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Hadszíntér és hátország 

Magyarország az I. világháborúban 

komplex történeti–művelődéstörténeti vetélkedő középiskolás diákok számára  

 

Második forduló 
 

 

HÁBORÚ ÉS TÁRSADALOM 
 

 

1. feladat (10 pont) 
 

Állítás, összefüggés 
 

Olvasd el az alábbi mondatokat! Ez után állapítsd meg, hogy a mondat felekben szereplő állítások 

igazak vagy hamisak. Utána döntsd el, hogy a mondat felek között van-e összefüggés! A mondat 

feleket színekkel és dőlt betűvel elválasztottuk. A helyes válasz betűjelét írjátok a mondat mellé! 

Minden helyes válasz 1 pontot ér. A lehetséges válaszok: 

 

betűjel egyik mondat fél másik mondat fél összefüggés 

a igaz igaz van 
b igaz igaz nincs 
c igaz hamis nincs 
d hamis hamis nincs 

 

Forrás: Kérdések és válaszok az I. világháborúról (kötelező irodalom) 

 

mondat betűjel pont 

Az első világháború váratlanul robbant ki 1914 nyarán, és hasonlóan 
gyorsan és váratlanul ért véget 1918 őszén. (110.o.) 
 

b  

Egy 1916-os adat szerint a főváros több mint 100 mozijában legalább 
30 000 a férőhelyek, és napi 100 000 fő a mozilátogatók száma, a 
háború vége felé a hadikonyhák napi több százezer ételadaggal látták el 
az éhező lakosságot. 71.81.o. 

d  

1918 júliusa és novembere között a brit-francia-amerikai csapatok 
sorozatos offenzívákkal egyre hátrébb szorították a németeket, 
akiknek győzni akarása – részben ennek következtében – meggyengült. 
(110.o.) 
 

c  

A levélcenzorok nem akarták megóvni a frontkatonákat a hátország 
negatív híreitől, a frontkatona 10 hónapot töltött első vonalban, 1 hetet 

c  
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hátravonva, tartalékban, 1 hetet pihenőben, majd kezdődött az egész 
elölről. 33-40 

Egyesek a gazdasági fejlődés egyenetlenségében, 
o vagy a gyarmati versenyfutás felerősödésében, 
o vagy az európai nagyhatalmak konfliktusaiban, 
o vagy a nacionalista és militarista eszmék terjedésében, 
o vagy az Osztrák-Magyar Monarchia gyengülésében, 
o vagy a balkáni problémák megoldatlanságában, 
o vagy a kormányok és diplomaták tehetetlenségében látják a 

háború mélyebb okait, 
sőt, mások azt valószínűsítik, hogy mindezek kölcsönhatásai idézték elő 
az őskatasztrófát, tehát mindezek együttes következménye a háború 
kitörése.(13.o.) 
 

a  

A Monarchia hadiflottájának utolsó parancsnoka Horthy Miklós 
altengernagy volt, részben magyar ezredek tartották a frontot a 
Doberdó-fennsíkon. (24.o.) 
 

b  

A Monarchiában nem központosították a levelek cenzúráját, és a 
háborús évek legnagyobb színházi közönségsikerét Kálmán Imre 
nagyoperettje, a Csárdáskirálynő adta. 33-34.o. 
 

c  

A Monarchia 1914-es gabonatermése alacsony volt, ezért az osztrák 
nagyvárosokban1915 áprilisában bevezették az élelmiszerjegyeket, s 
később a hústalan napokat. 28.o. 
 

a  

A budapesti kórházakban nem működtek idegosztályok az „agyi 
nyomorékok” számára, a harctéri gyakorlat szerint először a holtakat, 
haldoklókat, végül a könnyű sérülteket vitték hátra a frontvonalról a 
szanitécek (sebesültszállítók). 59-60.o. 
 

d  

A háború elhúzódásával a legtöbb társadalmi csoport helyzete és 
közérzete javult, a hadiüzemekben dolgozó munkásság 
nélkülözhetetlen volt. 30.o. 
 

c  

 össz.pont  
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HÁTORSZÁG ÉS FRONTVONAL 
 

2. feladat (5 pont) 
 

Élve vagy halva?  

Számolj és válaszolj! Minden válasz 1 pontot ér. 

