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Bevezető
Kedves Kollégák!
Az új Nemzeti alaptanterv és az új kerettanterv új tankönyv megalkotását hozta magával. A 9-es tankönyv esetében
szorosan tartottuk magunkat a kerettanterv tananyagbeosztásához. A 10-es kötetben azonban kisebb változtatást
hajtottunk végre. A kerettantervben a 11. évfolyamon szereplő két témát (A szocializmus és a munkásmozgalom;
A polgári nemzetállam megteremtése) a 10-es kötetben A nemzetállamok és az iparosodás kora című fejezetben tárgyaltuk Az iparosodás hullámai című témával együtt. Ezt a témák közötti tematikai, logikai összefüggések indokolják. Ez
a magyarázata annak, hogy a 11.-es kötet egy ismétlő fejezettel indul, így megőrizve a kerettantervvel való összhangot.
Ebben a kötetben jelenik meg A Nyugat a 20. század második felében című kerettantervi téma két önálló leckében:
Gazdasági változások; Társadalom és életmód címmel. Ezt azért helyeztük ide, mert a hidegháború itt tárgyalt, 1975-ig
tartó időszakához jobban illeszkedik a kerettantervi téma. A tankönyvsorozat korábbi köteteihez hasonlóan a tankönyv
szöveges forrásaihoz, ábráihoz, képeihez tartozó feladatokat most is sorszámok jelölik, így áttekinthetőbben lehet kijelölni a feladatokat a diákoknak. A sokféle feladat lehetőséget biztosít a tanulócsoport képességeinek, terhelhetőségének
figyelembevételére, illetve az önök által fontosabbnak tartott elemek elsajátítására.
A tankönyvhöz ezúttal is részletes tanári kézikönyv tartozik, amely tartalmazza a tankönyv összes feladatának, kérdésének megoldását, válaszát. A kézikönyv minden egyes leckéhez felsorakoztatja a tanórákon alkalmazható feldolgozási
módszereket is, a hagyományostól a kooperatív technikákig. Legyen a történelemtanítás és -tanulás is élményszerű!
Az online felületen kialakított feladatgyűjteményben minden leckéhez készítettünk digitális feladatokat, érettségi típusú
tesztfeladatot, illetve fejezetenként egy érettségi típusú esszét. A topográfia gyakorlásához vaktérképeket mellékeltünk.
Minden fejezethez témazáró dolgozatot is készítettünk (A és B csoporttal). Az érettségi típusú feladatok, az esszék és
a témazárók szerkeszthető formában állnak rendelkezésükre.
A tankönyv megalkotásánál világos értékrend bemutatására törekedtünk. Sokszor a keresztény értékrend szemszögéből
is elmagyaráztunk összefüggéseket. A továbbiakban sem törekedtünk egyoldalúságra. Igyekeztünk a bonyolult kérdések
árnyalt és többoldalú megközelítésére a történelmi hűség megőrzésével. Munkánkban segítségünkre voltak az egyes
témákat megtekintő szakértők, ez garantálja a szakmai frissességet és újszerűséget.
Kérjük, fogadják nyitottan, együttműködően és bizalommal az új tankönyvet, amely egyszerre szeretné modernizálni
a pedagógiai kultúrát, illetve friss szemlélettel és megújult szakmaisággal megközelíteni a történelmi múlt eseményeit,
összefüggéseit.
Sok sikert és jó munkát kívánunk önöknek!
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Kedves Diákok!
A 11. évfolyamon az emberiség történetének legpusztítóbb háborúi állnak majd tanulmányaitok középpontjában.
Az első világháborút megelőző polgárosodás, emancipációs mozgalmak, az új művészeti stílusok és az ipari forradalom második hulláma következtében meginduló fejlődés, az életszínvonal növekedése nem várt katasztrófába torkollott. Az első világháború után a világ nem nyerte vissza azt a békés arcát, amely a háború előtti időszakot jellemezte.
Az egyéni felelősségvállalás helyett az állami beavatkozás és irányítás vált jellemzővé, amely szélsőséges ideológiák
mentén totális, népirtó diktatúrákat hozott létre. A náci diktatúra faji alapon ölt meg embereket, a zsidóság kiirtását
tűzte ki célul. A holokauszt az emberiség történelmének legsötétebb fejezetei közé tartozik. A kommunista diktatúra
osztályalapon kezdte meg saját népének üldözését, kiirtását, munkatáborokba küldését. A második világháborúban
a náci terjeszkedést sikerült megállítani, a háború után azonban egy szovjet kommunista birodalom épült ki. Az emberi
jogokat és az egyén boldogulását szem előtt tartó nyugati demokráciák az Egyesült Államok segítségével meg tudták
védeni magukat mindkét totális diktatúrával szemben, bár ez a második világháború után a világ kettészakadásához,
a két rendszer versengéséhez, a hidegháborúhoz vezetett. A második világháború után felbomlottak a gyarmatbirodalmak, sok nép nyerte el szuverenitását, ennek azonban gyakran súlyos ára volt. A dualizmus idején még fejlődő és
sikeres Magyarország is elszenvedte a nagy traumát. Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés következtében
elvesztette területének és népességének kétharmadát. A revíziós politika a háborúba való belépéshez és a vereséghez
vezetett. Magyarországnak nem sikerült megőriznie függetlenségét, előbb német, majd szovjet megszállás alá került.
A tankönyvben tárgyalt korszak hihetetlen technikai fejlődéssel és elképesztő pusztítással járt együtt. A diktatórikus
rendszerek és a demokratikus berendezkedés küzdelmében az egyén sokszor csak sodródott, kiszolgáltatottá, áldozattá
vált. A világ felgyorsult, sokkal könnyebbé vált az utazás, ám az új kommunikációs eszközöknek (rádió, televízió) köszönhetően egyszerűbbé vált az emberi tudat befolyásolása is. A borzalmak között nehéz volt megmaradni embernek,
s olykor a hivatalostól eltérő, ám egyedül igaz és humánus értékrendet is nehéz volt képviselni. Mint minden kornak,
ennek is megvoltak azonban a maga hősei, akik a szilárd értékrendjüket megőrizve kritikával illeték a korszellemet,
attól eltérően cselekedtek, mertek mást tenni, mint a többiek.
A tankönyv törekszik a keresztény értékrend kifejezésére: segít abban, hogy képesek legyünk különbséget tenni a helyes
és a helytelen között. A tankönyv hat fejezetből áll: a 19. század közepétől a 20. század második feléig tartó korszak
legfontosabb eseményeit tárgyalja. A fejezetek egy bevezetőt, három-négy leckét és egy összefoglalást tartalmaznak.
A leckék felépítése egységes: négy oldal a szorosan véve megtanulandó törzsanyag, benne a vastaggal szedett kiemelt
tudnivalók. A törzsanyag feldolgozását a lap szélén források és feladatok segítik. Mindezt egyoldalas forráselemzés követi,
ami akár egy teljes tanórát is kitölthet. Végül a leckék záróoldalán, az úgynevezett [színes rovatokban] érdekességeket,
izgalmas és elgondolkodtató – nem megtanulandó – kiegészítő anyagokat találtok. A fejezetek bevezetői elsősorban
kedvcsinálók: látványos képek és egy-egy idézet segítségével keltik fel az érdeklődést az adott témakör iránt. Segítik
a megtanulandók rendszerezését is: az itt helyet kapott idővonalakon szerepel az adott fejezet összes elvárt évszáma,
míg a fejezetek összefoglaló részeiben az egyéb lexikális ismereteket (fogalmak és történelmi személyek bemutatását)
találjátok. A tankönyvhöz digitális felület, feladatgyűjtemény, vaktérképek, témazárók, kompetenciamérések és érettségi
típusú feladatok sora kapcsolódik.
Eredményes tanulást, sok élményt és a valódi összefüggések felismerését kívánjuk!
A tankönyv szerzői és megalkotói
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6

Tortenelem11_beliv_22_02_25.indd 6

2022. 03. 05. 15:24

Hans-Ulrich Wehler: A nacionalizmus (2001)
„A nemzeti nyelvek, sőt maga a nacionalizmus eszméje nagymértékben hozzájárultak a nemzeti irodalmak kialakulásához, amelyek
csúcsteljesítményeiről senki sem szeretne lemondani. Vitathatatlan
ugyanakkor, hogy vannak csúcsteljesítmények – Shakespeare és
Milton Angliában, Montaigne és Voltaire Franciaországban, Goethe
és Lessing a német nyelvű Közép-Európában –, melyek a későbbi
nemzeti irodalmak példaképeiül szolgáltak, ám még nem a nacionalizmus eszmevilágából táplálkoztak. […]
Az állam által bevezetett nemzeti nyelvek a bonyolult ipari és fogyasztói társadalmak működéséhez szükséges nélkülözhetetlen közvetítő
rendszernek bizonyultak. Csak általuk vált lehetségessé mindenhol
és minden társadalmi csoport között az akadálytalan kommunikáció,
ami a nyelvjárások labirintusában lehetetlen lett volna. […]
A modern köztársaságok önigazoló alapelvét, a népszuverenitást mint
minden törvény és a parlamentáris döntéshozatal forrását a nemzetté
válás töltötte meg konkrét tartalommal. A politikai rendszer – az
általános választójog, a többpártrendszer és a parlamentarizmus
– működőképességének előfeltétele volt a kulturális egyneműség,
ami lényegileg a nacionalizmusnak köszönhető. Másrészről a nacionalizmus éppen a politikai mezőben nagyon is kétarcú. Az új nemzetfogalom ugyanis a nemzeti kisebbségekkel szembeni kirekesztő
politikához vezethetett. […]

?
?

2

Miért éppen az iparosodás korában vált elengedhetetlenné a közös nemzeti nyelv? Keress olyan
történelmi példákat, ahol egy országon belül különböző
nyelveket (nyelvjárásokat) beszéltek, illetve ahol különböző társadalmi rétegek eltérő nyelveket beszéltek!

?

3

Mit jelent, hogy a nemzet tölti meg konkrét tartalommal a népszuverenitást? Miért előfeltétele
a közös nemzeti kultúra az alkotmányos politikai rendszernek? Miért nem pontos kifejezés, hogy a nacionalizmus kirekesztő a nemzeti kisebbségekkel szemben?

A nemzetállam megteremtése volt a nemzeti mozgalmak legfőbb
célkitűzése. De a korhoz kötött érzésektől eltekintve voltak meggyőző
sikerek is. […] Nyugaton a nemzetállammal kapcsolódott össze az
ipari forradalom kitörése, majd a roppant sikeres iparosítás a jólét
példátlan növekedésével. […] Ez a fellendülés éppen a nemzetállamnak köszönhető a belső piac megteremtésével, a gazdaságösztönző
politikájával, egyáltalán a teljesen újszerű méretével.

?

A nemzetállam általában modern alkotmányos jogállam is volt. Anglia
íratlan alkotmánya, azé az országé, amelyre amúgy is a leginkább
volt jellemző a jogbiztonság a nyugati államok közül, ugyanolyan
szabályozó erővel bírt, mint az írott alkotmányok. A nemzetállam
polgárait a politikai részvétel korábban ismeretlen mértéke, valamint
újfajta jogbiztonság illette meg. […]

?

Nehézkes tanulási folyamat során, éppen az iparosodás gazdasági
válságaira és társadalmi feszültségeire adott válaszként alakult ki
a modern polgári állam, amelynek születése az 1870-es évek Európájára tehető. […] A gondoskodó állam a szociális biztonság egyre sűrűbb
szövésű hálójával megakadályozta a […] társadalmi lesüllyedést. […]

?

Végül, hogy még egy sikert említsünk, komoly küzdelmek árán, melyek néha a polgárháború határát is súrolták, sikerült a nagy társadalmi
konfliktusokat intézményesíteni. A vállalkozók és a munkások kibékíthetetlen osztályellentéte helyébe a jogilag megszelídített konfliktus
lépett a bértárgyalások formájában, amely a fenyegetések és ellenfenyegetések szertartásán keresztül jut el a kompromisszumig. […]

?

Gazdasági és politikai modernitásának bizonyítékaként ezek az eredmények nagymértékben – ha nehezen mérhető módon is – fokozták
a nemzetállam vonzerejét: a jelen, de még inkább a jövő egyetlen
helyes útjának mutatták. A nemzetállam elfogadása nyilvánvalóan
a korral való haladással, a valódi modernséggel vált egyenlővé.”

1

Magyarázd meg, hogyan járult hozzá a nyelv és
a nacionalizmus a nemzeti irodalmak létrejöttéhez!
Miért tekinthetők a felsorolt szerzők az egyes nemzeti
irodalmak példaképeinek, ha még azok kialakulása
előtt alkottak?

4

Keress konkrét példákat, ahol a nemzetállam (vagy
a létrehozására irányuló törekvés) fejlesztőleg
hatott a gazdaságra! Miért ösztönzője a gazdasági
fejlődésnek és a technikai újításnak a piac mérete?
A védővámok gazdasági célszerűsége vitatott. Érvelj
mellette és ellene is!

5

A nemzetállam fogalma nemcsak kulturális egységet takar. Miért szükségszerű, hogy a nemzetállam alkotmányos legyen? Mit jelent a jogbiztonság
fogalma? Milyen folyamattal függ össze a jogbiztonság
megerősödése?

6

Hogyan tette az iparosodás lehetségessé, de egyben
szükségessé is a polgári állam kiépítését? Hogyan
függ össze a polgári állam kiépítése az alkotmányossággal, például a választójog kiterjesztésével?

7

Milyen szervezetek létrejötte tette intézményessé
a forrásban leírt küzdelmet? Hogyan és miért voltak
képesek a sikeres alkudozásra? Miért volt szükséges,
hogy az állam szabályozza jogilag a küzdelmet? Milyen
jogot sérthetnek a bértárgyalások?

?

8

Mit eredményezett a nemzetállam „vonzereje”?
Támaszd alá konkrét példákkal!
7

Tortenelem11_beliv_22_02_25.indd 7

2022. 03. 05. 15:24

II.
Az első világháború
Birodalmak és érdekszférák
Az első világháború eseményei
Az első világháború jellemzői és hatása
Magyarország a világháborúban

Tortenelem11_beliv_22_02_25.indd 36

2022. 03. 05. 15:24

A 19. században a gyarmatosítás új szakaszba lépett. Egyre több nagyhatalom igyekezett magának gyarmati területeket
szerezni, s a még nem gyarmatosított területek száma egyre csökkent. A gyarmatok az anyaország hatalmát is jelképezték. A gyarmatosítás területi vitái és ezzel párhuzamosan a második ipari forradalom számos diplomáciai és katonai
konfliktust, illetve nagyarányú fegyverkezési versenyt eredményezett. A nagyhatalmak szövetségeket kötöttek
egymás ellen: e katonai tömbök az első világháború szövetségi rendszereit is előrevetítették.
Az első világháború kitöréséhez − a fokozódó nacionalizmus mellett − ürügyet egy merénylet szolgáltatott. Szerb nacionalista fiatalok Szarajevóban megölték az Osztrák−Magyar Monarchia trónörökösét. A hadüzenetek pár hét alatt
megtörténtek, ám a háború a várakozásokkal ellentétben nem ért véget gyorsan: több mint négy évig tartó szenvedést
okozott a frontokon és a hátországokban. Németország és szövetségesei a háború gyors befejezését remélték, a háború
elhúzódása azonban a nagyobb területtel, lakossággal és utánpótlással rendelkező antantnak kedvezett. A világháborús
évek hatással voltak a gazdaságra, a társadalomra: a hagyományos világrend felbomlóban volt.
Magyarország katonái az Osztrák−Magyar Monarchia közös hadseregében harcoltak a balkáni, az orosz és az
olasz fronton. Az 1916-ban Ferenc Józsefet követő új uralkodó, IV. Károly megpróbálta elősegíteni a békét, ám erőfeszítéseit nem koronázta siker. A háború szenvedéseinek, hőseinek, hadifoglyainak emlékezete jelentős nyomot
hagyott a magyar nemzettudatban.
A sok veszteséget szenvedett Oroszországban 1917-ben forradalom tört ki, majd egy rövid polgári demokratikus
átmenet után a Lenin vezette bolsevik csoport szerezte meg a hatalmat, megkezdve a 20. századra hatást gyakorló
kommunista diktatúra kiépítését.
1914–1918:
az első világháború
1882: a hármas szövetség létrejötte
1880

|

1917: a bolsevik hatalomátvétel
Oroszországban

1907: a brit–francia–orosz hármas antant létrejötte
1900
|

1920

|

|

|

1904: a brit–francia entente cordiale
1914. június 28.: a szarajevói merénylet
1917: az USA belépése az első világháborúba
„A háború hozta magával ezt is: a búza drágább lett, a liszt drágább
lett, a zsemlyék és a kiflik pedig sorvadásba estek. Ma már a „szarvas”
[kifli] olyan vékony, mint a kisujjunk, a zsemlye olyan kicsi, mint egy
asszonyi kalaptű feje. Igazán érthető hát az, hogy egy pesti gazdasszony,
aki még ma is megőrizte humorát, cédulát akasztott az ajtajára, ezzel
a fölírással: »A pék bácsinak. Ne tessék felcsöngetni reggel. A kifliket
és zsemlyéket egyszerűen bedobhatja a levélszekrénybe.«” (Pesti humor
a nagy háború idején, 1915)

Képek az előző oldalon
Francia gúnyrajz, 1898. (Felirata magyarul: A civilizáció úttörői, a Nagy-Britanniát jelképező alak békét és civilizációt
visz a világba.)
Angol plakát, 1918. (Felirata magyarul: Minden tank száz életet ment meg azzal, hogy megtisztítja az utat.)
Magyar plakát, 1917

?

Miért akadozott a hátország ellátása a háború alatt? 1
A hátország lakói miként élték meg a hadigazdaság
nehézségeit?

?

Milyennek ábrázolta a brit gyarmatosítókat a rajzoló? Mit 2
tudunk meg az európaiak gyarmatosító módszereiről,
és mit hallgatott el a francia karikaturista? Milyen lehetett
ekkoriban a brit–francia viszony?

?
?

Mi adta a tankok hatékonyságát, miért „mentettek 3
meg életeket”? Miért lehettek a tankok eleinte inkább
félelmetes, semmint igazán hatékony fegyverek?
Mire buzdított a Hadsegélyező Hivatal plakátja? Miért 4
gyűjtöttek a háztartásban használt holmikat, hulladékot
a hadseregnek?
37
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5.
1

Birodalmak és érdekszférák

?

Mely korszakokra osztható a gyarmatok és az anyaországok viszonya? Fogalmazd meg, miért volt előnyös a gyarmatszerzés az anyaország számára az egyes időszakokban!

Kezdetek
Kiépülés
Imperializmus
16–18. század 18–19. század 19. század 2. fele
felfedezések,
hódítások

2

kereskedők,
telepesek

a világ
felosztása

Átalakulás
1919–1945

Felbomlás
1945–1970-es évek

reformok, nemzeti
mozgalmak

a gyarmatok
felszabadulása

zsákmány, nyersanyagforrás, piac, hatalmi szimbólum, a kivándorlás célterülete,
egyenlőtlen szerződések, tőkekivitel célpontja

A gyarmatosítás korszakai és jellemzői

Johannes Vingboons: Új-Amszterdam látképe,
színes nyomat, 1664

?

