb&biw=1280&bih=889&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=3NeqVIq4BsLkaL7KgogJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=ql3LQzafHqJIIM%253A%3B26ZjRvgv37iedM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fuploads%252Fitem%252F3759_43a16c535511f6821a241bfe6180801c5a995362_s.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.virtuartnet.hu%252Fszerzo%252Fzicherman-sandor%252Fal


 

Ellőtték a jobb karomat 

 

http://postcards.arcanum.hu/hu/view/front/172159/?zoom=2&lat=-1116&lon=1711.5&layers=B 

 

 

Fiumei kikötőben 

 

https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-

a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ve

d=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqD

RYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.h

u%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-

fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252F1900-

majus%252Fgazdasag%252Fnyari-menetrend-a-fiumei-vonalon%3B482%3B313 

 

https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza
https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza
https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza
https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza
https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza
https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza
https://www.google.hu/search?q=fiumei+kik%C3%B6t%C5%91&client=firefox-a&hs=zit&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=UNmqVPPWH5flauWdgeAF&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=xW_JJv0jqDRYXM%3A%3BrcR3utVKh6qJnM%3BxW_JJv0jqDRYXM%3A&imgrc=xW_JJv0jqDRYXM%253A%3BrvIln0w8cuG0sM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadikszazad.hu%252Fimg%252F61%252F298_1-p19-fiumet_sok_magyar_kereste_fel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.huszadiksza


 

 

 

Kimegyek a doberdói harctérre 

 

https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-

a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ve

d=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3

Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3

%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%2

53D17918%3B595%3B384 

 

9. feladat (35 pont) 
 

Mednyánszky László és az első világháború 

 

Nézd át az alábbi oldalt!  

http://mek.oszk.hu/04900/04901/html/index.htm 

 

a) Mutasd be Mednyánszky László életét, munkásságát, önként vállalt szerepét az első 

világháborúban! (Terjedelem: minimum egy A4-es oldal.) (10 pont) 

 

Mednyánszki László báró 1852. április 28-án született Beckón. Gazdag és nemesi családból származott, 

de ő maga jobban kedvelte az egyszerű emberek társaságát és életmódjukat. Földjeit és társadalmi rangját 

hátrahagyva járta a világot. Németh Lajos szerint a magyar művészet legnagyobb "csavargója" volt. 

"Mindenütt és mégis sehol, idegenként és mégis mindenütt hontalanul" vélekedett magáról Mednyánszki.  

        Festői tehetsége már gyerekkorában megmutatkozott. 1863-64-ben Thomas Ender bécsi festő rajzolni 

tanította, rövid ideig mérnöknek tanult Zürichben, majd 1872-töl a müncheni festészeti akadémián 

folytatta tanulmányait. A párizsi École des Beaux Arts-ban Isidor Pils-nél tanult festészetet. 1877-ig 

Párizsban élt, majd rövid ideig Barbizonban tartózkodott. Ezidőtájt festett képein főleg Corot hatása 

https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%253D1791
https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%253D1791
https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%253D1791
https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%253D1791
https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%253D1791
https://www.google.hu/search?q=doberd%C3%B3&client=firefox-a&hs=8kt&rls=org.mozilla:hu:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1dmqVJvzMMfgavGRgeAK&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=1280&bih=889#facrc=_&imgdii=_&imgrc=uxKj1o2IRfnRtM%253A%3BWOTRLcUXcC098M%3Bhttp%253A%252F%252Fm.blog.hu%252Fne%252Fnemfelejtjuk%252Fimage%252FD%2525C3%2525A9lvid%2525C3%2525A9k%252FVH_1%252FCsata.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnapkorong.hu%252Fnews.php%253Freadmore%253D1791
http://mek.oszk.hu/04900/04901/html/index.htm


érvényesül. 1877-ben egyik képét kiállították a párizsi Salonban. Ugyanebben az évben Szolnokra 

látogatott, itt Pettenkofen hatására képei világosabb tónusúvá váltak. 1878-ban itáliai tanulmányúton járt 

majd visszatért Beckóra, a szülőhelyére. Az 1880-as évek elején Bécsben volt műterme, de Magyarországra 

is sokszor visszalátogatott. 1883-ban anyja halála után Nagyőrre költözött. 1884-ben Budapesten bérelt 

műtermet, és rendszeresen járt a Műcsarnok kiállításaira. 1889-től 1892-ig Párizsban lakott ahol az 

impresszionizmus hatására levegősebbé és közvetlenebbé vált festésmódja. 1892-ben Feszty Árpádnak 

segédkezett a körkép elkészítésében melyhez tájképeket rajzolt. Mednyánszki amolyan csavargó életmódot 

folytatott: a következő öt évben Párizsban, Galíciában  és az Adria partjain is járt. Ekkor készült képei ismét 

borongósabbá válnak, 1909-től azonban újra világosabb tónusú képeket fest. 1905 és 1911 között 