 

A nagy háborúban 3,4 millió katonát hívtak be a történelmi Magyarország területéről. 

o Elesett kb. 540 000 fő; 

o fogságba került 830 000 fő; 

o megsebesült 1 400 000 fő; 

o sértetlenül hazatért 530 000 fő. 

 

 % pont 

A bevonult magyar katonák hány százaléka tért haza sértetlenül? 
16% 

(15,58%) 
 

A bevonult magyar katonák hány százaléka esett el? 
16% 

(15,88%) 
 

A bevonult magyar katonák hány százaléka sebesült meg? 
41% 

(41,17%) 
 

A bevonult magyar katonák hány százaléka került fogságba? 
24% 

(24,41%) 
 

 

 

Az eredményt ábrázold kördiagramban is! 

 

 

 

 

 

A kördiagramot illeszd be ide! 

 

A háború mérlege

elesettek hadifogságba kerültek megsebesültek sértetlenül hazatértek
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Kördiagram  
Összpontszám  

 

 

 

 

 

3. feladat (15 pont) 
 

Élet a hátországban. 

Olvasd el az alábbi forrást: Magyarország az első világháborúban (Romsics Ignác), A hátország 

(152-167.o.)! 

 

Kiemeltünk három témakört. Mind a három témához írj 5-5 állítást a forrás alapján!  

(A vonalak helyére írj, a számodra szükséges terjedelemben!) 

 

 

I. téma: A gazdaság állami igénybevétele 

 

 

 A kormány első lépésként elégségesnek tartotta az állami beavatkozások és monopóliumok 

bővítését. 

 A hadigazdálkodás jegyében már 1914-ben több mint kétszáz vállalat munkásait és alkalmazottait 

helyezték katonai irányítás alá. 

 Az államhatalom nemcsak a belpolitikai életben és a társadalomban, hanem az ország 

gazdaságában is döntő befolyásra tett szert. 

 A hadikölcsönügyletek szinte teljesen tönkretették a középosztályt és a parasztság nagy részét, ami 

a gazdaságot tovább gyengítette. 

 A központi fejadagokat leszállították, a kormány egyre nagyobb mértékű rekvirálásokat rendelt el, 

mindennapos hírré váltak az éhhalálról szóló tudósítások. 

 

 

II. téma: Munkaerő 

 

 Miután egyes hadiipari üzemek munkásai is sztrájkoltak, a kormány még az év elején 

panaszbizottságok felállítását kezdeményezte.  
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 Budapesten január 18-án általános munkabeszüntetés kezdődött, melynek során munkástanácsok 

alakultak. 

 A munkások jó része hadiüzemekben dolgozott, munkahelyüket nem változtathatták, katonai 

büntetőbíráskodás torolta meg a munkafegyelem megsértését 

 A falvakban, miután a családfő bevonult vagy elesett, jobb esetben megsebesült, a munkák döntő 

része a nőkre és a gyermekekre hárult, ami tömeges elszegényedéshez és soha nem látott 

nyomorhoz vezetett. 

 1916-tól kezdve gyakorlatilag bárkit igénybe lehetett venni „közérdekű munkára”, 

 

III: téma: Sztrájkok, lázadó katonák, háborúellenes hangulat 

 

 1915 nyarán az országban sorozatos sztrájkok robbantak ki, ezek közül a legjelentősebb a június 9-i 

csepeli éhségzavargás volt, amikor a több mint hétezres tüntető tömeget csak karhatalmi erővel 

sikerült feloszlatni. 

 Magyarországon a pacifizmus előretörése a választójogi kérdés körül dúló egyre hevesebb viták, a 

munkásság állandósuló sztrájkjai és nem utolsósorban az uralkodó Tiszával szembeni 

bizalmatlansága a kormány bukásához vezettek. 

 A bányákban, a járműjavítókban és a vasiparban lezajlott tömeges méretű tavaszi sztrájkok után a 

kormánynak engedélyezni kellett a május 1-jei felvonulást. 

 Az oroszországi forradalmak nyomán Magyarországon is megélénkültek a radikális mozgalmak. 

1917. október elején egyhetes vasutassztrájk zajlott az országban. 