Mi a mai neve e városnak? Mely ország házaihoz hasonló
épületek jellemezték? Melyik épület utal különösen is
erre? Miért kapott 1667-ben új nevet?
3 „Az európai hatalmak háborúiban […] sohasem
vettünk részt, sem azok politikánkat közelebbről
nem érintik. […] Mi tehát az Egyesült Államok
és azon hatalmak közt fennálló baráti viszonyt
illetőleg kijelentjük, hogy békénkre és biztonságunkra veszedelmesnek tartunk minden kísérletet
az ő részükről rendszereiknek e félgömb bármely
részére való kiterjesztése iránt. […] Az európai hatalmak már létező gyarmatainak ügyeibe eddig sem
„
avatkoztunk bele, és ezután sem szándékozunk.
(James Monroe amerikai elnök, 1823)

?

Miként tekintett Monroe elnök az amerikai-európai
viszonyra? Miben különbözött az európai „rendszer” az
amerikaitól? Mire utal az „Amerika az amerikaiaké” üzenet?
Mit értenek azon, hogy a Monroe-elv nyomán az óceán
„vizesárok” lett?
4 „Mi nem vagyunk sziget, mint Anglia. […] Bennünket nem vesznek körül hegyek és tengerek, mint
Spanyolországot. Mi a civilizált Európa közepén
vagyunk. […] És ha szerencsétlenségünkre megtámadnának bennünket, milyen rettenetes felelősség
terhelné azokat, akik Indokínába, Tonkinba dobták
„
át erőnk egy részét. (Georges Clemenceau, a francia
Radikális Párt elnöke, 1883)

?

Miért nem javasolja a gyarmatosítást az adott helyzetben Clemenceau? Melyik államtól tartott? A fentiek
alapján miért Nagy-Britanniának volt a legnagyobb gyarmatbirodalma?

A gyarmatosítás okai és céljai
A gyarmat olyan Európán kívüli ország vagy terület, amelyet
egy másik állam megfosztott politikai önállóságától, s azt magához csatolva alárendeltségben tartotta. A gyarmatosítás
folyamata a földrajzi felfedezésekkel kezdődött. A gyarmat
területe kezdetben nyersanyagforrásként, később felvevőpiacként szolgálta ki a gyarmatosító hatalmak anyaországát.
A gyarmatosítás folyamata a földrajzi felfedezésekkel kezdődött. A gyarmatosítók fölényét katonai erejük, haditechnikájuk,
szervezettségük biztosította.
A gyarmatosító hatalmakat a területszerzés, a stratégiai előnyök, a várható kereskedelmi haszon és a dicsőség motiválta.
A gyarmatosítás révén a keresztény térítés is megindult a távoli
kontinenseken. A keresztény hittérítők sok esetben a gyarmatok
őslakosainak védelmezőjeként léptek fel. A gyarmatosításhoz
kapcsolódott a rabszolga-kereskedelem, amely a 19. századig hivatalosan létező intézmény volt. A gyarmatosítás révén
kialakult a világpiac. A kontinensek közti kereskedelem további
területek megszerzésére ösztönözte az európai hatalmakat.
Az első gyarmatosító hatalmak a spanyolok és a portugálok voltak, később az angolok, a franciák és a hollandok
is bekapcsolódtak. Hollandia a portugáloktól szerezte meg
az indonéz szigetvilágot. Holland telepesek (búrok) költöztek Fokföldre, holland gyarmatosítók hozták létre a később
az angolok birtokába került New Yorkot (eredeti neve: ÚjAmszterdam). A franciák a mai Kanada területén, illetve Indiában gyarmatosítottak, hoztak létre kereskedelmi telepeket.
A 17. században a tengerek uraivá váló angolok ugyancsak
Indiában és Észak-Amerikában terjeszkedtek. A gyarmatok sok
esetben az európai üldözött kisebbségek (például Észak-Amerikában a puritánok), netán a népességfelesleg levezetésének
is terepei voltak. Előfordult, hogy a nem kívánatos csoportokat
telepítették ki a gyarmatokra: például fegyenceket az 1770 körül
felderített Ausztráliába.
A gyarmatosítás minden gazdasági, stratégiai haszna ellenére jelentős erőforrásokat követelt az anyaországtól. Például
a franciák felett győzelmet arató Német Császársággal szembeni reváns (visszavágás) gondolata megosztotta a francia
politikát a gyarmatosítást illetően: sokan attól tartottak, hogy
a gyarmatokra küldött katonai erő hiányozni fog egy esetleges
európai háborúban. A franciák mindemellett hatalmas területet
gyarmatosítottak a 19. században.

38 II. Az első világháború
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Az európai lakossággal, illetve európai vezető réteggel rendelkező amerikai gyarmatok a 19. században sorra függetlenedtek az anyaországuktól: például a 18. század végén létrejött
az Amerikai Egyesült Államok, a latin-amerikai államok pedig
a 19. század első felében vívták ki az önállóságot Spanyolországtól és Portugáliától. A 19. században az európaiaktól elzárkózó Kína Nagy-Britannia és a többi gyarmatosító nagyhatalom gazdasági befolyása alá került: félgyarmati sorban csak
látszatfüggetlenség jellemezte.
Az imperializmus
A 19. században új gyarmatosítási hullám indult meg, amely
a század utolsó három évtizedében felgyorsult. A századfordulóra a világ teljes területének gyarmati felosztása megtörtént.
A gazdaságilag és katonailag erős hatalmak birodalomépítő
politikáját imperializmusnak nevezzük.
A felpörgő ipari forradalom további nyersanyagforrások és
piacok megszerzését tette szükségessé. Ráadásul az ipari forradalom technikai vívmányai erősebb, pusztítóbb fegyverek
gyártását, nagyobb katonai erőt biztosítottak az európai és az
amerikai hatalmak számára. Ázsia és Afrika gyarmati területei
ezeknek nem tudtak ellenállni.

„Tegnap a londoni East-Endben [a munkások lakta 5
negyedben] voltam és részt vettem a munkanélküliek egyik gyűlésén. Meghallgattam ott a vad beszédeket, amely úgy hatottak, mint egyetlen kiáltás:
kenyeret, kenyeret! […] Ha meg akarjuk menteni
az Egyesült Királyság 40 millió lakosát a gyilkos
polgárháborútól, nekünk, gyarmatpolitikusoknak,
új földterületeket kell szereznünk, hogy letelepíthessük a fölös lakosságot, új piacokat biztosítsunk
azoknak az áruknak az elhelyezésére, amelyet
a gyárakban és bányákban termelnek. A birodalom
[…] gyomorkérdés. Aki nem akar polgárháborút,
„
annak imperialistává kell lennie. (Cecil Rhodes
brit üzletember, politikus, a dél-afrikai Rhodesia
helytartója, 1895)

?

Mely problémákra gyógyír a gyarmatszerzés Rhodes
szerint? Mi a gyarmat szerepe a birodalomban? Miért
fenyegethet a polgárháború veszélye? Mit érthetett „gyomorkérdés” alatt Rhodes?
6

Sok területet a meglévők biztosítása érdekében szereztek meg,
illetve a növekvő politikai-katonai feszültségek nyomán stratégiai pontokként tekintettek rájuk. A gyarmatosításhoz új
ideológia társult: a gyarmati területek mennyisége az anyaország és lakóinak erejét, életrevalóságát fejezte ki. A gyarmatok
lakóit alacsonyabb rendűeknek tartották, akiknek kihasználása nem okozott lelkiismeret-furdalást. A nacionalizmus és
a darwini gondolat (az élővilág evolúcióelmélete, mely szerint
a létért való küzdelemben a legrátermettebb kiszorítja a többi
fajt) szélsőséges értelmezése tehát hatással volt az államok
külpolitikájára is. Azt hirdették, hogy a világban az tud befolyást
szerezni, aki erősebb.
Növelte az imperializmus nyomán támadt feszültséget, hogy
nemcsak az újonnan gyarmatosítható területek fogyatkoztak
meg, hanem a régi gyarmatosítók (angolok, franciák, oroszok) és a meggyengülő gyarmatosító hatalmak (spanyolok, hollandok, portugálok) mellett új hatalmak csatlakoztak
a versengéshez. A gyarmatosításba újonnan bekapcsolódott
az 1871-ben létrejött Német Császárság, az 1861-ben kikiáltott
Olasz Királyság, a Meidzsi-reformok révén modernizálódó
Japán, sőt az USA is a Karib-tengeren és Távol-Keleten.
A gyarmati területek lakói számára a nyugati hatalmak befolyása pozitív eredményeket is hozott: például India gazdasági
egységéhez nagyban hozzájárult az angolok által épített vasút- és távíróhálózat, fejlődést jelentettek az angolok által alapított középiskolák, egyetemek és a modernizált közigazgatás.
A gyarmatosítók ugyanakkor rengeteg szenvedést is okoztak:
az európai befolyás alatt történt tömegmészárlások (például
Belga Kongóban), illetve a gyarmati lakosság gazdasági lehetőségeinek korlátozása. Indiában a virágzó háziipar tönkretétele
éhínséghez vezetett, Kínában pedig a brit ópiumkereskedelem
sokak egészségét tette tönkre. Az imperializmus káros voltát
a 20. század hatvanas éveire felszabaduló afrikai gyarmatok
máig ható sorsa is bizonyítja.

Kína és a nyugati hatalmak, angol karikatúra,
1898

?

Mely országokat jelképezik az egyes állatok? Melyikük
tűnik dominánsnak? Mit sugall a karikatúra, miként
reagál Kína a nyugati törekvésekre?
„Még Lord Salisbury, a rendszerint óvatos angol 7
miniszterelnök is elismerte 1898-ban, hogy a világ »élő« és »haldokló« hatalmakra oszlott. […]
Mindezt annak bizonyítékaként értelmezték, hogy
az »életrevalók túlélése« nemcsak az állatfajok,
hanem a nemzetek sorsát is meghatározza. A nagyhatalmak immár nem európai ügyek miatt harcoltak
(mint 1830-ban és még 1860-ban is), hanem az
„
egész világra kiterjedő piacokért és területekért.
(Paul Kennedy történész, 1989)

?

Mi bizonyítja az angol miniszterelnök szerint egy nemzet
„élő” voltát? Mely elméletben jelenik meg az „életrevalóbb túlélésének” gondolata? Miért veszélyes ezt nemzetekre,
országokra alkalmazni? Mi okozott konfliktust a 19. század
végén a nagyhatalmak között?
5. Birodalmak és érdekszférák 39
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8

?

Melyik kontinenst gyarmatosították szinte teljes egészében az európai hatalmak? Melyek voltak a legnagyobb
gyarmatbirodalommal rendelkező hatalmak? Hol voltak
gyarmataik? Mely országok gyarmatai akadályozták meg egy
összefüggő észak-déli brit gyarmati sáv létrejöttét Afrikában?
Afrika mely részei nem váltak gyarmattá? Mely területen
voltak német gyarmatok? Miért található kevés gyarmati
terület Dél-Amerikában? Mely európai hatalmaknak nem
volt gyarmata?

9
Országok és
gyarmataik

Nagy-Britannia
Spanyolország

Franciaország
Németország

Oroszország
Olaszország

Portugália
Hollandia

Belgium
Japán

A világ gyarmati felosztása (1914)

A búr háború (1899−1902) egy ütközete, korabeli fénykép

?

Kik voltak a búrok? Miért harcoltak az angolok ellen?
Miért húzódott el a háború? Milyen a képen látható
katonák öltözéke és felszerelése? Mit jelez ez? Nézz utána,
miként kapcsolódik a cserkészmozgalom a búr háborúkhoz!
10 „Ami azt a kérelmedet illeti, hogy egy alattvalódat
mennyei udvaromhoz küldhesd, hogy ellenőrizze
országod kereskedelmét Kínával, úgy ez a kérés
ellentmond dinasztiám minden szokásának, és
semmilyen módon sem fogadható el. […] Reszkess,
„
engedelmeskedj, és ne kövess el tiszteletlenséget!
(A kínai uralkodó levele az angol királynak, 1793)

?

Miként tekintett a kínai császár az angol királyra? Mit
kértek a kínaiak által „vöröshajú barbároknak” nevezett
angolok a császártól? Miért utasította el a császár a kérést?
11

Az orosz−brit viszony egy magyar vicclap
gúnyrajzán, 1901. (A kaptárok feliratai: Afgánország és Mandzsu-ország; a csapda felirata: Dél-Afrika)

?

Mely eseményekre utal a karikatúra? Mit jelez, hogy egy
magyar élclap foglalkozott e nemzetközi eseményekkel?

Brit, francia és orosz terjeszkedés
A brit birodalom volt a világ legnagyobb gyarmatbirodalma.
Bizonyos szempontból világuralomra törekedett, ám határozottan fellépett más államok hasonló törekvéseivel szemben.
Gyarmatbirodalmát flottája és gazdasági befolyása is segítette
fenntartani, növelni. Indiában a hinduk és muszlimok közötti
vallási és politikai megosztottság könnyítette terjeszkedésüket. A brit uralmat képviselő Angol Kelet-indiai Társaság saját
bennszülött katonái, a szipojok lázadtak fel (1857). A felkelést
leverték, de India irányítása a brit kormányhoz került, sőt a helyi
elitet is bevonták az igazgatásba. A gyarmat fontosságát növelte,
hogy Viktória India császárnője lett. Az Indiában megtermelt
ópiumot Kínában terjesztették, s amikor a kínaiak ez ellen
felléptek, az angolok katonai fölényük révén megszerezték
Hongkongot és más kikötőket. Ez volt a szabadkereskedelem
védelmében vívott első ópiumháború, ekkor kezdődött az
a folyamat, amelynek következtében Kína a nagyhatalmak
gazdasági függésébe („félgyarmati” sorba) került.
Afrika területén Egyiptomban és Dél-Afrikában létesültek
brit gyarmatok. Egyiptom jelentőségét növelte az 1869-ben
megnyitott Szuezi-csatorna, amelynek részvényeit az angolok
felvásárolták. Végül magát Egyiptomot is megszállták. Terveik
szerint egy Kairó−Fokváros tengelyen épített vasút szelte
volna át az afrikai angol gyarmati területeket. Ennek létrejöttét
a német és a belga gyarmati terjeszkedés, és a búr háborúk
akadályozták meg. Dél-Afrikában a búrok területén aranyat és
gyémántot találtak, s ezek ellenőrzése fontossá vált Nagy-Britannia számára. A brit győzelemmel záruló harcok során sok
kegyetlenség történt: például a világ első koncentrációs táborát
az angolok létesítették a búr falusiak számára. A többségében
európai eredetű lakossággal rendelkező angol gyarmatok
Kanada, Új-Zéland és Ausztrália voltak. Ezek egyre nagyobb
önrendelkezést, majd önállóságot nyertek el a Brit Birodalmon
belül. Világszerte támaszpontok, stratégiai pontok birtoklása
biztosította a brit gyarmatok összeköttetését. A britnél kisebb,
de így is hatalmas francia gyarmatbirodalom súlypontja − Algériából kiindulva − Észak- és Nyugat-Afrika és Indokína volt.
Oroszország már a 17. századtól Ázsiában kezdett összefüggő
birodalmat kialakítani. A távol-keleti területek összeköttetését
a 20. század elejére átadott transzszibériai vasút biztosította.
Oroszország a határ menti területeken terjeszkedett Perzsia,
Afganisztán és a kínai Mandzsúria felé.
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Új gyarmati konfliktusok, formálódó szövetségek
Az egységes Német Császárság II. Vilmos császár (1888−1918)
vezetésével intenzívebb gyarmatosításba kezdett, és
a csendes-óceáni szigetvilágban tudott területeket szerezni. Az
Oszmán Birodalomra is befolyást kívánt gyakorolni: ezt jelezte
II. Vilmos jeruzsálemi útja, a Berlin−Bagdad vasútvonal terve,
illetve Afrikában is szereztek gyarmatokat.
Németországot − gazdasági és katonai erősödése miatt – veszélyesnek érezték mind az angolok, mind a franciák. A napóleoni háborúk utáni évtizedekben az úgynevezett fényes
elszigeteltségben létező, senkivel katonai szövetséget nem kötő
Nagy-Britannia és a vele addig a gyarmatok miatt ellenséges
Franciaország szövetséget kötött: 1904-ben létrejött köztük az
entente cordiale (szívélyes megegyezés). Ezt antantnak is nevezik. Érdekszféráikat elhatárolták: Marokkó francia, Egyiptom
angol befolyású terület lett. Így a korlátlan terjeszkedés helyett
a garantált stabilitást választották. II. Vilmos német császár ezt
a szövetséget sikertelenül próbálta megbontani.

„Nem fogunk passzívan félreállni, amikor mások 12
felosztják a világot. A világ valamennyi szegletében
érdekeltek vagyunk. Az angolok Nagy-Britanniáról, a franciák az új Franciaországról beszélnek, az
oroszok meghódítják Ázsiát, mi pedig Nagy-Németország megteremtését követeljük. […] A következő
évszázadban a német nép vagy kalapács vagy üllő
lesz. […] Elmúlnak azok az idők, amikor a német
egyik szomszédjának átengedte a földet, a másiknak
a tengert, és magának csak az eget tartotta meg. […]
Semmi esetre sem tűrhetjük, hogy valamelyik külföldi hatalom, valamely idegen Jupiter azt mondja
nekünk: »Mit tehetünk? A világ már föl van oszt„
va!« (Bernhard von Bülow német külügyminiszter,
majd kancellár, 1899)

?

Mivel érvel a német külügyminiszter a német gyarmatosítás mellett? Mi biztosított erőt ehhez? Mit értett
a „kalapács vagy üllő” fordulat alatt?
13

A franciák és oroszok közeledése (Németországgal szemben)
már a 19. század végétől megkezdődött: a franciák jelentős
tőkebefektetőkké váltak az orosz gazdaságban, és megnemtámadási szerződést írtak alá.
Ázsiában a kínai Mandzsúria területét megszerezni kívánó Japán
Oroszországgal került szembe: az orosz−japán háborúban
(1904−1905) a japánok szereztek fölényt és területeket. E háborúban a németek az oroszok pártjára álltak, hogy a francia−orosz
közeledést próbálják meggátolni, ám gazdaságilag előnytelen
szerződéseket kívántak az oroszokra kényszeríteni, így viszonyuk
tovább romlott. A brit−orosz feszültségek enyhülése (például
Perzsia érdekszférákra osztása vagy Afganisztán brit érdekszférává nyilvánítása) után az antant kiegészült Oroszországgal
is (1907). Így Németország ellen három olyan hatalom szövetkezett, amely eredetileg egymással ellenséges volt.
Olaszország Észak-Afrikában terjeszkedett: Líbiában, Szomáliában és – sikertelenül – Abesszíniában (Etiópia). Ennek során
érdekeik ütköztek a francia és a brit érdekekkel.
Az USA közvetlen gyarmatosítás helyett általában gazdasági
befolyást épített ki. Ennek során megszerezte Spanyolországtól Kubát és a Fülöp-szigeteket, Japánt a kikötői megnyitására
kényszerítette, Kínában részt vett a nyugati befolyás elleni
lázadás leverésében (1900). Az USA és az ott nagy tőkebefektetéseket végrehajtó Nagy-Britannia kapcsolata pedig egyre
szorosabbá vált.
Az első világháború előtti években fegyverkezési verseny
indult el a nagyhatalmak között. Ennek szimbóluma volt a csatahajók építése. A legnagyobb flottája Nagy-Britanniának volt,
ám a német flottafejlesztési tervek jelentős feszültséget
okoztak – noha tényleges hadi jelentőségük kevés volt.
Az imperializmus nagyban hozzájárult a szövetségek alakulásához. A nagyhatalmak úgy vélték, gyarmataik megvédéshez,
szövetségeik megerősítéséhez növekvő katonai erő demonstrálása és támadó haditervek szükségesek. Mindannyian úgy
hitték, egy esetleges háború gyorsan véget is ér.