Budapesten élt majd rövid idei Bécsben tartózkodott. Az Első Világháború kitörésekor ismét 

Magyarországon tartózkodott. Mivel az egész emberiség drámáját közvetlen közelről akarta átélni 

frontszolgálatra jelentkezett, ahol tudósítóként tevékenykedett, de közben természetesen festett és rajzolt 

is, főleg a szenvedést és a nyomort akarta megjeleníteni képein. Ezekben az időkben a fotózás már 

elterjedt volt, így azt állította, hogy az impresszionizmus szükségtelenné vált. Harctéri festőként sok háború 

sújtotta területen megfordult. A háború borzalmai jelentős hatást gyakoroltak rá, főleg humanista irányba 

mozdítva művészetét. 1918.-ban Nagykőrösön nyaralt, majd 1919 tavaszáig Bécsben lakott ahol április 17-

én elhunyt. 

       Műveit két nagy részre oszthatjuk: tájképekre, ezek teszik ki képeinek nagyobb részét, és úgynevezett 

csavargó festményekre, melyek megalapozták a későbbi katonaábrázolást is. A magyar kritikai realizmus 

egyik legnagyobb alakja. A csavargókat és a háború kínjaitól szenvedő katonákat gyakran látomásszerűen 

ábrázolja. A kortársak is elismerték nagyszerű munkásságát, így 1888-ban a Műcsarnok téli tárlatán 

társulati díjat, míg 1898-ban az őszi tárlaton társulati díjat és állami aranyérmet is kapott a Hegyi Táj című 

képéért. 1914-ben ismét megkapta a társulati díjat. 1897-ben kollektív kiállítást rendezett Párizsban, mely 

nagy sikernek örvendett. A Magyar Nemzeti Galéria sok képét és vázlatát a mai napig őrzi. Földi 

maradványait 1966 februárjában szállították haza, és a Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Síremlékét Somogyi József készítette. 

 

b) Alkoss te is! 

 

a. Válaszd ki Mednyánszky László egy első világháborús témájú alkotását! Írj egy rövid novellát 

a kép alapján! (20 pont) 

Katonák 

Se előre se hátra. Nincs múlt, se jövő, csupán a jelen sivár valója létezik mindhármunk számára. 

Szemünket a vörösen derengő alkonyi égboltról az előttünk elterülő hólepte erdőre fordítjuk, melyből, 

mint halált hozó gonosz kísértetek hada, kígyózik felénk a végtelenül sűrű köd, mely, ha sokáig bámuljuk, 

úgy érezzük, elnyel bennünket.  

Hárman vagyunk, az őrmester, aki jómagam volnék, a tizedes, aki nekem jobbra hasal a lövészárokból 

kinyúló töltésen, puskája csövét egy pillanatra sem fordítva el az erdőről egy tizedmilliméternyit sem. 

Nekem balra, tőlem jó fél méterre hasal a hadnagy úr, aki tiszt révén kis csapatunk egyetlen olyan tagja, aki 

kapcsolatban áll a főhadiszállással, ezáltal minden fontos információ a birtokában van, mindenbe be van 

avatva. Természetesen fölnézünk rá, ő az egyetlen aki ismeri ittlétünk pontos okát és célját, hogy miért 

nem vontak ki minket, hogy mi a rendeltetése kis csapatunknak a front ezen szakaszán ezzel az erdővel 

szemben, és ő az aki tudja más vidékeken hogy állnak a csapataink.  Azért is ő a hadnagy, mert mindent 

tud, amit velünk ugye érthető okokból nem oszthat meg a parancsnokság, ahol az igazi lángelmék alkotnak. 