 A hadseregen belül a tömeges átállások, szökések és helyenként nyílt lázadások nyomán és az 

oroszországi hadifoglyok tömeges hazaszállítása következtében – akik közül sokan a bolsevikokkal 

rokonszenveztek – a katonai fegyelem teljesen megbomlott. 
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4. feladat (5 pont) 
 
Hadsegély és segélyharc. 

 

Olvasd el az alábbi forrásokat! 

http://pestmegye100eve.blogspot.hu/2014_09_01_archive.html 

http://www.pestmlev.hu/data/files/19140910_hlcikk_n5yCMQ.pdf 

 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! (A vonalak helyére írj, szükséges terjedelemben!) 

 

 

Milyen okból hozták létre a Hadsegélyező Hivatalt és mikor? 

 

A Hadsegélyező Hivatalt 1914 augusztusában hozta létre a Honvédelmi Minisztérium. Minden 

területen az önkéntes segítségnyújtásra jött létre, azonban vannak szakmai területi kivételek. 

 

A segélynyújtás mely nemeire nem terjedt ki a Hivatal tevékenysége?        

 

A Hadsegélyező Hivatal a beteg- és sebesültápolás, a behívott katonák családjainak 

segélyezésében nem vesz részt. 

 

Milyen jellegű adományokat gyűjtöttek, és kik voltak rá jogosultak? 

 

Mindenféle adományokat gyűjtenek, többek között pénzadományt a segítségnyújtás bármely 

céljaira, a háborúban elesettek számára vagy az ebben megfáradt katonák, özvegyek és 

gyermekek számára továbbá a harcmezőn harcoló katonáknak. 

 

Milyen jellegű adományt tartottak a legcélszerűbbnek a szervezők? 

 

A legcélszerűbbnek tartott adománynak a pénzt tartják. 
 

Milyen nyelven lehetett levelezni a Hivatallal? 

 

A Monarchia bármely nyelvén levelezhetnek a hivatallal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5. feladat (4 pont) 
 

A Nemzeti Áldozatkészség Szobra 

 

Olvasd el az alábbi forrást! 

    pont 

    pont 

    pont 

    pont 

    pont 

http://pestmegye100eve.blogspot.hu/2014_09_01_archive.html
http://www.pestmlev.hu/data/files/19140910_hlcikk_n5yCMQ.pdf
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https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6056727401431974017/6056732

049123166194?banner=pwa&pid=6056732049123166194&oid=114425998181796825037 
 

Válaszolj az alábbi kérdésekre! (A vonalak helyére írj, szükséges terjedelemben!) 

 

 

 

Kiknek a javára állították a szobrot? 

 

Az ekkoriban uralkodók minisztersége alatt elesett katonák, katonai rokkantak és a 

háborúban elesett katonák özvegyei számára készítették a szobrot. 

 

Kik voltak az alkotás védnökei? 

 

A fővédnök Auguszta főherceg és Károly István főherceg. Díszelnöke Csernoch János, Tisza 

István és Hazai Samu. 

 

 

Hogyan lett a favázas szoborból, bronzszobor?  

 

A magyar állampolgárok legalább 2 koronával megveszik a fémpikkelyt, amin a nevük van, és 

ezzel befedik a szobrot. 

 

Hol és meddig volt látható a szobor? 

 

1924-ig volt megtalálható és látható a Deák-téren. 

 

 

 

6. feladat (10 pont) 
 

Hadikölcsön. 

 

Olvasd el az alábbi forrásokat! 

http://pestmegye100eve.blogspot.hu/2014_11_01_archive.html 

http://www.pestmlev.hu/data/files/cikkszoveg_2014_11_12_HinKaM.pdf 

http://pestmegye100eve.blogspot.hu/2014_11_01_archive.html 

 

„A nagy történelmi igazság érdekében folyó háborúnk rendkívüli kiadásokkal jár. A kormány a 

hadi szükségletek fedezése céljából kölcsön kibocsátást határozta el, amire az 1912. évi LXIII. 

törvénycikk felhatalmazást ad.” 

„Az összes szakértők véleménye szerint a pénzpiac helyzete kedvező e kölcsön kibocsátására. A 

Monarchiának és hatalmas szövetségesünknek hadműveletei olyan sikereket mutatnak fel, hogy a 

háború kedvező kimenetele tekintetében még az aggályoskodók sem kételkedhetnek.” 

 
 

Válaszolj a következő kérdésekre! (A vonalak helyére írj, szükséges terjedelemben!) 