A HMS Dreadnought brit csatacirkáló, 1906
„Bármiről legyen szó: […] a messze országokban
élő német alattvalók és az ottani külkereskedelmi
érdekeink védelméről […] – mindez csakis a német
„
hajóhadban találhat oltalmat. (Alfred von Tirpitz
német admirális, 1898)

?

Miért nem jelentett igazi elrettentést az új csatahajók
építése? Miért jelentett kihívást ezek gyorsasága és
fegyverzete? Mi az „érdek” szerepe az államok külpolitikájában! Keress erre példákat a korszakból! Hol voltak német
gyarmatok?
„A Francia Köztársaság kormánya a maga részé- 14
ről kijelenti, hogy nem fogja akadályozni Anglia
cselekedeteit ebben az országban [Egyiptomban]
azáltal, hogy kéri a brit megszállás időtartamának
megállapítását, vagy bármi más módon […] Ő brit
felsége kormánya a maga részéről elismeri, hogy
Franciaország joga, […] fenntartani a rendet abban
az országban [Marokkóban], és segítségére lenni
valamennyi szükséges közigazgatási, pénzügyi és
katonai reformban. […] Mindkét kormány megállapodik abban, hogy diplomáciai segítséget fognak
nyújtani egymásnak a jelen nyilatkozat feltételeinek
„
megvalósításához. (Entente cordiale, 1904)

?

Miben állapodnak meg az angolok és franciák? Mi
biztosította a két ország „jogát”? Mi ösztönözte őket
a megállapodásra?
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FORRÁSELEMZÉS
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18
19

20

?

Mennyivel nőtt 1876 és 1914 között a hat nagyhatalom gyarmati területe? Mekkora területet szerzett az
1876-ban még nem gyarmatosító Németország, USA és
Japán? Mekkora hányada élt gyarmati sorban a Föld 1914-es
lakosságának? Melyik ország gyarmati területe és gyarmati
lakossága kiugróan magas? Miért volt fenyegetőbb Nagy-Britannia számára Németország mint Franciaország? Mi kellett
ekkora gyarmati terület fenntartásához?

?
?

Miért volt oly aránytalan a brit és a német flotta nagysága a 19. század végén? Miért volt hátrányos ez a németeknek a császár szerint?
Miért a fejletlen hajóhaddal rendelkező Németországhoz viszonyít Churchill? Miért törekszik a német és az
angol hajók közti hatalmas aránytalanságot fenntartani,
sőt fokozni?

?
?

Milyen szerepet játszottak a gyarmatok az anyaország
gazdasági életében?

Kik ellen, mely konfliktus miatt beszélt így a német
császár? Miben különbözött Kína megbüntetése az afrikai területek elfoglalásától? Miért nevezte hunnak a németeket az első világháború idején az antantpropaganda?

?

Mi lehetett a konfliktus kiváltó oka? Milyen az olasz
ultimátum, illetve a török válasz hangvétele? Mi ennek
az oka?

21

Gyarmatok
1876
1914
millió millió fő millió millió fő
km2
lakos
km2
lakos
22,5
33,5
Nagy-Britannia
251,9
393,5
17,0
17,4
Oroszország
15,9
33,2
0,9
10,6
Franciaország
6,0
55,5
–
2,9
Németország
–
12,3
–
0,3
USA
–
9,7
–
0,3
Japán
–
19,2
65,0
A hat nagyhatalom összesen 40,4
273,8
523,4
Az egész Föld

Összesen
1914
millió millió fő
km2
lakos
33,8
440,0
22,8
169,4
11,1
95,1
3,4
77,2
9,7
106,7
0,7
72,2
81,5
960,6
133,9
1657,0

A nagyhatalmak gyarmatainak területe és lakossága
„Kereskedelmünk életre-halálra vergődik az angol kereskedelemmel,
[…] nagy kereskedelmi flottánk, amely lobogóink alatt a világ minden
tengerét szántja, teljesen védtelen a 130 angol cirkálóval szemben,
„
amely ellen nagy büszkén mindössze 4 cirkálót tudunk kiállítani.
(II. Vilmos császár, 1896)
„A kormány egyetértésével világosan lefektettem azokat az elveket,
amelyek hajóhadunk kiépítésének területén a következő 5 esztendőben vezetnek majd bennünket, és az erőnek azt a mértékét, amelyet
csatahajók tekintetében el fogunk érni. Ez a mérték a következő:
60%-kal fogjuk meghaladni a dreadnought-ok terén Németországot,
amennyiben kitart jelenlegi programja mellett, ha pedig még ezen
túlmenően is épít hajókat, minden új munkába vett hajógerincre
„
kettővel felelünk. (Winston Churchill angol haditengerészeti miniszter
visszaemlékezése az 1912-es állapotokra)
„A gazdag országok a gyarmatokon fektethetik be legelőnyösebben
tőkéjüket. […] Franciaország, amelyet fojtogat saját tőkéje, végre
„
tisztába kell, hogy jöjjön a dolgoknak ezzel az oldalával. (Jules Ferry
francia miniszterelnök, 1883 körül)
„Kegyelmet ne adjatok, foglyot ne ejtsetek! Éppúgy, amint ezer
évvel ezelőtt Attila király hunjai emlékezetessé tették hatalmukat,
amely ma is él a mondákban, a ti tetteiteknek a német nevet Kínában
ezer évre emlékezetessé kell tenniük, hogy a kínaiak sose merjenek
„
tiszteletlenül nézni egy németre. (II. Vilmos német császár „hun”
beszéde 1900-ban)
„A helyzetet az olasz alattvalók ellen megnyilvánuló agitáció miatt
szélsőségesen súlyosnak mutatják, melyet több mint nyilvánvaló
módon a tisztségviselők és a hatóság egyéb szervei provokálnak. […]
Az olasz kormány, mely elengedhetetlenül kényszerítve látja magát
arra, hogy gondoskodjon saját érdekeinek és méltóságának megvédéséről, elhatározta Tripolitánia és Kirenaika [líbiai tartományok]
„
katonai megszállásának előkészítését. (Olaszország ultimátuma az
Oszmán Birodalomnak, 1911. szeptember 26.)

A kínai torta felszeletelése , francia gúnyrajz, 1898

?

Mely hatalmak kívánják Kínát felszeletelni? Milyen esélyekkel indulnak a karikatúra sugallata szerint? Melyik
két nagyhatalom közötti konfliktust érzékelteti a szerző?

„E vidékeken sem nyugtalanságot keltő propaganda, sem agitáció
nem létezik. Az oszmán hatóságok tisztjei és egyéb hivatalnokai
feladata a rend fenntartása, mely feladatot teljes felelősséggel teljesítik. […] A jelenlegi vita az olasz kormány tripolitániai és kirenaikai
gazdasági érdekeinek expanzióját biztosítandó megfelelő garanciák
hiányában gyökerezik. Amennyiben emiatt nem folyamodik olyan
súlyos lépéshez, mint a katonai megszállás, az olasz kormány a Magas
Porta azon szilárd elhatározásával fog találkozni, hogy ezt a nézet„
eltérést elsimítsa. (Az Oszmán Birodalom válasza Olaszországnak,
1911. szeptember 28.)
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Elfeledett népirtások? – „Belga Kongó”
A Kongói Szabadállam (később Belga Kongó), amely közel ötvenszer nagyobb volt Belgium területénél, II. Lipót belga király
magánbirtoka volt. A király 1877-ben bízta meg Henry Morton Stanley újságírót és utazót a Kongó-medence területének felkutatásával. Stanley bejárta a vidéket, s értéktelen árukért − ruhákért, késekért, alkoholért − cserébe „megvásárolta” a törzsfőktől
a földjeiket. Végül mindezt a nagyhatalmak is elfogadták. Később a különböző termékekre (például gumi) monopóliumokat
biztosítottak az állami társaságok számára. Az infrastruktúra fejlesztése kényszermunkával történt, a lakossággal kegyetlenül
bántak. Aki nem szolgáltatott be elég gumitermést, annak a kezét levágták, vagy meg is ölték. A belga uralom áldozatainak száma akár tíz millió főre is tehető. 1908-tól Kongó Belgium birtoka lett, s csak 1960-tól nyerte el függetlenségét. A brutális tetteket
sokáig elhallgatták, az utóbbi évtizedekben viszont a sérelmek ismét napirendre
kerültek, sőt 2020-ban több helyen elkezdtek ledönteni II. Lipót szobrait.
A hereró nép
A német gyarmatosítók Namíbiában (Német Délnyugat-Afrika) mintegy hetvenezer ellenük lázadó állattartó bennszülöttet mészároltak le, vagy hajtottak
a sivatagba. A túlélőket koncentrációs táborokban dolgoztatták és éheztették.
A német kormány 2004-ben kért bocsánatot a népirtásért. „A hereró népnek
[egy nyugat-afrikai törzs] most el kell hagynia az országot. Ha a nép
ezt nem teszi meg, erőszakkal kényszerítem rá; a német határon belül minden hererót, legyen az akár fegyveres, akár fegyvertelen, legyen
marhája vagy sem – agyonlövünk. Asszonyokat és gyermekeket nem veszek többé fel, hanem visszaűzöm őket népükhöz, vagy lövetek rájuk.”
(Lothar von Trotha német tábornok felhívása, 1905)

?
Henry Morton Stanley és szolgája,
1872

Mi tette lehetővé, hogy megtörténhetett ez az etnikai tisztogatás? Mire utal
a szarvasmarha meglétének / nem létének említése? Miként tekintettek a gyarmatosítók a bennszülött népekre? Mit bizonyít a belga szövetségi parlament gyarmati
múltat vizsgáló különbizottságának felállítása, illetve a német szövetségi kormány
bocsánatkérése?
23

Egy nevezetes találkozás
1871-ben egy hat éve a külvilág szeme elől eltűnt protestáns misszionárius-orvost keresett fel az újságíró Stanley egy amerikai lap
megbízásából. A hagyomány szerint egy pálmafa közelében hangzott el: „Dr. Livingstone, nemdebár?” Dr. David Livingstone
(1813−1873) tudta, mi a szegénység, a kiszolgáltatottság: kora gyermekkorától napi tíz órát dolgozott egy skót kisváros gyapotmalmában, hogy teológiai és orvosi képzettséget szerezhessen. Dél- és Közép-Afrikában folytatott missziós munkát, küzdött a rabszolga-kereskedelem ellen. A rabszolga-kereskedelmet az 1880-as években felszámolták, de az afrikai rabszolgaság sokáig megmaradt: utoljára Etiópiában tiltották be 1935-ben. Livingstone utazásairól könyveket adott ki, hogy támogatást
szerezzen a további expedíciókhoz. Fő célja az volt, hogy a belső területeken is terjessze a kereszténységet. Felfedezte a Viktória-vízesést, ő nevezte el az angol királynő tiszteletére. Találkozásuk után Stanley hiába próbálta rábeszélni a hazatérésre, Livingstone betegsége ellenére folytatta útját. Egy reggel az ágya mellett térdelve
találták meg – mintha imádság közben érte volna a halál. Munkássága nemcsak
a tudományos ismereteket gyarapította (például a malária gyógyításáról), hanem formálta az európaiak Afrika-képét, hozzájárult a rabszolga-kereskedelem
megszűnéséhez, és további misszionáriusoknak szolgált lelkesítő mintaként.
Stanley és Livingstone doktor találkozása, 1871, utólag színezett rajz

?

Mit tehettek a korabeli misszionáriusok az afrikai emberekért? Miként szereztek
pénzt a munkájukhoz? Miben lehetett példakép dr. Livingstone?

ÖSSZEGZÉS

A gyarmat egy másik országnak alárendelt, önállósággal nem rendelkező terület. Nyersanyagforrás,
felvevőpiac, stratégiai támaszpont, a kivándorlás színtere volt. A 19. század utolsó harmadában új
gyarmatosítási hullám indult el: ezt imperializmusnak nevezzük. A gyarmatosító hatalmak között számos ellentét feszült, s ez (vagy ezek megoldása) hatással volt az első világháború előtti szövetségek
alakulására is. A legnagyobb gyarmatbirodalma Nagy-Britanniának volt.
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6.

Az első világháború eseményei

1

A Balkán mint konfliktusforrás
A Balkán népeinek történelmét a 14. század közepétől az Oszmán Birodalom befolyásolta. A térségben számos nép (szerb,
horvát, bosnyák, albán, görög, macedón) élt, számos vallás (katolikus, ortodox, muszlim) előfordult – sokszor közvetlenül egymás
mellett élve területileg vegyesen. A 19. századra az Oszmán
Birodalom meggyengült, de az úgynevezett keleti kérdés megoldása hosszú ideig váratott magára: még nem dőlt el, mi lesz
a meggyengült Törökország befolyási övezetével. A tengerszorosok, a Boszporusz és a Dardanellák, közelsége miatt a térség
fontos volt a nagyhatalmaknak. Eközben a nemzeti öntudatra
ébredő balkáni népek sorra szereztek autonómiát vagy függetlenséget. Létrejött az önálló Görögország, újjászületett
Szerbia és Bulgária.

Forráspont, brit karikatúra, 1912. (Az üst felirata
magyarul: balkáni bajok.)
„A Balkán nem éri meg egyetlen pomerániai grá„
nátos [gyalogos katona] csontjait sem. (Bismarck
német kancellár, 1876)

?

Mely országok politikusai láthatók a rajzon? Mit sugall a karikatúra? Miért nem volt érdekelt eredetileg
Németország a Balkán térségében, s később mégis miért
kényszerült e térség ügyeivel foglalkozni?
2

Ferenc Ferdinánd és felesége 1914. június 28-án,
nem sokkal a merénylet előtt
„Szembeötlően meg kell most mutatni, hogy mi
vagyunk az urak Boszniában. Ez a célja a csapatok
koncentrálásának és a trónörökös pár reprezentatív
utazásának Szarajevóba. Mindebből Szerbiának
meg kell tanulnia, hogy soha sem nyújthatja ki ide
„
kezét. (Paar gróf, Ferenc József hadsegédje, 1914.
június)

?

Mi segítette a merénylőket? Mely vallási, etnikai csoportok éltek Boszniában? Miért okozott feszültséget
a trónörökös boszniai látogatása?

A nagyhatalmak közül a gyarmatosításból kimaradó soknemzetiségű Osztrák−Magyar Monarchia és az ortodox vallású
Oroszország tekintette e területet érdekszférájának. A nyugati
nagyhatalmak gátat kívántak vetni az orosz terjeszkedésnek,
ezért a Monarchia katonailag megszállhatta Boszniát és Hercegovinát, később pedig birodalmába olvasztotta a két tartományt.
Az orosz törekvések a Monarchia szláv népeinek elcsatolásával
Magyarország területi integritását veszélyeztették.
A Balkán népeire jelentős vonzerőt gyakorolt Oroszországnak
a szláv népek testvériségét és összefogását hangoztató pánszláv
ideológiája. Az időközben területileg megnőtt, megerősödött
Szerbia is Oroszország szövetségese volt. A szerb nacionalista csoportok a szerb nép egyesítését tűzték ki célul, ezért
a Monarchia szerblakta magyarországi és boszniai területének
elszakítására törekedtek. A világháborút közvetlenül megelőző
években lezajlott két Balkán-háború győztesei, Szerbia, Görögország és Románia inkább antantbarát politikát folytattak,
míg vesztesei, Bulgária és Törökország pedig Németország és
a Monarchia, a későbbi központi hatalmak felé közeledtek.
A világháború kitörése
1914. június 28-án a Monarchia hadserege erődemonstrációként a boszniai Szarajevóban hadgyakorlatot tartott, melyen
jelen volt a trónörökös, Ferenc Ferdinánd főherceg és felesége
is. Egy titkos szerb terrorista szervezet tagjai több merényletet is
terveztek Ferenc Ferdinánd ellen, végül egyikük, Gavrilo Princip
lelőtte a trónörököst és feleségét.
A Monarchia egy adott határidőig végrehajtandó követeléseket
tartalmazó felszólítást, azaz ultimátumot küldött Szerbiának,
ugyanis az alapos gyanú szerint a merénylők a szerbiai katonai
felső vezetéssel is kapcsolatban álltak. A szuverenitását sértő
ultimátumot Szerbia csak részben fogadta el. A merényletet a
Monarchia casus belliként, azaz háborús ürügyként használta
fel: Németország ösztönzésére július 28-án hadat üzent Szerbiának. Ezután a szövetségekből következően pár hét alatt
Európa legjelentősebb államai hadban álltak: a mozgósításokat
gyors hadüzenetek követték. Az addigi fegyverkezési verseny,
az általános hadkötelezettség, a támadó haditervek és a gyors
győzelem reménye egy világégés kitörését hozta magával.
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A hadviselő felek és a frontok
A háborúban két katonai tömb állt szemben egymással. A központi hatalmak: a Német Császárság, az Osztrák–Magyar
Monarchia, amelyhez 1914-ben csatlakozott Törökország, illetve
1915-ben Bulgária. Az antant hatalmai közé tartozott Franciaország, Oroszország és a Belgium német lerohanását háborús
oknak tekintő Nagy-Britannia. Az antanthoz csatlakozott Japán,
amely a Német Császárság távol-keleti gyarmatait szerezte így
meg, és 1915-ben a háború kezdetén még semleges Olaszország. Az olaszok eredetileg a Monarchia és Németország szövetségesei voltak, de a Monarchia részben olaszlakta területeit
kívánták megszerezni. 1916-ban Románia, később Görögország
is az antant szövetségesévé vált. Az USA társult hatalomként
1917-ben csatlakozott az antanthoz: az addigi brit−amerikai gazdasági kapcsolatok, az antantnak nyújtott háborús kölcsönök,
illetve a kereskedelmét veszélyeztető német tengeralattjárótámadások nyomán. A britek oldalán kanadai, ausztrál, új-zélandi
és indiai katonák is harcoltak, s a franciák kötelékében is küzdöttek gyarmati csapatok. Az antanterők területben, lakosságszámban, nyersanyagokban felülmúlták ellenfeleiket, és
hosszú távon döntőnek bizonyult.
A célok kezdetben korlátozottak voltak: a Monarchia Szerbia
megbüntetését akarta, Németország európai vezető szerepének
megerősítését várta, az oroszok a balkáni befolyásukat féltették, a franciák revánsot, míg a britek az európai erőegyensúly
fenntartását remélték.
A háború legpusztítóbb ütközetei Európában zajlottak. A nyugati fronton vetették be a legnagyobb erőket, s itt halt meg
a legtöbb mozgósított katona. A keleti front igen hosszan
húzódott a balti államoktól kezdve, Oroszországon keresztül egészen Erdélyig. A déli front része volt a balkáni front
és az olasz front. Az Oszmán Birodalom harcolt Afrikában
Egyiptom térségében, illetve Ázsiában a tengerszorosoknál,
Mezopotámia déli részén és a Kaukázus térségében. A németek
ázsiai gyarmatai Japán irányítása alá, afrikai gyarmatai pedig
az antanthatalmak fennhatósága alá kerültek a háború során.
A tengereken és óceánokon a brit tengeri fölényt inkább
a német tengeralattjárók kívánták megtörni, nem pedig a háborús feszültséget okozó német csatahajók.
A németek haditerve a háború kezdetén az volt, hogy elkerüljék a Franciaországgal és Oroszországgal vívott kétfrontos háborút. A századforduló német vezérkari főnöke, Alfred
von Schlieffen módosított terve alapján először nyugat felé,
Franciaországot támadták meg egy átkaroló hadművelettel –
a semleges Belgiumon keresztül. Úgy vélték, Oroszország lassan
tud mozgósítani, s ezalatt Franciaországot villámháborúban
legyőzik. Ezután erőiket már Oroszország ellen tudják összpontosítani. Ám a semleges Belgium lerohanását brit hadüzenet követte, s szeptember elején a francia−brit erők a Marne
folyónál, körülbelül 50 kilométerre Párizstól megállították
a német támadást.
Oroszország a vártnál gyorsabban mozgósított: betörtek Kelet-Poroszországba és a Monarchia területén lévő Galíciába.
Az oroszok jelentős veszteségeket szenvedtek el a németektől.
Galíciában viszont a Monarchia támadása fulladt kudarcba.
Szerbia is kitartott, bár érzékeny veszteségek sújtották.