De mindnyájan egy hatalmas háborús gépezet részei vagyunk, melynek végzete a végső győzelem. Míg a 



hadnagy a vezeték köztünk és a vezérkar morzeállomása között, addig mi közkatonák vagyunk az egyszerű 

fogaskerekek, kiknek rendeltetése az állandó és éber készenlét, ránk kettőnkre lebontva az erdő 

lankadatlan figyelése, akár mindenféle félrenézés vagy pislantás nélkül is. Mert mi van, akkor, ha éppen 

abban a tizedmásodpercben történik valami visszafordíthatatlanul jelentőségteljes, míg mi egyet 

pislantunk, vagy netán egy arra járó légy röptét követjük az otthon feltételezett irányába pillantva? Talán 

ezen veszik el a háború és nemzetünk sorsa! A történelem már számtalanszor bizonyította milyen sok múlik 

az egyén hanyagságán. 

A tizedessel hallgatólagos esküt tettünk a hadnagyúnak, hogy mindez itt és velünk ezen a helyen soha 

semmilyen körülmények között nem fog megtörténni. Persze nem is történhetett volna ez másként csupán 

gondolati síkon, ugyanis egymásra sem nézhettünk, a beszéd gondolata pedig egyenlő lett volna az 

áruláséval, alvásról, netán néhány perces lazításról pedig még csak nem is álmodhattunk. Csak a feladatunk 

lebegett előttünk, hazánk előremeredő ökleként csak a jelen létezhetett.  

Fegyverem szürke acélcsövének vonalát nézem. Szemem végigfuttatom rajta egészem addig a két 

hótól roskadozó fenyő közötti pontig melyre rászegeztem, amerre a köd, az ellenség szívét sejtem. Szívesen 

beledurrantanék egyet az ismeretlenbe, hogy a pokolra küldjem azokat az állatokat a túloldalon, de 

természetesen nem tehetem, hiszen azzal feladnám a pozíciónkat és biztos lennék benne, hogy a 

következő pillanatban két lövés küldene egyszerre a pokolra, egyik jobbról, a másik balról.  

A kötelesség a fölénk tornyosuló tonnányi szürke felhő súlyával nehezedik ránk. Magam sokszor 

érzek úgy, hogy vállam már nem bírja el s bármelyik pillanatban összeroskadhatok, mint a birodalom egy 

tartóoszlopa melyre túl nagy terhet raktak semhogy tartani tudja.  

Most már bármelyik pillanatban itt lehetnek. Az est leszálltával a levegő fagyos lesz, nehéz, gyilkosan 

hideg. Gyomrom soknapos koplalás után már elviselhetetlen erővel követeli jussát. Lassú, óvatos 

mozdulattal, nehogy felkeltsem az ellenség figyelmét, havat veszek a számba és lassan, nagyon lassan rágni 

kezdem. Ez olyan érzetet kelt, mintha valóban táplálkoznék. Közben, minden egyes jeges falatnál 

igyekszem felidézni a hazai kenyér, a hurka, a kolbász ízét felidézni a számban. Kínkeservesen küzdök s 

ekkor egy éles dörrenés hasít bele az éjszaka csendjébe, nekem közvetlen balról így egyből kizárhatom az 

ellenséges támadás valószínűségét. Oldalra fordítom fejem bár ez mereven ellenkezik az utasításokkal. A 

hadnagy kiloccsantott agyvelejű hullája néz rám egyik üveges szemével, míg másikkal az eget kémleli talán 

vadászrepülők, ellenséges bombázóraj után… 

 

b. Írj verset egy első világháborús műve alapján! (5 pont) 

• példák: http://mek.oszk.hu/04900/04901/html/erdekes.htm 

 

Versünk elsőre nem úgy tűnik, mintha bármi módón kapcsolódna Mednyánszki valamelyik művéhez, 

azonban ez csak a látszat. Vonuló foglyok című festménye adta az ihletet, a foglyok kilátástalan helyzetét 

mutatja a púpú tevék helyzete is.  

 

 Elfonnyadt púpú tevék, 

 kinyújtott nyelvvel szemlélik a forró, 

 tükörsima pusztaság közepén terpeszkedő poharat, 

 melybe szöget vertek. 

 Csont száraz nyelvükkel hajtják magukat előre, 

testük átható izzadtságban fürdik. 

Maguk után vonszolják sorvadó lábaikat, 

de mire odaérnek, minden csepp elfolyik 

csupán a semmi marad. 

 

http://mek.oszk.hu/04900/04901/html/erdekes.htm


    

 

 

 

 