 

 

Mivel indokolták a hadikölcsön jegyzését? 

 

    pont 

    pont 

    pont 

    pont 

    pont 

https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6056727401431974017/6056732049123166194?banner=pwa&pid=6056732049123166194&oid=114425998181796825037
https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6056727401431974017/6056732049123166194?banner=pwa&pid=6056732049123166194&oid=114425998181796825037
http://pestmegye100eve.blogspot.hu/2014_11_01_archive.html
http://www.pestmlev.hu/data/files/cikkszoveg_2014_11_12_HinKaM.pdf
http://pestmegye100eve.blogspot.hu/2014_11_01_archive.html
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Mivel a háború hatalmas kiadásokkal járt, a kormány igyekezett bevonni a polgári lakosságot is a 

harcok finanszírozásába. Azzal próbálták meggyőzni az embereket a jegyzésre, hogy ezzel egy 

számukra előnyös üzletet kötnek, hiszen a nyertes háború végén - amelyről az első hadikölcsön 

jegyzésekor sokan azt gondolták, hogy már csak hónapokra van - 6 vagy 5 és fél százalékkal több 

pénzt kapnak vissza. Nem utolsó sorban azzal is indokolták, hogy minden hazafias érzületű embernek 

kötelessége az ország javának szolgálata.   

 

Milyen viszonyban áll egymással a két szöveg? Válaszodat indokold! 

 

Az első szövegben ellentmondást nem tűrően kijelentik, hogy kölcsönhöz fognak folyamodni, 

amit megtehetnek. A második szöveg alá van rendelve az elsőnek, amelyben a kölcsön 

helyességét kívánják igazolni a kedvező gazdasági helyzetre és a katonai sikerekre hivatkozva. 

 

Az első szövegben kimondják, hogy hazánk jogosan viselt háborúja nagyon sok kiadással   

A bevezető szövegben leírt hadi helyzet megfelelt a valóságnak? Válaszodat indokold! 

 

A háború elején még igaznak tűnt sokak számára, mivel a központi hatalmak hadseregei 

gyors ütemben haladtak előre. Az első hadikölcsön jegyzésénél csak Pest megyében befolyt 

mintegy 34 millió forint, ez is mutatja, hogy a háború kezdetén még nagy volt a lelkesedés, és 

a propaganda még nem sokban tért el a valóságtól, viszont a későbbi jegyzéseknél már közel 

sem volt ekkora a kedv, hiszen a harci helyzet egyre kilátástalanabbá vált. Tehát ez a szöveg a 

háború elején még nem lehetett messze a valóságtól, de a későbbiekben már közel sem volt 

ennyire jó a helyzet.   

 

Mennyibe került a háború az országnak 1914-1918 között? 

 

Az egész első világháború nagyjából 32,7 milliárd koronába került Magyarországnak. 

 

A költségek fedezéséből mekkora arányt jelentettek a kölcsönök,és ezeken belül a hadikölcsönök? 

 

95 százalékot tettek ki a kölcsönök, ezeken belül a hadikölcsönök 53 százalékot. 

 

  

    pont 

    pont 

    pont 

    pont 
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7. feladat (5 pont) 
 

Röviden mutasd be, hogy az alábbi plakátok milyen eszközökkel próbáltak hatni az 

emberekre, hadikölcsön jegyzése érdekében? (A vonalak helyére írj, szükséges terjedelemben!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                                                    2. 

 

Mindkét plakát a pénz erejét hangsúlyozza ki, ez főleg a második plakátra jellemző. Ez szintén 

fellelhető az első plakáton, de itt már megjelenik a polgárok és a katonák egymás mellett állása is. A civilek 

is ugyanolyan részt vállalhatnak a háborúban, mint a fronton harcoló katonák, csakhogy az ő fegyverük nem 

a puska és a gránát, hanem a pénz. Természetesen a nemzeti érzésre is kívántak hatni: a monarchia címerével 

ellátott pénzérme rendet teremt a fronton, "rendet vág" az ellenséges csapatok között. 