„A birodalmi kancellár, akárcsak a császár, a Szer- 3
bia elleni azonnali beavatkozást látja a Balkánon
felmerülő nehézségeink legradikálisabb és legjobb
megoldásának. Nemzetközi szempontból kedve„
zőbbnek tartja a jelen pillanatot, mint egy későbbit.
(Szőgyény-Marich László osztrák−magyar berlini
nagykövet távirata a Monarchia közös külügyminiszterének, Leopold Graf Berchtoldnak, 1914. július 6.)

?

Miként viszonyult a Szerbiában kialakult helyzethez
a Német Császárság? Miért jobb egy gyors beavatkozás?
Mi volt a gyors beavatkozás tétje?
„Alkura lépni Németországgal Franciaország rová- 4
sára olyan szégyen lenne, amelyet jó nevéről ez az
„
ország [Nagy-Britannia] soha le nem moshatna.
(Sir Edward Grey brit külügyminiszter távirata,
1914. július 30.)

?

Miért nem köthettek alkut a britek és a németek? Mitől tarthattak a britek egy esetleges német győzelem
esetén?
„Elbírálandó továbbá a részletekben fizetendő 5
háborús kártérítés: ennek olyan magasnak kell
lennie, hogy Franciaország ne tudjon az elkövetkezendő tizenöt-húsz évben jelentős anyagiakat
a fegyverkezésre fordítani. […] Olyan kereskedelmi
egyezményt kell kötnünk, amely Franciaországot
Németországtól gazdasági függésébe hozza, export-országunkká teszi, és lehetőséget teremt arra,
hogy kikapcsoljuk a Franciaországba irányuló angol
„
kereskedelmet. (Bethmann-Hollweg német kancellár
emlékeztetője Németország háborús céljairól, 1914)

?

Mire számítva készült ilyen feljegyzés 1914-ben? Miként bántak volna a németek a legyőzöttekkel? Miként
bántak a németekkel a háború után?
6

A Maxim-géppuska német változata és kezelői,
1917

?

Miért volt a géppuska pusztító fegyver? A világháborút
megelőzően mely harcokban alkalmazhatták a már az
1880-es években kifejlesztett Maxim-géppuskát?
6. Az első világháború eseményei 45

Tortenelem11_beliv_22_02_25.indd 45

2022. 03. 05. 15:24

7 „Egy vaskereszttel kitüntetett német altiszt a bajtársaival egy indulót kezdett énekelni. Amikor befejezték, én zendítettem rá a […] dalra, aztán jött egyik
a másik után. […] Ha mozifilmen láttam volna,
„
megesküdtem volna, hogy hamisítvány az egész!
(Egy angol katona visszaemlékezése 1914. december
24-ére)

?

Milyen esemény zajlott le 1914 végén a visszaemlékezés
szerint? Mi lehetett ennek az oka? Később miért nem
ismétlődött ez meg?
8

Nyugaton a frontok megmerevedtek: a beásott tűzerővel
rendelkező védelem fölénnyel bírt a támadókkal szemben. Nagy
veszteséggel járó állóháborúra kellett berendezkedni. Mintegy nyolcezer kilométer hosszan lövészárkok szaggatták szét
a vidéket Belgiumtól a svájci határvonalig. Bár sok szörnyűség
történt a nyugati fronton (például a rendkívül sok áldozattal járó
pusztító gáztámadások), a keleti és a déli fronton történtek csak
változások. A britek a török tengerszorosokon kívántak utánpótlást szállítani Oroszországnak, ezért a Gallipoli-félszigeten
próbáltak partra szállni és a félszigetet elfoglalni – ez utóbbi
nem sikerült, nagy veszteségeket szenvedtek a németek által
megsegített törököktől.
A keleti hadszíntéren 1915 tavaszán a németek és a Monarchia
csapatai áttörték a frontot, és nagy területről szorították ki az
oroszokat kelet felé.

Brit lövészárok a nyugati fronton, 1916
„Úgy 450 méterre tőlük [a németektől] ástuk be
magunkat, és a két lövészárok között elterülő egész
terület tele volt holttesttel, olyanokéval, akik szeptember 12-én estek el, és mi ott voltunk egészen
„
október 13-ig. (Egy antantkatona visszemlékezése)

?

Miért kellett a katonánknak beásni magukat? Miért
nem temették el a két lövészárok között meghaltakat?

9 „A világszintű rossz gabonatermés […] már most
komoly nehézségek elé állítja Angliát, Franciaországot és Olaszországot. […] Anglia körül és
Franciaország nyugati partvonala mentén tiltott
zónát állítunk fel, melyben mindennemű az ellenséges országba irányuló hajóforgalmat meggáto„
landónak tekintünk. (Német jegyzék az Egyesült
Államoknak, 1917)

?

Mi a német cél a korlátlan tengeralattjáró-háború
meghirdetésével?

10 „A demokráciáért, a hatalom alávetettjeinek jogaiért, hogy hallathassák szavukat a saját kormányaikban, a kis nemzetek jogiért és szabadságáért,
az igazság egyetemes uralmáért, amelyet a szabad
népek együttműködésében gyakorolnak, hogy
békét és biztonságot nyújthassanak az összes nem„
zetnek, és végre megteremtsék a szabad világot.
(Wilson amerikai elnök hadüzenetért folyamodó
kongresszusi beszéde, 1917)

?

Mit tűzött ki az elnök háborús célként? Milyen érveket
hangoztatott? Miért nem csupán a tényleges sérelmeket
(például a kereskedelmi hajók elsüllyesztése) sorolta? Milyen
az elnök által felvázolt „szabad világ”?

Közben az antant a Monarchia egyes területeinek (Dél-Tirol,
Trieszt, az Isztriai-félsziget, Dalmácia) ígéretével sikerrel vonta be Olaszországot a háborúba 1915 májusában. Így egy
újabb front nyílt meg az Adriától északra az Isonzó folyónál
– ez döntően véres állóháborúkat jelentett 1917-ig. A központi hatalmak pedig Bulgáriát hívták szövetségeseik sorába,
a Monarchia és Bulgária 1915 novemberére legyőzte Szerbiát.
1915 a központi hatalmak katonai fölényével zárult, ám
a háború vége messze volt még.
1916-ban a németek a nyugati frontra koncentrálták erőiket. Tíz hónapra ostrom alá vették a francia Verdun erődjét.
Az értelmetlen harcok során közel egymillió ember halt meg,
miközben az elkeseredett küzdelem ellenére a front elhelyezkedése nem változott. Nyáron a britek a Somme folyónál
indítottak támadást: itt vetettek be először tankokat. A „gépek
csatájában” szintén közel egymillió halottat számláltak, de
a frontvonal csak öt kilométert mozdult. A háború folyt tovább:
mindkét fél hitt a saját majdani győzelmében, s ezért minden
áldozatra kész volt.
A keleti fronton az oroszok ellentámadását sikeresen megállították. Románia a bukaresti titkos szerződésben neki ígért Erdélyért
és Tiszántúlért cserébe belépett a háborúba, és hadserege
betört Erdélybe. Azonban Németország és az Osztrák−Magyar
Monarchia visszaverték a támadást, és elfoglalták Bukarestet is.
1916 őszén meghalt az Osztrák−Magyar Monarchia uralkodója, I. Ferenc József. Utóda, IV. Károly (1916−1918) a békére
törekedett, ám nem járt sikerrel. Ekkor ugyanis még egyik fél
sem került fölénybe a másik szövetség tagjaival szemben, illetve egyik sem szenvedett el a további harcokat akadályozó
veszteséget.
Az antant a nemzetközi kereskedelmet és a nemzetközi jogot
megsértve blokád alá vonta a központi hatalmak kikötőit. Válaszul a németek 1917 februárjában bejelentették a korlátlan
tengeralattjáró-háborút, amelynek értelmében a német
tengeralattjárók figyelmeztetés nélkül elsüllyesztenek minden
Nagy-Britanniába és Franciaországba tartó hajót. 1917 a fordulat évének tekinthető. Tavasszal az – antanthatalmaknak addig
hiteleket és hadianyagot biztosító – Egyesült Államok belépett
a háborúba.
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Az első világháború Európában
A korábban háborúellenes jelszavakat hangoztató amerikai
elnök, Wilson a Kongresszus támogatásával bejelentette az
USA hadüzenetét. A hadüzenetben szerepet játszott a korlátlan
tengeralattjáró-háború 1917-es meghirdetése, illetve a németek
sikertelen próbálkozása az USA-ellenes Mexikó bevonására.
Az Egyesült Államok tartott attól, hogy Oroszország várható
kiesésével a háborút a központi hatalmak nyerik meg, és az USA
búcsút mondhat a franciáknak és a briteknek folyósított sok
milliárd dollár hitelnek. A háborús szerepvállalás lehetőséget
adott a szabadkereskedelem alá tartozó területek növelésére
is. Az USA belépése döntő hatású lett, noha 1917-ben az Egyesült Államoknak még alig volt bevethető hadserege. Ősszel az
olasz fronton a központi hatalmak támadást indítottak. Az
olasz védelem összeomlott, így az osztrák–magyar és német
seregek az Isonzó folyótól a Piave folyóig tudtak előrenyomulni.
Oroszország és a központi hatalmak összeomlása
Az 1917-es év Oroszországban is fordulatot hozott: a háborús veszteségek, az éhínség, az ellátatlanság miatt forradalom
robbant ki, márciusban II. (Romanov) Miklós cár lemondott.
Az új Ideiglenes Kormány folytatta a háborút, ám az orosz seregek újabb kudarcokat szenvedtek. Az 1917 novemberében
erőszakkal hatalomra kerülő bolsevikok fegyverszünetet
kértek, és 1918 márciusában békét kötöttek a központi hatalmakkal. Így a keleti front gyakorlatilag megszűnt, a németek megszabadultak a kétfrontos háborútól.
1918 januárjában Wilson elnök közzétette tizennégy pontját,
amelyben a békerendezés alapelveit írta le: a kereskedelem
szabadságát, a gyarmati rendszer átalakítását, a népek önrendelkezését, a titkos diplomácia megszüntetését. 1918 tavaszától
a németek erőiket nyugatra összpontosították, ismét Párizs
felé törtek. Ám az amerikai csapatokkal kiegészült antanterők
ellenállása miatt a német csapatok győzelembe vetett hite
megtört. Noha még idegen területen álltak, a hadsereg már
nem volt alkalmas a további harcokra.
Ősszel a balkáni antantsereg előretörése következtében Bulgária és Törökország is feltétel nélkül letette a fegyvert, kapitulált. A Monarchia november 3-án Padovában kötött fegyverszünetet. A forradalom nyomán II. Vilmos német császár
lemondott, majd az új kormány november 11-én fegyverszünetet kért. A nagy háború véget ért.

?

Miként kívánta megoldani a német 11
hadvezetés a kétfrontos háború problémáját? Mi volt a Schlieffen-terv lényege? Miért nem mozgott a nyugati front
a keleti fronttal ellentétben? Mi volt
a tengerszorosok jelentősége? Miért
volt hátrányos Oroszországnak az 1918
márciusában megkötött breszt-litovszki béke, és miért egyezett bele mégis
a bolsevik vezetés? Mely területeken álltak
a német csapatok 1918 novemberében?
Mely vidékeket érintettek a legsúlyosabb
harcok?

„Február 1-jén szándékozunk megkezdeni a kor- 12
látozás nélküli tengeralattjáró-háborút. Ennek
ellenére meg akarjuk tartani semlegességében az
Amerikai Egyesült Államokat. Ha ez a kísérlet
nem sikerülne, szövetséget ajánlunk Mexikónak
a következő alapon: együtt indítunk háborút, és
együtt kötünk békét. Nagy pénzügyi segítséget
fogunk nyújtani, és természetes, hogy Mexikónak
vissza kell foglalnia elveszett területeit Új-Mexikó, Texas és Arizona államokban.” (Zimmermann
német külügyminiszter távirata Mexikó elnökének,
1917. január 16.)

?

Mit ígért Németország Mexikónak? Miért lett volna hátrányos az USA-nak Mexikó belépése? Miért kételkedett
a német külügyminiszter abban, hogy az Egyesült Államok
semleges marad?
13

Egy német tengeralattjáró megtorpedóz egy
brit teherhajót, 1917

?

Mi volt a tengeralattjáró előnye? Milyen hajókat támadtak a németek? Miért volt ez kétélű fegyver?

„Nyílt, nyíltan letárgyalt békeszerződések, amelyek 14
megkötése után nem lesz többé semmiféle titkos
nemzetközi megállapodás, hanem a diplomácia
mindig nyíltan és a nyilvánosság színe előtt fog
„
tevékenykedni. (Részlet Wilson elnök pontjaiból,
1918. január 8.)

?

Miért van szükség a nyílt diplomáciára? Miért tartják
ezt sokan idealizmusnak?
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FORRÁSELEMZÉS
A háborúba lépés és következményei

15

16

17

18

19

?

Milyen a hangneme e táviratoknak? Mi ennek az oka?
Miként tekint a cár a Szerbiának küldött hadüzenetre?
Kik gyakorolhattak nyomást az uralkodóra? Mi lehetett
„a háborúhoz vezető végzetes lépés”?

?

Mi lehetett a Németország keleti határainál zajló háborús
előkészítés? Miért túlzás II. Vilmos állítása a világbéke
megőrzésében tett erőfeszítéseiről? Mi fenyegette a világbékét az egyes országok részéről? Mi a kommunikációs célja
mindkét félnek?

?

Miként tekintett Európára ekkor Németország? Mely
országok ellen irányult ez a külpolitika? Miként tekintett a Monarchiára Németország? Mely országok maradtak
volna ki a közép-európai német gazdasági szövetségből?
Miért volt szükség a gyarmatokra? Mi kellett volna e célok
megvalósításához?

„E komor pillanatban segítségért fordulok Hozzád. Nemtelenül hadat
üzentek egy gyenge országnak. Oroszországban óriási a felháborodás,
amit én is osztok. Már látom, hogy rövidesen képtelen leszek ellenállni
a reám nehezedő nyomásnak, és kénytelen leszek a háborúhoz vezető
„
végzetes lépéseket megtenni. […] Miki. (II. Miklós orosz cár távirata
rokonának, II. Vilmos német császárnak, 1914. július 29.)
„Csapataidat mozgósították Ausztria−Magyarország, a szövetségesem ellen. […] Hiteles forrásból arról kapok híreket, hogy keleti
határaimnál komoly háborús készülődés zajlik. […] A világ békéjének fenntartásáért tett erőfeszítéseimben elmentem a lehetséges
legvégső határig. […] Te még képes lehetsz megőrizni Európa békéjét,
amennyiben Oroszország beleegyezik, hogy leállítsa katonai intézkedéseit, amelyek feltétlenül fenyegetik Németország és Ausztria−
Magyarország biztonságát. Vili” (II. Vilmos távirata, 1914. július 31.)
„Elérendő egy közép-európai gazdasági szövetség, kölcsönös vámmegállapodásokkal, Franciaország, Belgium, Hollandia, Dánia,
Ausztria−Magyarország, Lengyelország, esetleg Olaszország, Svédország és Norvégia bevonásával. E szövetségnek kell Németország
gazdasági hegemóniáját Közép-Európa felett stabilizálnia, a tagok
formális egyenjogúsága mellett, de valójában német vezetés alatt. […]
Elsősorban egy összefüggő közép-afrikai gyarmatbirodalom létesítése
kívánatos. Az Oroszország ellenében elérendő céljainkat később kell
„
megvizsgálnunk. (Bethmann-Hollweg német kancellár, 1914)

?

„Fegyveres erővel kell tehát államaim számára a belső nyugalom
és az állandó külső béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem. Ebben a komoly órában tudatában vagyok elhatározásom
egész horderejének s a Mindenható előtti felelősségnek. Mindent
megfontoltam, mindent meggondoltam. Nyugodt lelkiismerettel
„
lépek a kötelesség útjára. (Ferenc József: Népeimhez, 1914. július 28.)

?

„Aki ilyen időszakban zajosan és önfeledten ünnepel, több mint
tisztességtelen – egyszerűen őrült. Emlékszem ötünkre a Keble
College-ból, közülünk én vagyok az egyetlen túlélő. […] Maradjunk
„
csendben és adjunk hálát. (C. S. Lewis író visszaemlékezése a német
fegyverszünet aláírásának napjára, 1918)

Mi volt Ferenc József célja a hadüzenettel? Mi lett a hadüzenet következménye? Vajon mennyire volt ennek
valós tudatában az uralkodó (különösen a táblázat adatait
tekintve)?

Mennyire általánosítható Lewis viszonyítása a veszteségekről? Miért volt megrendült az akkori fiatal tiszt?
Mit okozott a lelkekben a háború és befejezése?

Központi
hatalmak

Antant

20
Franciaország
Nagy-Britannia
Oroszország
Olaszország
Egyesült Államok
Egyéb hadviselő államok
Összesen
Németország
Osztrák–Magyar Monarchia
Törökország
Bulgária
Összesen
Mindösszesen

Mozgósítottak
száma

Harcokban elesett
katonák száma

%

8 410 000
8 904 467
12 000 000
5 615 000
4 355 000
2 904 343
42 188 810
11 000 000
7 800000
2 850 000
1 200 000
22 850 000
65 038 810

1 357 800
908 371
1 700 000
462 391
50 585
409 943
4 889 090
1 808 546
922 500
325 000
75 844
3 131 889
8 020 780

16,15
10,20
14,17
8,23
1,16
14,00
12,00
16,44
11,83
11,40
6,32
13,71
12,00

Sebesült
katonák száma
4 266 000
2 090 212
4 950 000
953 886
205 690
343 492
12 809 280
4 247 143
3 620 000
400 000
152 390
8 419 533
21 228 813

%

Polgári
áldozatok

50,73
23,47
41,25
16,99
4,72
8,44
30,00
38,61
46,41
14,04
12,70
36,85
33,00

40 000
306 335
2 000 000
?
?
1 087 000
3 433 335
760 000
300 000
2 150 000
275 000
3 485 000
6 642 633

Gazdasági/
pénzügyi
költségek (millió $)

193 667

86 238
281 887

Az első világháború emberi és anyagi erőforrásai, áldozatai (fő, százalék, millió dollár)

?