Az első plakáton egy földműves látható a katona mellett; ez utalhat arra is, hogy sok hadseregi 

beszállító került ki közülük és ők rendkívül meggazdagodtak a háborúnak köszönhetően. Ezek az emberek 

nem szoktak hozzá ahhoz, hogy a pénzüket bankba rakják vagy befektessék, inkább otthon tartották. Ez 

természetesen nem volt előnyös az állam szempontjából, és megpróbálták ezeket az embereket rávenni arra, 

hogy pénzüket egy mindkét fél számára gyümölcsöző befektetésbe invesztálják. 

Ezek a plakátok azt sugallták az otthon maradottaknak, hogy nagyon fontos szerepük van a háborúban, 

ami valójában igaz is mivel egy ilyen nagy háborúnál elemi fontosságú a hátország gazdasági helyzete, tehát 

a pénz a döntő. 

                                                 
1 
https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6080799578949155825/60808029166
53904530?banner=pwa&pid=6080802916653904530&oid=114425998181796825037 
 
2 
https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6080799578949155825/60808025597
67795522?banner=pwa&pid=6080802559767795522&oid=114425998181796825037 
 

    pont 

https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6080799578949155825/6080802916653904530?banner=pwa&pid=6080802916653904530&oid=114425998181796825037
https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6080799578949155825/6080802916653904530?banner=pwa&pid=6080802916653904530&oid=114425998181796825037
https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6080799578949155825/6080802559767795522?banner=pwa&pid=6080802559767795522&oid=114425998181796825037
https://plus.google.com/photos/114425998181796825037/albums/6080799578949155825/6080802559767795522?banner=pwa&pid=6080802559767795522&oid=114425998181796825037
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8. feladat (10 pont) 
 
Monológból dialógus.  

 

Keresd meg Az első világháború – A XX. század őskatasztrófája című könyv VII. mellékletét!  

 

Barátkozás a fronton címmel háborús naplókból idézett részleteket találsz. Válaszd ki az 

egyiket, és írd meg röviden, párbeszédes formában! A párbeszéd szereplői jól beazonosíthatóak 

legyenek. (A vonalak helyére írj, szükséges terjedelemben! (1-2 oldal)) 

 

 
- Te is látod, mit csinál a barom állatja?  

- Esküszöm, hogy Porta nem normális az hétszentség! 

- Mégis mi a fészkes fenét csinálsz ott azzal a táblával? Ezek lelőnek te hülye!  

- A karácsony még nekik is karácsony és a nyakam rá, hogy az anyjuk nekik is a Jézuskával tömte 

a fejüket hatévesen. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de engem most per pillanat rohadtul 

nem érdekel Vili háborúja! Játsszon a golyóival háborúsdit, engem meg hagyjon szépen 

megünnepelni a karácsonyomat és akkor jól elleszünk!  

- Ez tuti meghibbant.  

- Légnyomás lehet vagy…  

- Hohó, válaszolnak!  

- A mázlista! Egyszer úgy is ez lesz a veszte, nem irigylem az anyját.  

- Mit gondoltok, kimenjünk a halottakért?  

- Ezt azért alaposan át kellene gondolnunk! Lehet csapda is!  

- Az ég áldjon meg, hát az egyenruhába születtél Helmut?! mégis van neked lelked? A helyükbe 

képes lennél ránk lőni karácsony napján miközben a halottainkat vonszoljuk lefele? 

-  Ez akkor is nagyon súlyos döntés, figyelembe véve a kockázatokat, arról nem is beszélve, hogy 

teljesen ellenkezik a katonai… 

- Ernst ide a kendővel, amit a csajod hímzett! A pofájában jobban fog mutatni, mint a te 

nyakadba! Fritz, Julius kimegyünk!  

- Ez hazaárulás! A kivégző osztag előtt fogsz…mhhhmm!...  

- Az öt hónapos károgása után ez most zene füleimnek. Na, gyerünk egy-kettő, nem tart örökké a 

karácsony és a túloldal már türelmetlen! Fritz pattanj!  

- Meg a jó édes anyukádat nem akarod magad előtt kirugdosni véletlen?! Megy a halál előre! 

Vagy egyszerre, vagy sehogy!  

- Háromra! Egy, kettő, három!  

- Imádkozz! mert ha ezek ránk lőnek a nagy valagadat fogom pajzsként használni!  

- Nini Tommyék már kinn vannak!  

- Elkezdték nélkülünk. Hey merry christmas comrades! 

- You too! Can you sing some christmas song for us?  

- Az isten szerelmére bárki csak ne Porta! Ezt még akkor se tehetjük velük, ha az ellenségeink! 

- Hé! ti ott az árokban, hallottátok! Kórusban háromra!  

-    O Tannenbaum, o Tannenbaum, Wie treu sind deine Blätter!... 
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HÁBORÚ ÉS EGÉSZSÉG 
 

 

9. feladat (20 pont) 
 
Fegyverek és sérülések. 

 

a) Nevezd meg, hogy melyik képen milyen fegyver vagy harci helyszín szerepel! 
Válaszodat írd a kép alá! (6 pont) 

 

b) Milyen tipikus sérülést, sérüléseket okozott? (Csak két esetben kell odaírni.) (2 pont) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) levegő (légi felderítés) 

2.) lövészárok, lő-, szúrófegyverek és bombák okozta sérülések  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) lövészárok (gáztámadásra felkészült katonák) 

4.) gáztámadás, a harci gázok vakságot, a tüdő összeroncsolását eredményezték, ami 

halálhoz is vezethetett 
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5.) tank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) repülőgép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.) tengeralattjáró 
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8.) mozsárágyú 

 
 

c) Mutasd be saját megfogalmazásodban - szakszavak felhasználásával - a háborús 

neurózist! (12 pont) 

 

Az alábbi (kiindulópontnak tekinthető) források segítenek, de a feladat célja az önálló 

forráskutatás: így egyéb források is használandóak (forráshivatkozással, a források lelőhelyének 

megjelölésével együtt). 

 

Háborús neurózis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_shock 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AL5noVCpVKw 

https://www.youtube.com/watch?v=7mrM--tXIeE 

https://www.youtube.com/watch?v=3caaYV19gBE 

https://www.youtube.com/watch?v=Ah2f9VabEYE 

https://www.youtube.com/watch?v=aF66sla4iXI 

 

A vonalak helyére írj, a szükséges terjedelemben! 

 

A háborús neurózis 

Megszámlálhatatlan háborút vívtak már az emberek egymás ellen. A fizikai sérülések mellett azonban a 

háború kihatott az emberek elméjére és érzelmeire is. A hadviselés pszichológiai vonatkozásai jelen vannak 

azóta, amióta létezik a háború, azonban sosem kaptak kellő figyelmet. 

Az első világháború időszaka példa nélküli volt Európa és az egész emberiség addigi történelmében. Az 

addig szokatlan „behatások” jelentős változásokat idéztek elő az emberek pszichéjében is. Sajnos a 

pszichológia akkoriban még gyerekcipőben járt és nem rendelkeztek számottevő tudással a háború okozta 

mentális zavarokról, emiatt a kezelésük sem volt hatékony. Ma már számos háború vagy a háború közvetlen 

következményeiből (pl. megszállás, erőszakosság a civil lakossággal) adódó pszichológiai zavart ismerünk, 

mint például a poszt traumatikus stressz szindróma. 

A háború előidézte pszichés eredetű betegségek a sérülésekhez, azok látványához, illetve a jelentős 

hang- és fényhatásokhoz köthetőek. A pusztítás és a pusztulás mindennapi látványa, a folyamatos élet-halál 

helyzet megterhelte az immunrendszert, a lelki működést is. Az a tömegesen kialakult betegség, amit 

kimondottan az első világháborúnak „köszönhet” az emberiség, a gránátsokk volt. Ennek következtében 

hatalmas pszichiátriai veszteséget könyvelhetett el minden részt vevő nemzet. 

A kórházak azok számára voltak fenntartva, akik fizikai sérülést szenvedtek. Sok esetben a 

parancsnokok azt gondolták, hogy a katonák csak szimplán nem akarnak harcolni, mert félnek, ezt nem 

nézték jó szemmel. Nem volt szokatlan, hogy a betegtől megtagadták a kórházi ellátást, mondván csak 

szimulál és így akarja elkerülni a szolgálatot, de azoknak a betegeknek is a 75%-át visszaküldték harcolni, 

akiket megvizsgáltak. Számos pszichés beteget dezertőrként kezeltek, hadbíróság elé állítottak, nem egyet 

pedig ki is végeztek. 