Melyik katonai tömb mozgósította a legtöbb katonát a háború során? Milyen következményei voltak ennek a háború elhúzódásakor? Melyik
szövetség, illetve melyik ország szenvedte el arányaiban a legnagyobb veszteséget az emberélet tekintetében? Miért volt nagy a sebesült
katonák száma? Mely országokban volt a legnagyobb a polgári áldozatok száma, miért? Hosszú távon mi befolyásolta a háború végkimenetelét?
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[

LÁTÓKÖR

]

21

A pusztítás fokozója, a spanyolnátha
1918-ban influenzajárvány söpört végig a világon. Az első hivatalos eseteket
tavasszal az USA egy katonai bázisán jegyezték fel, utána pár héttel már a nyugati front lövészárkaiban is megjelent a vírus, aztán szerte a világon. Ősszel
gyorsan terjedő kórként pusztított a járvány első hulláma. Elnevezését azért
kapta, mert Spanyolország semleges ország lévén nem vezette be a cenzúrát, így
a sajtó beszámolhatott a megbetegedésekről. Az elnevezés a spanyolokra ragadt.
A vírus rendkívül halálos volt: a magas lázzal társuló tüdőgyulladás és a szervezet erre adott túlzott immunválasza sokszor néhány nap alatt elpusztította
a tüdőszövetet és ezzel a betegségbe esőket is. Veszélyeztett volt a 20−40 éves
korosztály, így a lövészárkok katonái is. Az ősszel hazatérő katonák révén még
jobban terjedt a kór. Számos esetben kiszámíthatatlanul pusztított a járvány:
nemcsak a városokat sújtotta jobban a vidéknél, hanem sokszor az egyik kisvárost megkímélte, a másikban pedig aratott a halál. A betegség nemcsak Európában terjedt, hanem a többi kontinensen is, mintegy ötvenmillió áldozatot szedve.

Gyógyszer nem volt, s a háború nyomán meggyengült, összeomló egészségügyi
rendszerrel és közszolgáltatásokkal a háttérben a hatóságok a karantént, a tömegközlekedés kisebb mértékű igénybevételét és maszkok használatát javasolVillamosjárat az USA-ban, 1918
ták. A karantén az olasz „quarantina” szóból ered, negyven napot jelent. En�nyi ideig tartott a betegek elzárása, hogy mások ne kaphassák el a fertőzést. Ez persze csak lassította a járványt, amely több
hullámban pusztítva nagymértékben csökkent. Valószínűleg a kevésbé halálos vírusváltozatok kerekedtek felül: hiszen azok
mindig találtak újabb élő gazdatestet. „Járok ebben az olvatag és forró őszben, s hallgatom, mit beszélnek embertársaim. Senki se mondja: »Megegyezéses béke... Wilson... Leszerelés...« Hanem ilyesmiket hallok: »Reggel már
harminckilenc fok láza volt... az orvos már akkor megmondta... hajnalban pedig...« Látok idegeseket, kik halványlila toroköblítővel gargalizálnak a hídon, mellényzsebükben tartják a jódos orrkenőcsöt, és semmiért sem
fognának kezet, még egy miniszterrel sem, mert attól tartanak, hogy a miniszter is spanyol. Budapest egy középkori város képét mutatja. Délután kis talyiMiért okozhatott oly nagy pusztítást a spanyolnátha? Vesd össze a járvány álgán vagy negyven koporsófödelet húz fütyürészdozatainak és a harci cselekményekben elesettek számát! Miként reagáltak
ve egy suhanc, estefelé pedig a budai körúton
üres halottaskocsi robog.” (Kosztolányi Dezső: a kormányok és a magánemberek? Miként változott a közhangulat a járvány
hatására? Miért tesz elutasító mozdulatot a villamoskalauz a képen?
Járvány. Pesti Napló, 1918. október 20.)

?

[

MÚLT, JELEN, JÖVŐ

]

22

Gavrilo Princip szobra: szabadsághős vagy terrorista emléke?

A törökökkel vívott 1389-es rigómezei csatát követően Szerbia függetlensége sok
évszázadra elveszett. Ferenc Ferdinándnak a csata évfordulójára, 1914. június
28-ára tervezett szarajevói látogatását a szerb nacionalisták – köztük a merénylő
Gavrilo Princip – provokációnak tartották. Őt a merénylet után elfogták, de kiskorú lévén nem végezték ki. A börtönben halt meg 1918-ban. Megítélése ma is ellentmondásos: hogy hősnek vagy terroristának tartják-e a nemzeti hovatartozástól is.
„A szabadság eszméjének jelképe, zsarnokölő és az Európában akkoriban jelen levő rabság alóli felszabadítás eszméjének hirdetője.” (Tomislav
Nikolić szerb elnök, 2015)
„Gyilkos volt, terrorista. Azért tette, mert azt akarta, hogy Bosznia
Nagy-Szerbia része legyen." (Egy boszniai muszlim véleménye, 2014)
Gavrilo Princip belgrádi szobra
„Az Osztrák–Magyar Monarchia alóli felszabadítás gondolata jogos volt, bár nehéz Gavrilo
Principet hősnek látni.” (Egy zágrábi horvát véleMilyennek ábrázolja Principet a szerb szobor? Miért szabadsághős sok
ménye, 2014)
szerb számára Princip? Miért osztja meg tette a délszláv népeket is?

?

ÖSSZEGZÉS

1914-ben Ferenc Ferdinánd trónörökös szarajevói meggyilkolása után hamarosan háború tört ki. Két
szövetség állt szemben: az antant és a központi hatalmak. 1914 őszére kiderült, hogy a német villámháborús tervek kudarcot vallottak, s inkább állóháborúra kell felkészülni. A legpusztítóbb csaták
a nyugati fronton zajlottak, de a keleti és a déli fronton is katonák sokasága sebesült meg vagy halt
meg. A háború több mint négy évig tartott, és az antant győzelmével ért véget.
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7.

Az első világháború jellemzői és hatása

1

Észak-franciaországi lövészárokrendszer légi
felvétele és egy francia lövészárok belseje, 1917

?

Mi volt a két lövészárokrendszer közti sötét sáv (a kép
bal felső részén)? Miért nem egyenesek a lövészárkok?
Miért periszkópon nézett ki a lövészárokból a francia katona?
Mutasd be a periszkóp működési elvét! Mi ellen védett, mi
ellen nem a lövészárok? Miért használtak oly sok lövedéket?
2 „Végigtántorogtunk előre az úton, körülöttünk
robbantak a gránátok. Hirtelen pontosan előttem
megállt egy katona, én meg ingerülten rákáromkodtam, és megtaszítottam a térdemmel. Ő na„
gyon szelíden azt mondta: »Megvakultam, uram«
(Edwin Vaughan brit katonatiszt naplója, 1917)

?

Milyen veszélyekkel járt az előrenyomulás? Milyen testi
és lelki sérülések érhették az itt harcolókat a forrás
alapján?

3

Brit tank, 1916
„Egy tank bőgő motorral lassan dagasztott a sárban
[…] és tüzet nyitott. Egy pillanattal később odanéztem, és egy rakás összegörbült vason kívül semmi
„
sem maradt belőle: telibe találta egy nagy gránát.
(Edwin Vaughan brit katonatiszt naplója, 1917)

4

?
?

Az állóháború és az anyagcsata
1914 őszére kiderült, hogy a villámháború helyett többéves
állóháborúra kell berendezkedni. A fronton lövészárokrendszerek alakultak ki. A több kilométer mélységben tagolt és
a nagy tűzerővel védett fedezékeket nem volt könnyű áttörni.
A támadás mindig nagy veszteséggel járt, s a vonalak elhelyezkedését csak pár kilométerrel módosította. A két szembenálló
ellenség frontvonalát a senki földje, szögesdrót akadályok,
árok- és fedezékrendszer választotta el. Az árokrendszer
sosem volt egyenes, hogy ne lehessen végiglőni. Az áttörési kísérleteket sokszor napokig tartó tüzérségi előkészítés, pergőtűz
előzte meg: a talajban hatalmas gödrök keletkeztek, az ellenség
pedig egyre kétségbesettebbé vált. Az egyenetlen, sokszor
sáros talaj és a fedezékekkel biztosított védőfegyverek tűzereje
még nehezebbé tette az emberek és gépek előrenyomulását.
A háború új eszközöket és módszereket követelt. Mindegyik fél
használt gépfegyvereket és nehézlövegeket. A támadások
sikere érdekében gránátokat és a lángszórókat vetettek be.
Ezek növelték a veszteségeket, de a háborút nem döntötték el.
A lövészárokharcban a mérgező, máskor riadalmat okozó harci
gázok okoztak fájdalmas pusztulást. Emiatt egyre hatékonyabb
gázálarcokat rendszeresítettek. A kezdetben lomhán mozgó
harckocsikat, vagyis tankokat először az antant alkalmazta
a somme-i csatában. Ekkor átütő hatásuk még nem volt, de
a jövőt ezek az eszközök jelentették. A tank elnevezés a kifejlesztendő fegyver titkosságát jelezte: vízszállítóként (water
tank) utaltak rá. A háború végére a gyalogsággal és a légierővel
együtt alkalmazták, ebben az antant sikeresebb volt a központi
hatalmaknál.
A németek által nagy számban bevetett tengeralattjárók
a brit tengeri utánpótlást igyekeztek megtörni torpedóikkal.
A korlátlan tengeralattjáró-háború meghirdetése hozzájárult az Egyesült Államok hadba lépéséhez. A búvárhajók ellen
a konvojmódszert alkalmazták: akár száz kereskedelmi hajó
ment együtt a hadihajók támogatásával. Így a veszteségek
az addigi huszonöt százalékról egy százalékra csökkentek.
A világháború előtt nagy feszültséget gerjesztő német flottát
mindössze egy nyílt tengeri ütközetben vetették be.
A repülőgépek a háború elején csak a felderítés eszközei voltak,
ám a háború végére egyre hatékonyabbá váltak: bombákkal és
gépfegyverekkel is ellátták azokat. Döntő jelentőségűnek ekkor
még nem annyira a technikai újítások sokasága, sokkal inkább
a nyersanyag és az emberanyag mennyisége bizonyult.
A háborús emberáldozatok száma minden addigi mértéket
felülmúlt: több mint tízmillió főt tett ki.

Miért volt félelmetes fegyver a tank? Mi volt a gyenge
pontja? Mely célból festették meg a tankot?
Miként alakították a konvojokat? Miért volt ez a forma
előnyösebb a sok magányos hajónál?

Brit konvoj az Atlanti-óceánon, 1917
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?

Miért különleges ez a helyzet? Miért egy asszony végez- 5
te ezt a nehéz fizikai munkát? Milyennek tűnik a felszerelés, amelyet használ?

Parasztasszony szánt a háború alatt
A hadigazdaság és a háborús propaganda
A több millió mozgósított katona szállítása, ellátása, a hadianyagok előállítása és a frontra juttatása hatalmas logisztikai
erőforrásokat követelt. A gazdaság irányításában az állam
szerepe egyre meghatározóbbá, a politikusok irányító hatalma
egyre erősebbé vált. Előfordult, hogy az állam erőszakos lefoglalással, vagyis rekvirálással szerzett szállítóeszközt vagy más
háborúhoz szükséges cikkeket. Az anyagi és emberi erőforrások
minél nagyobb mértékű kihasználásának kényszere a hátország
mindennapi életére is rányomta bélyegét. Az elhúzódó háború
a komolyabb gazdasági és emberi tartalékokkal rendelkező
antant győzelmi esélyét növelte.
A lakosság ellátása egyre nagyobb gondot okozott. Az árak,
különösen az élelmiszereké folyamatosan nőttek, de ezt a bérek
nem követték azonos mértékben. Az infláció egyre nagyobb
lett. A háború finanszírozása érdekében az állam hadikölcsönök
jegyzésére buzdította polgárait: a kamatozó kötvényeket a lakosság vásárolhatta. A korlátozott élelemmennyiség miatt
a kormányok sokszor hatósági árszabást és jegyrendszert
vezettek be: a meghatározott mennyiségű közszükségleti cikket (például kenyér, zsír, liszt) központi szabályozás alapján
hatóságilag kibocsátott utalványokkal lehetett beszerezni. Ez
azonban rontotta a háborús hangulatot, és teret nyitott a feketepiac számára.
A több millió sebesült és a fizikailag és lelkileg sérült hadirokkant ellátása gondot okozott a háború alatt és a háború után
egyaránt. A leszerelt katonák békés életbe való visszailleszkedése
sok nehézséget és konfliktust okozott a hazatérőknek és rokonaiknak is. Számos esetben ellehetetlenült a megélhetésük,
vagy szét is hullhattak a családok.
A rengeteg áldozattal és veszteséggel járó elhúzódó háborúnak
célt és értelmet kellett adni: igazságosnak, védekezőnek, hősiesnek kellett bemutatni – az ellenfelet pedig embertelennek,
jogsértőnek, igazságtalannak. Ennek eszköze volt a propaganda: a háborús cenzúra, a különböző sajtótermékek, plakátok
sokasága, sőt a film is. Az ellenségkép kialakítását segítették
a gúnyrajzok, a kitalált történetek, a dehumanizáló (emberi
mivoltától megfosztó) elnevezések. Virágoztak a rémhírek és
az álhírek. A propaganda terén az antant eredményesebb tevékenységet fejtett ki: ennek hatása a mindennapi közbeszédbe
is beszűrődött, eredményesen motivált a hadba vonulásra.
Számos hadviselő ország tömegesen internálta (bírói ítélet
nélkül őrizetbe vette) az „ellenséges származású” idegeneket, így például az olasz és román civileket az Osztrák–Magyar
Monarchiában. A háborús veszteségek miatt azonban egyre
erősebbé vált a háborúellenesség, a pacifizmus.

„Hagyja abba a burgonya hámozását! A burgo- 6
nya hámozása 4 uncia [4 x 28 g] veszteséget jelent
„
a burgonya minden fontjából [0,5 kg]. (A brit Élelmezésügyi Minisztérium háborús szakácskönyvéből,
1918)

?

Miért kellett ilyen módon is takarékoskodni az élelemmel? Vajon jelentett-e igazi takarékosságot a burgonyahámozás elhagyása?
7

Világháborús sebesültek
„Neked is jobb lett volna, ha a gránát egészen szét„
tép. Mit kezdjek egy ilyen nyomorék emberrel?
(Egy nagyrévi fiatalasszony így köszöntötte az orosz
frontról rokkantan és vakon hazatérő férjét, 1918)

?

Mi okozhatta ezeket a súlyos sérüléseket? Miként igyekeztek kezelni? Milyen lelki hatása lehetett mindennek?
Hogyan befolyásolta ez a társadalom és a családok életét?
8

Világháborús antantplakátok (Feliratuk: Apu,
TE mit csináltál a nagy háborúban? / Verd vis�sza a HUNOKAT a szabadságkötvényekkel!)

?

Miért volt hatásos az „Apu, te mit csináltál a nagy háborúban?” szlogen? Miért nevezi a plakát hunoknak
a németeket? Milyennek ábrázolja, és miért ilyennek mutatja
be az ellenséget? Miért kell a visszaverésükhöz (a plakát
szerint) a szabadságkötvények?
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9 „A győzelem nekik fekete hintó,
Mely holtakon és bénákon görög,
„
Múló a mámor és a gyász örök.
(Juhász Gyula: Anyák, 1915)

?

Miként viszonyul a háborúhoz a szerző? Mivel lehet
ezt igazolni a versből? Mit jelez, hogy már 1915-ben
így írt Juhász Gyula?
10 „Azt mondták, ez a háború véget vet majd a háborúknak, és sokan ezt el is hitték közülünk. Talán
túlságosan is naivan hangzik, de mégis hihetőnek
tűnt. A sárnak, a vérnek és a kegyetlenségnek, amit
átéltünk, csak úgy volt értelme, hogy feltételezzük,
civilizált ember ilyet többet nem tesz. Biztos voltam
abban, hogy mindenki, aki keresztülment ezeken
a dolgokon, többé nem fogja engedni, hogy megtörténjenek. Azt gondoltam, az egyszerű emberek
a világon mindenütt felkelnek, és beverik annak
a politikusnak a pofáját, aki a háborúnak akár a le„
hetőségét is ki meri ejteni a száján. (John Nettleton
brit hadnagy visszaemlékezése)

?

Miért gondolhatták sokan, hogy soha többé nem lesz
ilyen háború? Miért tartja maga a visszaemlékező katona is naivitásnak ezt? Milyen eredményt hozott a háború
a szembenálló feleknek valójában?

11

Női munkások egy lőszergyárban, 1918

?

Miért nőket alkalmaztak az ilyen nehéz és veszélyes
munkára? Miként hatott ez a társadalmi viszonyokra?
Miben más ez a női munka, mint a 19. századi?
12 „Nem is beszéltek másról a társaságban, mint
sebekről, baktériumokról, orvosi műszerekről, s
mindenki az orvosi könyveket bújta. A nők már
nem voltak elegánsak többé, de ehelyett »sterilnek«
kellett lenniök, a párizsi parfümök illata helyett az
„
éter és kloroform szaga volt a divatos. (Károlyi
Mihályné Andrássy Katinka grófnő visszaemlékezése)

?

Mely társadalmi réteghez tartozott e sorok írója? Miként
igyekezett hasznossá tenni magát? Milyen indíttatásból?