Az orvosok kezdetben fizikai eredetűnek gondolták, ami lehetett egy apró sérülés vagy a robbanásokkor 

felszabaduló szén-monoxid, később már pszichológiai betegségnek tulajdonították. Ezekben a betegségekben 

szenvedő katonákon eluralkodott a pánik és a félelem, nem voltak képesek a legelemibb cselekedetekre sem, 

mint például a beszéd vagy a járás. Sokuknak nem sikerült visszaintegrálódniuk a társadalomba. 10 évvel a 

háború után 65000 embert kezeltek gránátsokk miatt, 1960-ban pedig még lehetett látni betegeket, kiket 

emiatt kezeltek. A poszt traumás stressz a vietnami háború után lett nagyon gyakori, a tartós bizonytalanság, 

a halálfélelem és a sok szörnyűség be-bevillanó emlékként tértek vissza a veteránok mindennapjaiba, így 

nem csoda, hogy sokuk alkoholistává vagy rendszeres droghasználóvá vált. Gyógykezelésükre a mai 

elnevezéssel un. krízisintervenciós csoportokat hoztak létre. Terápiájára ma már konkrét, sikeres 

módszertant alkalmaznak. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_shock
https://www.youtube.com/watch?v=AL5noVCpVKw
https://www.youtube.com/watch?v=7mrM--tXIeE
https://www.youtube.com/watch?v=3caaYV19gBE
https://www.youtube.com/watch?v=Ah2f9VabEYE
https://www.youtube.com/watch?v=aF66sla4iXI
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források: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Combat_stress_reaction 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_shock#Society_and_culture 

http://www.honvedelem.hu/cikk/43170 

http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/667/ 

http://www.pszichoterapia.hu/cikkek/XII_1_csuhai.htm 

http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_37.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_shock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Combat_stress_reaction
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_shock#Society_and_culture
http://www.honvedelem.hu/cikk/43170
http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/667/
http://www.pszichoterapia.hu/cikkek/XII_1_csuhai.htm
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/letoltes/document/document_37.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_shock


 16 

 

10. feladat (16 pont) 
 
A lélek egészsége Karácsonykor. 

 

Olvasd el, nézd meg az alábbi forrásokat! 

 

http://elsovh.hu/hadi-egeszsegugy-a-fronton/ 

 

http://hvg.hu/kultura/20141017_Amikor_a_veres_haboruban_is_kitort_az_emb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSqlPfZAJG4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dbk6zugXMaM 

http://www.bocskai-konyvtar.hu/en/web/bocskai-dandar/frontkaracsony-galiciaban 

 

http://www.honvedelem.hu/cikk/frontkaracsony_a_nagy_haboruban_dec24 

 

http://fn.hir24.hu/csucsfogyaszto/2010/12/22/haborut_is_megtorte 

 

 

A forrásokból kiindulva képzeld el 1914 Karácsonyát az orosz vagy olasz fronton! 

 

a) Írj egy hírt vagy haditudósítást az eseményekről a korabeli cenzúra figyelembevételével!  

      (8 pont) 

 

Mint ahogyan az várható volt, előző nap, este nagyjából, egészéből lecsendesült, illetve 

karácsonyi daloktól lett hangos a keleti frontvonal. 

A tisztikar hallgatólagos hozzájárulásával csapataink az arcvonal több pontján is beszüntették 

harcaikat, hogy a szentestét méltóképp, békességben megünnepelhessék. Megfáradt, ám 

továbbra sem lankadó harci kedvű, vitéz honvédjeink, a frontvonalra megérkezett töméntelen 

mennyiségű ajándékcsomag felbontásakor, boldog hálával gondoltak hátrahagyott szeretteikre 

és hazájukra, mely soha nem hagyja magukra őket. Azokon a helyeken, hol katonáink osztrák 

bajtársaikkal szolgálnak együtt karácsonyfák felállítására, és közös gyertyagyújtásra is sor 

került, tovább erősítve államunk katonái között a testvéri kötelékeket. A legtöbb helyen a másik 

oldallal kötött hallgatólagos megegyezések értelmében elleneinkkel egyetemben halottaink 

elszállítására s elföldelésére is lehetőségünk adódott.  

Sajnálatos módon, azonban nem volt az egész arcvonalon ilyen idilli a helyzet. Az orosz 

parancsnokoknak úgy látszik még közös Európánk legszentebb ünnepe sem volt eléggé szent, s 

csapataikat több helyütt is ugyanúgy uszították honvédjeinkre, mint más alkalmakkor. 

Ilyenkor katonáink, természetesen kénytelenek voltak önmaguk védelme érdekében az álnok 

tüzet viszonozni, és a barbár keleti harcosokat szégyen-szemre Jézus Krisztus urunk 

születésének éjszakáján az erdőbe visszakergetni!     

 

 

b) Írd meg ugyanezt egy magyar katona visszaemlékezéseként 10 évvel későbbi időpontból, 

tehát 1924 decemberéből! (8 pont) 

 

 

 

http://elsovh.hu/hadi-egeszsegugy-a-fronton/
http://hvg.hu/kultura/20141017_Amikor_a_veres_haboruban_is_kitort_az_emb
https://www.youtube.com/watch?v=RSqlPfZAJG4
https://www.youtube.com/watch?v=Dbk6zugXMaM
http://www.bocskai-konyvtar.hu/en/web/bocskai-dandar/frontkaracsony-galiciaban
http://www.honvedelem.hu/cikk/frontkaracsony_a_nagy_haboruban_dec24
http://fn.hir24.hu/csucsfogyaszto/2010/12/22/haborut_is_megtorte
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Azt kell, hogy mondjam, hogy bár gyakorlatilag a tanácskormány 1919. augusztusi 

bukásáig az egész nagy háborút végigharcoltam, az 1914-es szenteste a maga meghittséggel 

teli fura eseményeivel soha többet nem ismétlődött meg.  

Úgy emlékszem rá, mintha tegnap történt volna, pedig ennek ma már pontosan tíz éve. 

Már több mint három hónapja nélkülöztünk és éltünk állandó félelemben a keleti fronton. 

Szenteste napja ugyanúgy kezdődött, mint bármely másik a fronton, de már hajnalban érezni 

lehetett az ünnepi hangulatot az időnként puskagolyó szaggatta levegőben. A délelőtt 

folyamán egyre ritkultak a lövések a szemközti oldalról, és nekünk se nagyon akaródzott 

viszonozni őket. Mindannyian karácsonyi dalokat dúdoltunk, hátra-hátra tekintgettünk, 

hazánk, hátrahagyott szeretteink felé. 

Kovács tizedes, délután kettő tájban egy kisméretű fenyőfával állított be a fedezékbe, 

hogy honnan szerezte, nem árulta el, sejtelmes mosollyal csak annyit mondott, találkozott a 

Jézuskával. A szürkület beálltával aztán mi magunk is találkozhattunk vele Markóci százados 

személyében, aki szétosztotta közöttünk az otthonról küldött és szinte abban a pillanatban 

megérkezett karácsonyi ajándékcsomagokat. Ezek pontos kiszállítására a parancsnokság és a 

postaszolgálat különös tekintettel ügyelt. Tudták mennyire fontos, hogy a karácsony estére 

szánt csomagok ne húsvétra érkezzenek meg a galíciai front bakáihoz.  

A csomagok felbontásának bensőséges pillanatait a kis fenyőn elhelyezett gyertyák 

meggyújtásával tettük még meghittebbé. Sokak szeme könnybe lábadt az otthonról küldött, 

rég nem fogyasztott hazai láttán. Az én csomagom meleg ruha és a gyerekek rajzai mellett 

roskadásig volt tömve bejglivel, melynek azonnal neki is láttunk.  

A császár karácsonyi jókívánságainak Markóci százados által történő emelkedett hangú 

felolvasása közben csapódtak be az első lövedékek, majd néhány pillanatnyi feszült csend után 

felhördült az ellenség barbár csatakiáltása. A meghitt hangulat a becsapódó lövedékek által 

felvert porként illant el, átadva helyét a rideg valóságnak. Háború volt. Eddig tartott a 

szenteste, nekünk pedig fegyverünket magunkhoz véve a mellvédhez kellett rohanni, hogy ha 

bár számunkra itt a fronton néhány óra után véget ért, szeretteink számára még hosszú ideig 

megőrizzük a karácsony békéjét a hátországban.    

 

 

 

 

 

 

 

Ha bármilyen kérdésed felmerül, a +36-30/6467-650 telefonszámon vagy a vagolaeva@gmail.com 

e-mailcímen lehet további információt kapni.  

 

 

 

 

JÓ MUNKÁT! 
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