A hagyományos világrend felbomlása
Az első világháborúban nemcsak a katonák, hanem az egész
társadalom részt vett. Az erőszakot a nemzetek, a nép, a társadalom nevében követték el. És az erőszak egyre magasabb szintje
vált megszokottá, elfogadhatóvá. Az elképesztő borzalmak
átélése nyomán sokakban megrendült az Istenbe vetett hit.
A központosított hadigazdaság és a háború végi − egyének
szintjén orvosolhatatlan − gazdasági gondok hatására az emberek az államtól kezdték várni a megoldást életük problémáira:
ez a vágy segítette később a totális államok kialakulását. Az
elillant fiatalkor sokakban veszteségérzést okozott: a kimaradt
élményeket igyekeztek bepótolni, ezáltal erősödött az énkultusz,
sokan elfordultak a hagyományos erkölcsi értékrendtől. Az
addigi világ kifordult önmagából, átalakult a társadalmi rendszer
is. A nehézségek, a vereség bűnbakkeresést váltott ki, amely
az egyéni felelősség elhárítását is szolgálta.
A háború első éveihez képest a lassan múló esztendők során
sok minden átértékelődött, megváltozott. A háború előrehaladtával a propaganda már azt a háborús célt közvetítette, hogy
a későbbi háborúk elkerüléséért folynak a harcok. A tartós béke
azonban nem valósult meg.
A technika fejlődése ellenére (illetve részben azért) hatalmasak voltak a veszteségek: az első világháborúban meghalt
tizennégymillió fő az emberiség népességének mintegy fél
százalékát tette ki. A mozgósított és felfegyverzett tömegeket
a háború végeztével nehéz volt visszavezetni a békés életbe.
Az első világháború veteránjai több esetben tevékeny szerepet
játszottak a húsz év múlva kitörő második világháborúban.
A nők helyzetének megváltozása
Bár a stratégiailag fontos üzemek munkásaiból arányaiban
kevesebbet hívtak be a frontra, mint például a parasztságból,
mégis szükségessé vált, hogy a kieső gyári férfi munkaerőt
női munkaerővel pótolják. Ezenkívül sok nő ment ápolónak
a katonai kórházakba, illetve egyéb addig férfiaknak fenntartott
munkakörbe (például villamoskalauznak, rendőrnek). A nők
munkába állása már korábban, a második ipari forradalommal
megkezdődött, most ez felgyorsult. Mindez végérvényesen
megváltoztatta a nők gondolkodását és a viselkedési szokásokat, sőt a családi életet is. A nők úgy érezték, hogy immár
ők irányítják a sorsukat, lévén saját fizetésük. Más lett a ruházkodás is: rövidebb szoknyát, rövidebb hajat vagy épp a fűző
eltűnését vehették észre a kortársak. A ruházat megváltozása
alapvetően a munkával függött össze, de aztán a függetlenség
és az önirányítás jogának szimbóluma lett. A háborút követő
évtizedben az európai országok többségében megvalósult
a választójog nőkre történő kiterjesztése.
A történelmi dinasztiák bukása
A világháborút kezdő királyi házakból három (a német, az osztrák
és az orosz) trónfosztott lett, a nagymúltú Oszmán Birodalom
köztársasággá lett, az Osztrák−Magyar Monarchia pedig felbomlott. Több helyen rövid életű kommunista diktatúrák
alakultak ki: Bajorországban, a Felvidéken és Magyarországon.
Miután Németországban 1919. november 9-én a császár lemondott, 1919 közepére új alkotmányt dolgoztak ki: Németország
szövetségi köztársasággá vált. Ez a weimari köztársaság.
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Forradalom és kommunista hatalomátvétel Oroszországban
Oroszország jelentős katonai és területi veszteségeket szenvedett el a keleti front harcaiban. A gabonahiány, a fokozódó
éhínség, a háborús kudarcok miatt a hadsereg és a lakosság
körében nőtt az elégedetlenség, erősödött a békevágy.
A cári rendszer ellen ugyanúgy szervezkedtek a nemesi-polgári
rétegek, mint a parasztság tömegeit képviselő politikai erők.
1917 februárjában (a nyugati Gergely-naptár szerint márciusban; Oroszország még az ortodox naptárat használta 1922-ig)
a főváros, Pétervár utcáin tüntetések kezdődtek, sztrájkok szerveződtek: forradalom tört ki. A hadsereg tagjai a tüntetők mellé
álltak. II. Miklós cár végül lemondott, s a hatalom az Ideiglenes
Kormány kezébe került. Az Ideiglenes Kormány mellett egyre
nagyobb befolyást bírtak az elégedetlen katonák, parasztok
és munkások képviselőiből álló tanácsok, a szovjetek. Ezt
nevezzük kettős hatalomnak. A szovjetek rendelkeztek igazi
hatáskörrel, mert ők irányították a termelést, rajtuk keresztül
lehetett hozzájutni az alapvető szükségleti cikkekhez. Az oroszországi munkáspárt kommunista szárnyának, a bolsevikoknak
a vezetője, Lenin áprilisban már minden hatalmat a szovjeteknek
követelt. A bolsevikok fokozatosan megszerezték az irányítást
a szovjetekben, illetve az ország vidéki szovjetjeinek küldötteiből
álló Pétervári Szovjet Végrehajtó Bizottságában, noha a többi
párt sokkal nagyobb társadalmi támogatással rendelkezett,
mint a magukat „többséginek” nevező bolsevikok.

„A mai oroszországi helyzet sajátszerűsége az, hogy 13
átmenet a forradalom első szakaszából, […], amely
a burzsoázia kezébe adta a hatalmat, annak második
szakaszába, amely a proletariátusnak és a parasztság
legszegényebb rétegeinek kezébe kell, hogy adja
a hatalmat. Semmiféle támogatást az Ideiglenes
Kormánynak. […] A Munkásküldöttek Szovjetje
a forradalmi kormány egyetlen lehetséges formá„
ja. (Vlagyimir Iljics Lenin áprilisi téziseiből [tétel,
megállapítás], 1917)

?

Mit jelent a permanens (szó szerint: állandó) forradalom
Lenin szerint? Miért elvetendő az Ideiglenes Kormány?
Mi történik szerinte a forradalom második szakaszában?
„Polgárháborús időkben azért végezzük ki a fehér- 14
gárdistákat, hogy ők ne végezzék ki a dolgozókat.
Ennélfogva nem az a célunk, hogy pusztítsuk,
„
hanem éppen, hogy megóvjuk az emberi életet.
(Lev Trockij kommunista politikus, a Vörös Hadsereg
vezetője)

?

Mi a nyilvánvaló hazugság Trockij idézett mondataiban
Mi itt az ideológia, vagyis az önigazolás?
15

Az Ideiglenes Kormány népszerűtlenné vált, ugyanis folytatta a háborút, az ellátatlanság súlyosbodott, és földhöz sem
jutottak a parasztok. Ám mind a bolsevikok, mind a monarchisták hatalommegragadási kísérletei kudarcot vallottak. 1917
szeptemberétől Oroszország hivatalosan köztársasággá lett.
Októberre mégis a hivatásos forradalmárokból álló bolsevikok
szerezték meg a hatalmat. 1917. október 25-én (a Gergely-naptár szerint november 7-én) puccsot hajtottak végre Péterváron. A város stratégiai pontjait és az Ideiglenes Kormánynak
otthont adó Téli Palotát bolsevik fegyveresek foglalták el. Az
akkor ülésező Szovjetek Összoroszországi Kongresszusán
a többi képviselő eltávolítása után a bolsevikok megszavazták a legfontosabb határozatokat. Ezek közt volt a háború
befejezéséről és az államosított földek paraszti használatba
adásáról szóló döntés.
Az új kormánynak, a Népbiztosok Tanácsának csak bolsevik
tagjai voltak, elnöke Lenin lett. A marxi ideológiát követve
megkezdték a proletárdiktatúra kiépítését. 1918 februárjában
létrejött a Vörös Hadsereg, ám a bolsevikok 1918 márciusában
különbékét kötöttek a németekkel, kiléptek a háborúból.
A hatalmat megragadó bolsevikok II. Miklós cárt és családját
kivégezték.
A bolsevik rendszerrel az antanthatalmak (britek, japánok, franciák, amerikaiak és lengyelek) haderői szálltak szembe: ez volt
az intervenció (belügyekbe történő erőszakos beavatkozás).
A bolsevikokkal (a vörösökkel) szembenálló orosz erők (a fehérek) pedig polgárháborút indítottak. A polgárháború 1922-ig
tartott, és a bolsevikok győzelmével zárult. A kommunista gazdaságpolitika éhínséghez és parasztlázadásokhoz vezetett,
amelyre a Lenin vezette hatalom mérhetetlen terrorral válaszolt.

A bolsevik Trockij mint Szent György, 1918.
(A sárkány orosz felirata: ellenforradalom.)

?

Milyen kommunista jelképeket ismersz fel a képen?
Milyen módon ábrázolja a plakát az ellenforradalom
sárkányát? Miért használt egy vallástalan hatalom egy szentet jelképként? Mely színek határozzák meg a plakátot, és
miért? Mely zászlóra utalhat a képen lévő sok csillag, és ez
mit jelképezhetett?
„Áltatjuk magunkat, ha azt hisszük, hogy mi segí- 16
tettük az antibolsevista oroszokat a küzdelmükben.
Ellenkezőleg, ők segítették a mi küzdelmünket, és
ez az igazság attól a pillanattól fogva válik fájdalmasan nyilvánvalóvá, amikor majd kiirtják őket,
és a bolsevikok lesznek az urak az egész orosz bi„
rodalom hatalmas területén. (Winston Churchill,
1919. szeptember)

?

Mitől tartott Churchill és más európai vezetők? Mi növelte az aggodalmukat?
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FORRÁSELEMZÉS

17

18

19

20

21

22

Mely gondolkodók, politikusok voltak a bolsevikok
szellemi elődei?

„A kommunisták nem titkolják nézeteiket és szándékaikat. Nyíltan
kijelentik, hogy céljaik csakis minden eddigi társadalmi rend erőszakos megdöntésével érhető el. Reszkessenek az uralkodó osztályok
a kommunista forradalomtól. A proletárok e forradalomban csak
láncaikat veszíthetik. Cserébe egy egész világot nyerhetnek. Világ
„
proletárjai egyesüljetek! (Karl Marx – Friedrich Engels: Kommunista
kiáltvány, 1848)

Mit jelent az ideológia kifejezés? Miért gyártanak a diktatúrák ideológiát saját híveiknek? Mi volt a bolsevikok
fő célkitűzése?

„Ideológia! – ez biztosítja a gonosztettnek az áhított igazolást,
a gonosztevőnek a szükséges kitartást és szilárdságot. Egy olyan
társadalomelmélet, mely segít neki tisztára mosni gaztetteit önmaga
s mások szemében, úgyhogy nem szidalmat és átkot kell hallania,
„
hanem dicséretet és elismerést. (Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas
orosz író, 1973)

?
?

?

Milyen volt Lenin személyisége? Mennyiben segítette
ez a „hivatásos forradalmárrá” válásban? Miért gyűlölte
a liberálisokat is? Kezdetben miért volt kevés híve? Miért volt
jó alkalom a világháború a bolsevik hatalommegragadásra?

?

Mely eszközöket vetettek be a Lenin vezette bolsevikok?
Miért engedték meg maguknak ezek alkalmazását?
Mely elemeiben találó az előző oldalon lévő karikatúra?
A marxista ideológia melyik tana jelenik meg a forrásban?

?

Miért volt éhínség 1922 tavaszán Szovjet-Oroszországban? Miként használták fel a törvényeket, a bíróságokat,
illetve a karhatalmat céljaik elérésére? Miért lehet veszélyes,
hogy a terrort a „forradalmi tudat” szerint alkalmazták?
Miért egész társadalmi osztályok ellen léptek fel, s nem az
egyén tetteit nézték? Miként tekintettek az emberéletre
a bolsevik ideológusok? Mivel magyarázták véleményüket?
Milyen lehetett a parasztság viszonya az ortodox egyházhoz?
Miért akarták a kommunisták az egyházat megtörni? Mikor
fordult elő korábban az egyházi vagyon elvétele?

?

Mivel vádolta Lenin az ellenfeleit? Mit tett azután, miután a megnevezett ellenfeleket visszaszorította? Miért
írták ezt a szöveget nyomtatott nagybetűkkel?

„[Lenin] legjellemzőbb Einstellung-ja [kedélyállapota] a gyűlölködés volt. Lenin főleg azért vonzódott a marxi tanokhoz, mert
azok válaszra találtak szellemének ebben az Einstellung-jában.
Az osztályharc tana, amely a maga kérlelhetetlenségével és alaposságával az ellenség szétverését és teljes kiirtását célozta, nagyon megfelelt Lenin érzelmi világának […]. Ő nemcsak a fennálló autokráciát (a cárt) és a hivatalnoki kart gyűlölte, nemcsak
a rendőrség törvénytelenségeit és önkényuralmát, hanem ezeknek
az ellenlábasait is − a »liberálisokat« meg a »burzsoáziát«. Ebben
a gyűlöletben volt valami visszataszító és borzalmas; mert […]
„
[egyszerre] elvont és hideg is volt, mint Lenin egész lénye. (Sztruve
orosz szociáldemokrata, majd liberális politikus a fiatal Leninről)
„Mi nem egyes személyek ellen viselünk hadat. Mi a burzsoáziát
mint osztályt akarjuk megsemmisíteni. Ezért a vizsgálat során ne is
keressenek tényeket, bizonyítékokat arra, hogy a vádlott szóval vagy
tettel a szovjethatalom ellen fordult. Az első kérdésük az legyen, hogy
melyik osztályhoz tartozik az illető. Mi a származása, a neveltetése,
„
a végzettsége, a szakmája. Ez a vörösterror értelme és lényege.
(Lacisz, a politikai rendőrség egyik vezetője, 1918. november)
„Végre kell hajtanunk, bármi jöjjön is, az egyházi értéktárgyak elkobzását. […] Bármi történjék is, rá kell tennünk a kezünket több
száz millió (esetleg több milliárd) aranyrubel értékű tőkére. […]
Csakis a kétségbeejtő éhínség pillanata teremti meg számunkra azt
a hangulatot a szélesebb paraszttömegek körében, amely garantálja
számunkra e tömegek szimpátiáját vagy legalábbis semlegességét.
[…] Egy bölcs szakíró [Machiavelli] a kormányzás művészetével
kapcsolatban helyesen állapította meg, hogy ha valamilyen politikai
cél elérése érdekében némi brutalitáshoz kell folyamodni, akkor azt
a legerélyesebben és a lehető legrövidebb idő alatt kell végrehajtani.
[…] És olyan brutalitással kell megtörnünk az [egyház] ellenállását,
„
hogy azt évtizedekig ne tudja elfelejteni. (Lenin levele, 1922)
„A bankárok, kapitalisták és földesurak bérencei...
Az amerikai dollár szolgái, az orgyilkosok − a jobboldali eszer ek – az alkotmányozó nemzetgyűlésben minden hatalmat maguknak és uraiknak − a nép
ellenségeinek − követelnek... De a munk ások, parasztok és katonák nem lépnek bele a szocializmus
leggonoszabb ellenségeinek hazugságcsapdájába.
A szocialista forradalom és a szocialista szovjet köztársaság nevében el fogják söpörni annak nyílt és titkos bérgyilkosait” (A Pravda című bolsevik lap szalagcíme az
alkotmányozó nemzetgyűlés feloszlatása kapcsán, 1918. január 6.)
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[

LÁTÓKÖR

]

23

Nyári időszámítás
Már az első világháborút megelőzően is felvetették (például Benjamin Franklin amerikai feltaláló és politikus), hogy a külön
nyári és téli időszámítással a világításon spórolni lehetne: az államok gyakorlatába azonban ez jó ideig nem ment át. A világháború alatt fontos volt a takarékoskodás, így a Német Császárság és az Osztrák−Magyar Monarchia 1916-ban bevezette
a nyári időszámítást. Ezt – az ellentétek ellenére – átvette Nagy-Britannia
és az Egyesült Államok is, de számos más ország is. A két világháború
Miért volt szükség a háború alatt az energiataközött azonban visszaállt a régi rend, de a második világháború idején
karékosságra? Vajon miért döntött az Európai
az energiakímélés kényszere miatt újra alkalmazták. Ezután az országok Parlament az óraátállítás 2021-től kezdődő eltörlése
változó módon éltek ezzel az órabeállítási lehetőséggel.
mellett? Miért halasztották el egyelőre az eltörlését?

?

24

Gáztámadás, háborús szörnyűségek − és pacifizmus
Elsőként a németek vetettek be harci gázt 1915-ben az ypres-i csatában, majd mindkét hadviselő fél élt a gáztámadások
eszközével. Ez enyhébb esetben harcképtelenné tette a gázzal érintkező katonát, súlyosabb esetben nagy kínokkal bekövetkező
halált okozott. Először klórgázt használtak: a tartályokból kieresztették a gázt, és a szél elvben az ellenséges állásokba juttatta
azt. A klór a tüdőbe hatolva szörnyű kínokat okozott. 1917-re mustárgázt kezdtek alkalmazni: ez a bőrön, a tüdőben és
a légzőszervekben eredményezett égéssel és vérzéssel járó sérüléseket. A gázokat később lövedékekkel juttatták el az ellenséghez.
A felhasznált harci gázok nem döntötték el a háborút, noha mintegy 1 millió áldozatuk volt.
„1916. június 4-én átéltem az első gáztámadást. Az oroszok színezett phosgen-gázkeverékkel [ez több órás lappangás után
okoz tüdővizenyőt] támadtak, de az első kísérletük nem sikerült: a szél visszafújta állásaik felé a zöldes gázokat, melyek
méteres magasságban lebegtek lövészárkaik felett... […] A segélyhelyre behoztak vagy ötven fiatal magyar honvédet, akiket
csak a gáz szele ért. Alig szippantottak valamit
a gázból és néhány köhécselést leszámítva,
látszólag semmi bajuk sem volt. Jókedvűen
cigarettáztak, tréfálkoztak, nem gondoltak
semmi rosszra. De alig egy félóra múlva, minden átmenet nélkül, úgyszólván vezényszóra,
szinte egyszerre fölugrottak, majd pár percnyi
rettentő vonaglás után elterültek a földön.”
(Dr. Völgyesi Ferenc visszaemlékezése, 1916)

?
Katonák és öszvérük gázálarcban a fronton, 1917

[

TÖRTÉNELMI SZÍNESEK

]

Milyen hatású volt egy gáztámadás? Miként
védekeztek ellene? Mit jelez, hogy az állatokat
is védték? Miért volt alattomos módszer a harci gázok használata? Miért alkalmazta mégis mindkét
harcoló fél?
25

Álhírek, rémhírek a nagy háborúban

A hátország hangulatát, háborúhoz viszonyuló álláspontját befolyásolták
az álhírek. Néhány – az utókor számára elképesztő – korabeli álhír:
• a német kémek apácának öltözködnek, de felismerhetők a szőrös lábukról;
• a németek egy kanadai katonát keresztre feszítettek, sőt a macskákkal
is így tesznek.

?

Mit szolgáltak az álhírek? Miként kapcsolták
ezeket össze a háborús hangulat fenntartásával?

ÖSSZEGZÉS

Az állóháború a nyugati fronton (de más frontokon is) milliószám szedte áldozatait, mindegyik harcoló fél hatalmas veszteségeket szenvedett el. Az újítások (harci gáz, tank, repülő, tengeralattjáró)
fontosak, de a háborút az a fél nyerte meg, amelyiknek nagyobb nyersanyag és emberanyag tartalékai
voltak – vagyis a nagyobb területtel és gyarmatokkal is rendelkező antant. Az első világháború az
egész társadalmat érintette. A társadalom harci szellemének fenntartása a propaganda feladata volt.
A haditermelésbe a nők is aktívan bekapcsolódtak: ez a gondolkodásmódjukra és későbbi jogaikra nagy
hatással volt. Oroszországban az 1917-es forradalom, majd a bolsevik puccs nyomán kezdetét vette
a szovjet proletárdiktatúra kiépítése Lenin vezetésével, és az ország 1918-ban kilépett a háborúból.
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8.

Magyarország az első világháborúban

1 „Nagyon kedvezőtlennek tartom ezt a pillanatot,
mikor Romániát már […] elvesztettük, anélkül,
hogy helyette pótlást kaptunk volna, és az egyetlen állam, amelyre számíthatunk, Bulgária, ki van
merülve. […] Ha egyszer eljön a rajtaütés ideje,
a legkülönbözőbb kérdésekből kibontható a háború. Előbb azonban mindenesetre olyan diplomáciai
konstellációt [helyzetet] kell összehozni, amely az
erőviszonyokat ránk nézve kevésbé kedvezőtlenül
„
osztja el. (Tisza István levele az uralkodóhoz, 1914.
július 1.)

?

Hogyan viszonyult a háború kérdéséhez a magyar miniszterelnök? Mire utalt a miniszterelnök Románia kapcsán? Miért volt kimerült Bulgária? Mit sugallt a merénylet
nyomán támadt háborús üzenetekről? Miért voltak kedvezőtlenek ekkor az erőviszonyok a Monarchia számára?

2 „Kibontott zászlókkal, zeneszó mellett kíséri
a bevonulókat a község apraja-nagyja. Ének- és
muzsikaszó, a Kossuth-nótát más-más katonanóták
váltják fel. Mihalkó susztermester, aki egy fél tucat
apró gyermeknek az apja, a legvidámabb, a mellette
haladó, már hetedszer az anyai örömök elébe néző
feleségét öleli, és virágos kedvében dalolja: »Fel,
„
fel vitézek a csatára!« (Székely Frigyes népfelkelő
tiszthelyettes naplója, 1914. augusztus 2.)

?

Minek örültek annyira a bevonulók? Hogy viszonyult
ehhez a környezetük? Miért énekeltek Kossuth-nótákat?

3

Magyar frontok, nagy csaták, hősök
Az Osztrák−Magyar Monarchiában a hadügy és a külügy közös
ügynek számított. Így a Magyar Királyság és Tisza István miniszterelnök (1913−1917) kezdetben elutasító, majd belegyező véleménye fontos volt a Szerbiának küldött hadüzenet kérdésében.
Az ötvenkét millió fős, soknemzetiségű Osztrák−Magyar Monarchia tekintélye és belső stabilitása fontos szempont volt a döntéshozóknak. A Monarchia élén ekkor a már hosszú ideje uralkodó
I. Ferenc József (1848−1916) állt. Tisza István kezdetben ellenezte a Szerbia elleni katonai fellépést: úgy vélte, az időpont
alkalmatlan, a Szerbia elleni akció Oroszország elleni háborút
is jelenthet, az esetleges területi nyereségek pedig megbontják
a dualizmus egyensúlyát. Ráadásul tartott egy Erdély elleni
esetleges román támadástól. Végül ő is elfogadta a háborús
elképzeléseket: talán mert német ígéretet kapott Románia
semlegesítésére, talán mert Szerbia annektálását (hozzácsatolás
egy nagy birodalomhoz) elvetették, talán mert a szerb sajtó
provokatív hangvétele őt is felháborította. A háború végén
mégis sokan őt tették felelőssé: 1918. október 31-én katonaruhás
emberek meggyilkolták.
A háborút az Osztrák−Magyar Monarchia részéről a közös
hadsereg és a magyar királyi honvédség, illetve az osztrák
honvédség vívta. Magyarországról összesen 3,4 millió katonát mozgósítottak. Ebből veszteségként félmillió halottat,
másfél millió sebesültet és 800 ezer hadifoglyot számoltak
a háború során. A hadiüzemekben, bányákban és népfelkelőként, azaz a katonaidejüket letöltött továbbszolgálóként további mintegy 800 ezer embert foglalkoztattak. Ez
azt jelenti, hogy az ország összlakosságának mintegy
negyedét vették igénybe. Valamennyi fronton harcoltak
a Magyarországról származó katonák, legtöbben a keleti és az
olasz fronton voltak.
A különböző magyar politikai erők között szinte egyetértés
alakult ki a Szerbia elleni döntések kérdésében. Szerbia ellen
könnyű és gyors győzelmet reméltek, ennek ellenére az 1914
decemberére megszerzett Belgrádot az osztrák−magyar csapatoknak ki kellett üríteniük. Az Osztrák−Magyar Monarchia
mintegy nyolcvanezer katonája esett fogságba. Végül Szerbiát
1915 őszére csak német és bolgár segítséggel sikerült elfoglalni és megszállni.

Przemyśl szétlőtt erődjének romjai, 1915
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket: / Hosszú
csahos nyelvvel hazaszeretőket / […] Lássák meg
arcukat a San-folyó tükrébe’, / Amikor magyar
„
vért gőzölve hömpölyget. (Gyóni Géza: Csak egy
éjszakára, részlet, 1914. november)

?

Mivel kellett szembenézni egy ostromlott erődben?
Miért ábrándulhatott ki a háborúból az erődben töltött
nyolc hónap alatt a költő? Kik ellen szólalt fel?

Keleten a központi hatalmak Oroszországgal kerültek szembe. A háború elején Szerbia elfoglalásáig az Osztrák−Magyar
Monarchia tulajdonképpen kétfrontos háborúra kényszerült,
mivel a cári Oroszország megtámadta. Az oroszok szinte egész
Galíciát elfoglalták, sőt ősszel a felvidéki Bártfát is megszállták.
A Kárpátok hágóit végül sikerült visszavenni tőlük. A galíciai
Przemyśl erődöt az oroszok kétszer zárták körül és ostromolták meg, végül elfoglalták. A központi hatalmak 1915-ben
visszaszerezték. Az ostromzárban, a kitörési kísérletekben és
a támadásokban sok magyar katona halt meg. A következő
évben az oroszok ismét sikerrel kiszorították Kelet-Galíciából az
osztrák–magyar erőket, így Románia a sikerek következtében
és a neki tett ígéretek miatt az antanthoz csatlakozott.
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S

Az 1916-os bukaresti titkos szerződésben számos területet ígértek neki: például
Erdélyt, illetve más magyar területeket
északon a Tiszáig, a Tiszántúl keleti részét
és a Bánságot. A román haderő betört Erdélybe, de a központi hatalmak seregei
1916 végére kiűzte onnan, sőt elfoglalták
Bukarestet is. 1918 tavaszán Románia különbékét kötött a központi hatalmakkal,
ám ezt Németország kapitulációjának
napján (1918. november 11.) a románok érvénytelennek nyilvánították, s újra Erdély
ellen indultak. A háború végén a Balkánon
egy antanthadsereg jelent meg.

M

Nemzetiségi igények Magyarország területéből

A dél-nyugati hadszíntéren az Isonzó folyó ötven kilométeres
szakaszán, a folyó keleti partján található karsztos dombvidéken húzódott 1915 és 1917 között az arcvonal. Az olaszok több csatában próbálták áttörni a frontot, hogy a Monarchia hadikikötőjét, Triesztet elfoglalják. Az itteni harctéren
elhelyezkedő Doberdó-fennsík a hasonló nevű faluról kapta
a nevét. A térségben kevés volt az ivóvíz, és a kétezer méter
magas hegyláncok miatt az áttörés nehéz volt, sok áldozattal
járt. Az Osztrák−Magyar Monarchia állásai a magaslatokon
helyezkedtek el. A számos esetben ötven óráig is eltartó olasz
pergőtűz, a hőség, a temetetlen halottak nyomán keletkező
járványok megtizedelték a védőket. Az olasz fronton ráadásul
fele arányban magyarországi kiegészítésű egységek harcoltak
és szenvedtek el hatalmas veszteségeket az Osztrák−Magyar
Monarchia oldalán. Miután az orosz offenzíva (nagyobb átfogó
katonai támadás) 1917-ben sikertelennek bizonyult, a keleti
frontról csapatokat csoportosítottak át az olasz frontra: így
a központi hatalmak sikeres áttörést hajtottak végre Caporettónál 1917 októberében. A front mintegy száztíz kilométert mozdult nyugatra a Piave folyóig. Az olaszok azonban támogatást
kaptak a szövegségeseiktől, és megszilárdították helyzetüket.
A Földközi-tengeren már a háború kezdetén jelentős fölénnyel
rendelkezett a britek támogatta francia flotta, ezért nagyszabású tengeri hadműveletekre az Osztrák−Magyar Monarchia
haditengerészete nem volt képes: hatósugara alapvetően az
Adriai-tengerre korlátozódott. Az akciók közül kiemelkedett
az Otrantói-szorosban zajló, a Földközi-tengerre a kijutást
akadályozó antanttengerzár elleni akció: a későbbi kormányzó, Horthy Miklós vezette hadihajók tengeralattjárókkal és
repülőkkel támogatva 1917 májusában áttörték a blokádot.
Ez volt az Osztrák−Magyar Monarchia haditengerészetének
legnagyobb csatája, bár tartós eredményt nem értek el. Nem
sokkal ezután IV. Károly király (1916−1918) Horthy Miklóst
nevezte ki flottaparancsnoknak.
A háború során a sok névtelen hős mellett többek hősies helytállását név szerint is megörökítették. Számos közkatona és tiszt
merészen, talpraesetten, olykor felsőbb utasítás ellenére cselekedett. Emléküket törvényekbe foglalta az utókor: részben már
a két világháború között, részben az 1989-es rendszerváltoztatás utáni évtizedekben. Minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Emlékünnepe.
A hősök iránti tisztelet és kegyelet lerovásának jelképes helyszíne
a budapesti Hősök terén lévő Hősök Emlékköve.

?

Mely nemzetiségek rendelkeztek önálló állammal már
a világháború idején? Mely területet kívánt két nemzetiség is megszerezni? Miért kérhették a „szláv korridort”
(folyosót)? Végül mely igények nem teljesültek?
5

IV. Károly király (balról a második) látogatása az isonzói hadszíntéren 1918 januárjában
„Borzasztó e sok rothadó hús s a fekete alvadt vér,
ami mindenütt hever és tapad. Olyan szörnyűséges, hogy a rémülettől jéggé dermed a lelkem.
Mindig itt feküdni, csak egyszer kihűlt, romlott
eledelt kapni, ez irtóztató hullaszag közepette,
mely nyelvre s torokra tapad, azt az étellel lenyelni, naponta csak egyszer meleggé lett korty vizet
kapni, s azt is csak éjjel. S a perzselő nap öldöklő,
izzó hevében, melyet a sziklák megtízszerezve
sugároznak a rothadó bajtársak között mozdulatlanul feküdni a nehéz, kábító hullaszaggal tü„
dejükben: ettől meg kell, hogy őrüljenek. (József
főherceg hadtestparancsnok, 1915)

?

Jellemezd a fénykép alapján az isonzói csaták terepviszonyait! Miért volt itt nehéz harcolni? Mi nehezítette
az ellátást? Milyen lelki teher nehezedett az itt harcolókra?
Miért látogatta meg ezt a helyszínt az uralkodó?
„Minden község (város) anyagi erejének megfele- 6
lő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a ha„
záért életüket áldozták fel. (1917. VIII. törvény)

?

Miért van számtalan településen első világháborús
emlékmű? A Hősök terén lévő Hősök Emlékkövén miért nincsenek nevek? Te kit tartasz hősnek?
8. Magyarország az első világháborúban 57
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7 „Otthonra beszereztem annyi cukrot, kávét és teát,
hogy a háború után még két-három évig se vásá„
roltunk. (Krausz Simon bankár visszaemlékezése,
1937)
„A székesfővárosban jobbára egyes kávéházakban
zugtőzsdék alakultak. […] Vannak adatok, hogy egy
„
vagon rizs rövidesen tizennégy egyén kezén ment át.
(A budapesti főkapitány jelentése, 1915)

?

Mi volt az oka a nagyarányú lakossági felvásárlásnak,
s mit eredményezett ez? Miért zugtőzsdéken cseréltek
gazdát a közszükségleti cikkek? Mit eredményezett mindez
a hétköznapokban?
8

A hátország
A háború kezdetén a mozgósítás nagy lelkesedést váltott
ki: többen jelentkeztek katonának, mint amennyi fegyver és
felszerelés rendelkezésre állt. Magyarország területén nem
folytak hadműveletek (kivéve az oroszok felvidéki és a románok erdélyi rövid idejű betöréseit). A hátország a veszteségek
fájdalmát és a háborús gazdaság következményeit érezhette
a mindennapokban.
A háború elején a kormány és az ellenzék megállapodott a durva
pártcsatározások beszüntetéséről. Még 1912-ben fogadták el
a kivételes törvényt, amely feljogosította a kormányt a polgári
szabadságjogok korlátozására és a sajtócenzúra bevezetésére.
Ellenőrizték a napi sajtót, a postai küldeményeket, a távíró- és
távbeszélő-forgalmat. Ezen kívül több száz üzem került katonai
felügyelet alá, a felesleges készleteket be kellett szolgáltatni.
A háború során többször kapott felhatalmazást a kormány az
újabb rendkívüli intézkedésekre. Az egyesületi és gyülekezési
jogot, az országon belüli utazásokat és lakhelyváltoztatásokat
korlátozták, olykor például kiadványokat, nemzetiségi lapokat
is betiltottak. Ugyanakkor a magyar országgyűlés végig ülésezett: itt időközönként beszámoltak az elrendelt különleges
intézkedésekről.

Gyermekek homokból mintázzák Przemyśl
erődjét Budapesten, 1915

?

Miért ezt az erődöt formázták meg homokból? Miért
tudták olyan pontosan ábrázolni a gyerekek?

9 „Tudod, kedves férjem, nem törődök én már semmivel, senkivel, mert ez az élet nem élet, csak nyomorúság. […] Hogy miért nem nyílik meg a főd, nyelne
el a sok szegint, maradnának meg az urak, tudom
elmulna a háború, mert az úr mind itthon van.”
„Elmegyek 10 Forinttal a boltba, semmit se veszek
jóformán, mégis otthagyom, ami a háború előtt
10 krajczár volt, most 4 Forint!” (Rákóczi Istvánné
levelei férjének az olasz frontra, 1917)

?

Mely társadalmi réteghez tartozott a levél írója? Mi
okozhatta az állandó szomorúságát? Mi volt a helyzet
ekkortájt az olasz fronton? Miért volt ilyen nagy a drágulás?
Miként hatott ez a mindennapokra? Az első idézett levelét a cenzúra elkobozta, vajon miért? Miért nem harcoltak
a fronton az „urak”?
10

A Szociáldemokrata Párt lapjának, a Népszavának a címlapja, 1916. november 22.

?

Miért cenzúrázták a háború alatt a lapokat? Miért töröltette a cenzúra az ellenzéki lap szövegét?

A háború során az infláció erősödött, az árak meredeken emelkedtek, de a bérek kevésbé követték ezt. Áruhiány alakult ki,
amely a feketepiacnak kedvezett: a városiak tömegesen jártak
vidékre élelemre cserélni értéktárgyaikat. Más terményhez
hasonlóan a kenyérgabona termelése is jelentősen visszaesett,
ezért 1915-től jegyrendszert vezettek be. A háborús költségek
jelentős részét hadikölcsönökből fedezte az állam – a kölcsönök a világháború után gyakorlatilag elvesztek a befektetők
számára.
A munkaképes férfiak ötvenéves, később ötvenöt éves korukig
hadi érdekű munkára voltak kötelezhetők, az ipari üzemek
tulajdonosai adott esetben kötelesek voltak üzemüket és annak személyzetét haditermelésre átadni. Az állam szükség
esetén a lovakat és a szállító járműveket is igénybe vehette.
A munkaerőhiány enyhítésére a nők munkába állása jelentett
ideiglenes megoldást. Magyarországra mintegy félmillió külföldi
hadifogoly érkezett: különösen 1915-ben a keleti hadszíntérről
jöttek sokan. A munkaerőhiány enyhítésére számos esetben
munkára kötelezték őket. Az állam igyekezett gépesítéssel is
növelni a termelést, de az ipar nem tudott elég gépet előállítani.
Az 1916-tól az Osztrák−Magyar Monarchia élén álló IV. Károly
megpróbálta elősegíteni a háborúból történő kilépést. Ennek
során az Osztrák−Magyar Monarchia és a Német Császárság
1916 decemberében közös jegyzéket adott át az antantnak.
Ezt az antant nem fogadta el, mivel ez a már elfoglalt területek
elismerésével és a Habsburg-vezetésű birodalom fennmaradásával járt volna. Az antant ezért inkább háborús manővernek
fogta ezt fel. IV. Károly ezután a németek tudta nélkül a francia
államfőnek küldött levelet 1917-ben: elfogadta volna Szerbia
visszaállítását, Belgium függetlenségét és Elzász-Lotaringia
Franciaországnak juttatását. Ezt is elvetette az antant. 1918 őszén
a magyarok tárgyalásokat kezdeményeztek Wilson elnöknél,
ám a kapcsolatfelvételt az amerikaiak visszautasították.
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Az egész Osztrák−Magyar Monarchiát tekintve a magyarországi
katonaállítás aránya magasabb volt, mint a Lajtán túli tartományoké. Ezért jelentős férfinépesség veszett oda vagy esett ki
évekre a termelőmunkából.
A nemzetiségek szerepe a háborúban
A háború elején nyugati emigrációba vonult nemzetiségi politikusok a Monarchia vereségét és szétdarabolását akarták elérni.
A magyar kormány a kivételes törvények adta felhatalmazás
révén élt a nemzetiségi területeken a letartóztatások, internálások (bírói ítélet nélküli fogva tartás) eszközével. A szerb
és a ruszin lakosság körében erőteljes, a szlovák és a román
nemzetiségekkel szemben enyhébb eszközöket alkalmaztak.
A harcoló alakulatokban vegyesen voltak magyarok és más
nemzetiségűek: tisztán magyar alakulat kevés volt. Arra figyelt
a hadvezetés, hogy más frontra helyezte azon katonákat, akiknek
anyaországuk (például Szerbia) ellen kellett volna harcolniuk,
ha lakóhelyük szerint osztották volna be őket. A konfliktusok
megelőzésének érdekében engedélyezték a nemzetiségek
jelképeinek használatát a hadseregben is. A soknemzetiségű
jelleg nehezítette az irányítást: előfordult, hogy egy ezreden
belül akár három ezrednyelvet is használtak.

„Elnémult az országban minden politikai viszály: az 11
ország összes nemzetiségei egybeforrtak a haza lán„
goló, minden áldozatra kész szeretetében. (Ferenc
József üzenete Magyarországnak, 1915. szeptember)
„Azoknak a nemzetiségeknek nagyrésze, melyek
nem tartoznak sem a magyar, sem a német fajhoz,
szintén hűséggel illeszkedik be a nemzet keretébe,
és csak elenyésző kisebbség az, amely azzal szem„
behelyezkedik. (Tisza István parlamenti beszéde,
1918. október 17.)
„A szlovák nemzet mind nyelvi, mind kulturálistörténelmi szempontból az egységes cseh−szlovák
nemzet része. Minden kulturális harcban, melyet
a cseh nemzet folytatott […] részt vett a szlovák
„
ág is. (A Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozata,
Turócszentmárton, 1918. október 30.)

?

Miként nyilatkozott az uralkodó és Tisza István a nemzetiségek hadrafoghatóságáról? Miért tekinthető idealisztikusnak Ferenc József üzenete? Miben lehetett más
a nemzetiségi katonák és a nemzetiségi politikusok hozzáállása a háborús célokhoz? Miért hangoztatták a szlovákok
a „cseh–szlovák” nemzet létét?

?
német
magyar
cseh
szerb és horvát

25%
23%
13%
9%

lengyel
rutén
román
szlovák és morva

8%
8%
7%
4%

szlovén
olasz

2%
1%

Mely nemzetiségek vettek részt a legnagyobb arány- 12
ban a közös hadseregben? Milyen következtetést lehet
levonni a magyar katonák arányára vonatkozóan annak
ismeretében, hogy a Monarchia lakosságának 19 százaléka
volt magyar?

A közös hadsereg nemzetiségi összetétele 1910-ben
A magyar hadifoglyok sorsa
Az 1907-es hágai konvenció (államközi egyezmény) részletesen szabályozta a hadifoglyokkal történő bánásmódot:
eszerint úgy kell bánni az ellenséges katonával, mint a sajáttal.
A hadifoglyok munkára foghatók, őket a béke megkötése után
haza kell bocsátani. A rendelkezéseket nem valósították meg
maradéktalanul, de az esetek többségében a hadifoglyok élete
rendezett keretek között zajlott.
A keleti fronton gyalogmenet után vasúton szállították el
a foglyokat a táborokba: a tiszteket és a legénységet különválasztották, és más szállást és ellátást adtak számukra. A tiszteket
kőházakban, használaton kívüli kaszárnyákban, iskolákban,
a legénységet egyszerűbb tömegszállásokon helyezték el. Az
ellátás egyszerű volt, a higiénés feltételek sokszor rosszak – így
a járványok (például hastífusz) gyakran szedték áldozataikat.
A táborokon belül volt lehetőség az önszórakoztatásra és önképzésre – legalábbis a tiszteknek: futball, színjátszás, zenekarok
enyhítették szomorú helyzetüket. Hasonló volt a helyzet az
olasz fogolytáborokban is.
Tragikus sorsa volt a háború első hónapjaiban a szerb hadifogságba esett katonáknak. A szerb hadsereg visszavonulása
során magával hurcolta a foglyokat. Csak töredékük élte túl. Ők
franciaországi táborokba kerültek. 1922 őszére tértek csak haza:
sokaknak így akár több mint hat év is kiesett a civil életükből.

13

Hadifogolytábor Oroszországban

?

Mit csinálnak a fényképen látható hadifoglyok? Miért
élvezhettek megkülönböztetett bánásmódot a tiszti
rangú hadifoglyok?
„Mellettem egyik oldalról egy tüdővészes, a másik 14
oldalról egy vérhasban szenvedő bajtársam feküdt.
[...] Jobb oldali szomszédom lázas álmában, önkívületében folyton kiabált, köpködött; bal oldali,
vérhasban szenvedő szomszédom pedig tehetetlenségéből származó szennyével rontotta a levegőt. De
legalább, ha ilyen körülmények között is, helyem
„
volt. (Egy szerb hadifogságba esett magyar katona
visszaemlékezése 1915 elejére)

?

Milyen hatásai voltak a leírt körülményeknek? Miért
maradt mégis a barakkban ez a katona?
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FORRÁSELEMZÉS
15

16

17
18

19
20
21
22

?

Mely követelések voltak jelképesek az Osztrák–Magyar Monarchia jegyzékében? Melyek voltak nehezen
teljesíthetők? Melyek voltak szinte teljesíthetetlenek, sőt
elfogadhatatlanok?

?
?
?

Mely vádakat utasítanak burkoltan vissza a szerbek?
Mely kifejezések érzékeltetik ezt?

„A szerb királyi kormány ezen felül kötelezi magát, hogy:
1. megakadályoz minden közleményt, amely a Monarchia ellen
gyűlöletre és megvetésre izgat […]
2. azonnal feloszlatja a Narodna Odbrana-nak [Nemzetvédelemnek] nevezett egyesületet […]
3. késedelem nélkül kiküszöböli a szerb közoktatásból és pedig úgy
a tantestületből, mint a tanszerekből mindazt, ami az Ausztria–Magyarország elleni propaganda táplálását szolgálja vagy szolgálhatja;
4. eltávolítja a katonai szolgálatból és általában a közigazgatásból
az Osztrák−Magyar Monarchia ellen propagandában vétkes összes
tiszteket és tisztviselőket; […]
5. elfogadja a cs. és kir. [császári és királyi] kormány közegeinek
közreműködését Szerbiában a Monarchia területi épsége ellen
irányuló felforgató mozgalmak elnyomása körül.
6. bírói vizsgálatot indít a június 28-iki összeesküvés szerb területen
tartózkodó részesei ellen. […]
8. […] megakadályozza szerb hatóságok közreműködését fegyvereknek és robbanószereknek a határon át való meg nem engedett
forgalma körül.”

Milyennek érzed összességében a válaszjegyzék hangvételét?

Szerbia válaszjegyzéke – 1914. július 25.

Mely követelések vonatkoztak közvetlenül a merénylet
megtorlására és hasonló esetek megakadályozására?
Milyen vádak fogalmazódnak meg a Monarchia jegyzékének pontjaiban Szerbiával szemben?

Mely követelések teljesítését ígérte meg a szerb kormány?
Melyeket kívánt csak részben teljesíteni? Melyeket utasított el egyértelműen?

?
?
?
?

Miként fogadták a Monarchia vezetői a szerb kormány
választát?
Melyik pontot ítéled a leginkább döntőnek a két fél
konfliktusában?

23

Háborús propagandaplakát, 1914

?

Az Osztrák−Monarchia ultimátuma Szerbiának – 1914. július 23.

Mi a plakát fő üzenete? Hogyan viszonyult az uralkodó
a háborúhoz?

„A [szerb] királyi kormány kötelezi magát továbbá a következőkre:
1. […] a sajtótörvénybe rendelkezést vesz fel, amely szerint a Monarchia elleni gyűlöletre és a megvetésre való izgatás, valamint minden ez irányú közlemény a legszigorúbban megbüntettetik. […]
2. A kormánynak nincsen semmi bizonyossága arra nézve és a cs.
és kir. kormány sem szolgáltat neki ilyet, hogy a Narodna Odbrana egyesület és más hasonló társaságok a mai napig valamelyik
tagjukkal effajta bűnös cselekményeket követtettek el. Mindazonáltal a királyi kormány elfogadja a cs. és kir. kormány követelését és feloszlatja a Narodna Odbrana egyesületet, valamint
azokat, amelyek Ausztria−Magyarország ellen működnek állítólag.
3. A szerb kir. [királyi] kormány kötelezi magát arra, hogy a szerbiai
közoktatásból haladéktalanul töröl mindent, ami elősegíthetné az
Ausztria−Magyarország ellen irányuló propagandát, ha a cs. és kir.
kormány tényleges bizonyítékokat szolgál e propagandára nézve.
4. A kir. kormány kész elbocsátani a katonai és polgári szolgálatból
azokat a tiszteket és hivatalnokokat, akikre a vizsgálat megállapítaná, hogy a monarchia területi épsége ellen irányuló cselekményeket követtek el. Elvárja, hogy a cs. és kir. kormány az eljárás
megindítása végett közli e tisztek és hivatalnokok nevét, valamint
azon tényeket, amelyeket terhükre rónak.
5. A kir. kormánynak be kell ismernie, hogy nem látja tisztán a cs.
és kir. kormány azon követelésének értelmét és horderejét, amely
arra irányul, hogy kötelezze magát a szerb kormány arra, miszerint megengedi, hogy a területén a cs. és kir. kormány szervei is
közreműködjenek. Kijelenti azonban, hogy hajlandó elfogadni
e közreműködést, amennyiben az megfelel a népjog és a büntető
perrendtartás alapelveinek, valamint a szomszédbaráti viszonynak.
6. A kir. kormány természetesen kötelességének tartja, hogy vizsgálatot indítson azon személyek ellen, akik a június 28-iki összeesküvésben részt vettek vagy állítólag részt vettek […]
8. A szerb kormány a fegyverek és robbanóanyagok csempészésének
megakadályozására fennálló rendszabályokat meg fogja szigorítani
„
és ki fogja terjeszteni.
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Magyar hősök a nagy háborúban

A keleti fronton 1914 őszén az oroszok Krakkót fenyegették, Przemyślt körülzárták,
illetve a Magyar Királyság területére is betörtek. A támadó oroszok vonalán létrejött
egy 100 kilométeres rés: ebbe betörve kívántak az Osztrák−Magyar Monarchia csapatai átkaroló hadműveletet folytatni az oroszok ellen. Ezt a hadseregcsoportot fedezték
többek között a magyar huszárok. A huszárok ekkoriban még rikító kék-vörös egyenruhában harcoltak, fegyvereik és felszerelésük azonban nem volt alkalmas az állásharchoz. 1914 decemberében a limanovai csata után az orosz gyalogság támadásait
Muhr Ottmár ezredes és huszárjai verték vissza. A csatában Muhr ezredes is hősi
halált halt. Védekezésük azonban eredményes volt: az oroszok visszavonultak. A csata
fontos lélektani eredménye volt, hogy az oroszokat megállították, s ezt az Osztrák−
Magyar Monarchia csapatai önállóan, német segítség nélkül érték el. A kelet-galíciai
Limanova település nevét viseli több zuglói közterület Budapest fővárosban.
„Itt nincsenek lövészárkok, csak egy-egy személyre
szóló fedezékek, olyanok, mint félig megásott sírhelyek, sorban egymás mellett.” (Az író Molnár Ferenc
haditudósító visszaemlékezése, 1916)

?

Miért tekinthető hőstettnek a huszárok elszántsága? Miben volt hős
Muhr Ottmár ezredes? Miért volt különösen nehéz ez a kelet-galíciai
terep? Miért voltak hálásak a lengyelek a magyar katonák kitartásáért?
A keleti front mely jellegzetességére mutat rá Molnár Ferenc tudósítása?
25

Az olasz fronton a Doberdó-fennsíkon Heim Géza főhadnagy egy aláaknázott és
felrobbantott gránáttölcsért elöljárói parancsa ellenére megtartotta, nem ürítette ki,
mert ez jó helyet jelenthetett az olasz állások megtámadására, feladása pedig veszélyeztette volna a saját csapatainak állásait. Heim Géza súlyosan megsebesült, egyik
szeme világát is elvesztette. Végül felettesei nem állították hadbíróság elé, hanem kötelezték, hogy kérvényezze a legmagasabb kitüntetést, a Mária Terézia-rendet (ezt
ugyanis csak kérvényezni lehetett). 1917-ben meg is kapta IV. Károlytól.
„Elkezdtem magyarázni Schücklnek [a zászlóalj parancsnokának] a helyzetet, hogy
nagyon hátrányos lesz reánk, ha a tölcsért feladjuk. Magyaráztam a bekövetkezendő
helyzetet ebben az esetben. Mire ő azt felelte, hogy ő nem tehet semmit, parancs az
parancs! Erre azt feleltem neki, hogy semmi körülmények között nem adhatom, és nem
adom fel a tölcsért! Ezzel dühösen lecsaptam a kagylót. El voltam szánva a végsőkre és
nem törődtem azzal, hogy hátul mit gondolnak, mert éreztem és tudtam, hogy nekem
igazam van, és végzetes következménnyel járna, ha a felsőbb parancsot teljesíteném.
Jöjjön, aminek jönni kell, én nem engedek.” (Heim Géza főhadnagy visszaemlékezése)

?

Miben volt különleges Heim Géza tette? Miért ellenkezett feletteseivel?
Mi a magyarázata annak, hogy még a hőstettek elkövetőit is hadbírósági
eljárás fenyegette?
Ugyancsak a legmagasabb kitüntetést nyerte el Bertalan Árpád hadnagy.
Ő a 12. isonzói csatában, a caporettói áttörés során egy 15 fős egységet vezetett:
bár nagy veszteséget szenvedtek, több olasz állást felszámoltak, s több száz foglyot ejtettek, és több nehézágyút zsákmányoltak. Heim Gézához hasonlóan ő sem
várta be a felsőbb utasításokat.
A Mária Terézia-rend kitüntetése

?

26

Miként válhatott valaki hőssé az olasz fronton? Mit jelez a kitüntetés
felirata: „fortitudini” (azaz: a vitézségnek)?

ÖSSZEGZÉS

A Magyar Királyság katonái minden fronton harcoltak, de tömegesen a keleti fronton, a balkáni és az
olasz fronton kaptak szerepet. Igen súlyos harcok folytak a keleti fronton körülzárt Przemyśl erődnél,
illetve az olaszországi Isonzó folyó mentén található Doberdó-fennsíkon. A behívott magyar katonák
jelentős veszteségeket szenvedtek el. Számos magyar katona kapta meg a hősiességért járó legmagasabb kitüntetést. A hátország életét a személyes tragédiákon kívül az egyre fokozódó áruhiány,
a jegyrendszer és az infláció tette nehézzé. A hadifogságban sok szenvedést éltek át a balkáni, az olasz
front hadifoglyai, a keleti fronton pedig rangtól függően alakult a foglyok sorsa.
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ÖSSZEFOGLALÓ
A gyarmatosítás, a nagyarányú fegyverkezés, a szemben álló szövetségi rendszerek jelentős feszültségeket
eredményeztek a nagyhatalmak között. A boszniai Szarajevó városában történt merénylet súlyos következményekkel járó diplomáciai-katonai folyamatot indított el, amelynek következménye az első világháború
kitörése lett. Az 1914−1918-ig tartó pusztító háború Németország és szövetségesei vereségével ért véget.
A győzelmet az antant szerezte meg.
Év / események röviden

Nyugati front

Keleti front

Balkáni és olasz front

1914
villámháborús terv 
többfrontos állóháború

német támadás Belgium
és Franciaország ellen
marne-i csata, állóháború

orosz támadás Galíciában
német győzelmek
a keleti fronton

osztrák−magyar támadás
Szerbia ellen
Törökország hadba lépése

1915
nincs döntés

yperni (ypres-i)
gáztámadás

a központi hatalmak
áttörése az orosz fronton:
a front 500 kilométert
keletebbre mozdul

Olaszország belépése
Bulgária belépése
Gallipolinál brit partraszállás
szerb vereségek

1916
áttörés nincs, csak
rettenetes veszteségek

verduni veszteségek
a somme-i csata

sikertelen orosz offenzíva
román támadás Erdélyben

isonzói csaták

1917
„a fordulat éve”

korlátlan tengeralattjáróháború
az USA hadba lépése

sikertelen orosz offenzíva

a központi hatalmak
áttörése Caporettónál
az olasz fronton

1918
összeomlás, győzelem

Németország összeomlása
és kapitulációja

a breszt-litovszki orosz különbéke megkötése, a keleti
front megszűnése

török, bolgár kapituláció
a padovai fegyverszünetben az Osztrák−Magyar
Monarchia kapitulál

Fenyegető helyzet, angol karikatúra, 1916. (Feliratai magyarul: 1. alak, vagyis Szerbia: »Ha hozzám érsz, én akkor…«;
2. alak, vagyis az Osztrák−Magyar Monarchia: »Ha megmozdulsz, én akkor…«; 3. alak, vagyis Oroszország: »Ha
megütöd a kicsit, akkor én…«; 4. alak, vagyis Németország: »Ha megütöd a barátomat, én akkor…«; 5. alak, vagyis
Franciaország: »Ha megvered őt, …«; 6. alak, vagyis Anglia: »Ha ti, akkor…«)
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Fogalmak
állóháború: hadviselési forma, amely során a lövészárokrendszerek kiépülése és megszilárdulása miatt a frontok megmerevedtek, a nagy tüzérségi erő és a jelentős emberáldozatok árán is csak keveset mozdultak el, mert az ezek áttöréséhez szükséges támadófegyverek még kezdetlegesek
voltak
antant: katonai-politikai szövetség, amelyet 1904-ben kötött Franciaország és Nagy-Britannia, s 1907-ben Oroszországgal is kiegészült. Az első
világháborúban az antant oldalán harcolt még Szerbia, Olaszország, Románia és társult hatalomként az Amerikai Egyesült Államok. Az antant
nyerte meg az első világháborút.
bolsevik: orosz szó, jelentése: többségi. Eredetileg az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt kommunista szárnya, majd önálló párt, amelynek
vezetője Lenin volt. Véleményük szerint csak hivatásos forradalmárok lehetnek a párt tagjai, akiknek feladata a proletárforradalom kirobbantása
és a proletárdiktatúra megteremtése. A hatalomátvételig általában kisebbséget alkottak a párton belül.
front: hadműveleti terület. Az egymással szemben álló felek harci tevékenységet ezen a területen fejtenek ki. A front lehet álló vagy mozgó, illetve
összefüggő vagy töredezett. Az egyik harcoló fél vonatkozásában arcvonalnak is nevezhető. Az első világháborúban nyugati, keleti és déli
(balkáni és olasz) frontot különböztetünk meg.
hadifogság: háború idején az ellenség fogságba esett katonáinak elszállítása és táborokban történő fogva tartása, elvben a nemzetközi egyezmények által szabályozott módon
hadigazdaság: az adott ország gazdaságának, termelésének haditermelésre történő átállítása, amely legtöbbször az állam központi szabályozásának erősödésével és a hátország életszínvonalának csökkenésével jár. Jellemzője a rögzített árak, a jegyrendszer, a beszolgáltatási kötelezettség.
hátország: a háborúban részt vevő országok harci cselekményektől nem vagy kevésbé érintett területe, amely a fronton harcoló erőket élelemmel,
hadianyaggal és katonákkal látja el
központi hatalmak: katonai-politikai szövetség, amelynek alapja a Német Császárság és az Osztrák−Magyar Monarchia által 1879-ben kötött
kettős szövetség. Az antant ellen a központi hatalmak oldalán harcolt az Oszmán Birodalom és Bulgária. A központi hatalmak elveszítették
az első világháborút.
szovjet: orosz szó, jelentése: tanács. Az 1917-es orosz forradalom idején létrejövő munkás-, paraszt- és katonatanácsok, amelyek az Ideiglenes
Kormánnyal szemben egyre inkább tényleges befolyással bírtak. Irányításukat a bolsevikok vették át.
villámháború: olyan hadviselési forma, amikor az egyik hadviselő fél gyors, nagy erőket felvonultató támadással kívánja legyőzni ellenfelét
néhány hét alatt. Az első világháborúban például Alfred von Schlieffen tervei szerint Németország és az Osztrák−Magyar Monarchia legyőzi
a francia és az angol, majd az orosz hatalmakat. A terv már 1914 szeptemberében kudarcba fulladt.
Személyek
IV. Károly: a Habsburg-dinasztia utolsó uralkodója az Osztrák−Magyar Monarchia élén 1916−1918 között. Az első világháború idején béketörekvései
nem vezettek eredményre. A háborús vereség utáni elégedetlenség következtében 1918 novemberében lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról, és nem térhetett vissza sem Ausztriába, sem Magyarországra. Madeira szigetén halt meg 1922-ben. II. János Pál pápa 2004-ben
boldoggá avatta.
Lenin (Uljanov), Vlagyimir Iljics : orosz bolsevik politikus, aki nyugati emigrációjából az első világháború idején tért vissza Oroszországba. 1917-ben
meghirdette az áprilisi téziseket, amelyben a polgári forradalom után a proletárdiktatúra megteremtését tűzte ki célul. 1917. október 25.
(a Gergely-naptár szerint november 7.) után a Népbiztosok Tanácsának elnöke lett, valójában Szovjet-Oroszország teljhatalmú vezetője volt.
Vezetésével megkezdődött a proletárdiktatúra kiépítése. 1924-ben halt meg.
II. Miklós: orosz cár a Romanov-dinasztiából, aki 1994−1917 között uralkodott. Az első világháború idején átvette a főparancsnokságot, így a kudarcokért személyesen is felelőssé vált a közvélemény szemében. Az 1917-es februári forradalom után lemondott trónjáról, 1918-ban a bolsevikok családjával együtt kivégezték.
II. Vilmos: német császár a Hohenzollern-dinasztiából, 1888−1918 között uralkodott. A gyarmatosításba történő bekapcsolódása és erőteljes flottafejlesztése jelentős nemzetközi feszültségekhez és a szövetségi rendszer átalakulásához vezetett. Az első világháború végén
lemondott trónjáról, haláláig (1941) Hollandiában élt.
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Topográfiai összefoglaló
I. A dualizmus kora

Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Fiume

II. Az első világháború

Brit Birodalom, Szarajevó, Doberdó, Románia, Szerbia, Olaszország

III. Az átalakulás évei

Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Burgenland, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Ausztria, trianoni Magyarország

IV. A két háború között

Berlin, Moszkva, Szentpétervár / Leningrád, Szibéria (munkatáborok), Szovjetunió, Kolima-vidék

V. A második világháború

Auschwitz, Árpád-vonal, Csúrog, Drezda, Don-kanyar, Észak-Erdély, Hirosima, Járek, Kamenyec-Podolszkij
(Kamenyec Podolszk), Normandia, Pearl Harbor, Szolyva, Sztálingrád, Újvidék

VI. A kétpólusú világrend kora

Berlin, Észak- és Dél-Korea, Izrael, Közel-Kelet, Kuba, Német Demokratikus Köztársaság (NDK), Németországi
Szövetségi Köztársaság / Német Szövetségi Köztársaság (NSZK),, Vietnám, Kuba, Afganisztán

Térképvázlatok
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határok 1941 decemberében
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