
Hadszíntér és hátország



LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN

• A napjainkban olyan élesen látható „árkok és törésvonalak” gyökerei legalább száz évre, az 1905–1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza – érvel 

monográfiájában Bihari Péter. Döntőnek bizonyultak szerinte az első világháború évei: akkor roppant meg a hazai középosztály, s vált ezzel véglegessé a 

szakadás a „keresztény” és a „zsidó” középrétegek között. Rögzült az az erősen túlzó sztereotípia, amely szerint a zsidók kerülik a harctereket, de 

meggazdagszanak a hátországban, és elfoglalják a tönkremenő magyar középosztály helyét.

• A szerző a külföldi szakirodalom alapján igazolja, hogy a magyarhoz hasonló folyamatok játszódtak le Németországban és Ausztriában. A nagy háború –

a kezdeti lelkesedés után – ott is lerombolta a látszólagos nemzeti egységet, majd átterjedt a hátországra. Eközben az erős középosztállyal rendelkező 

antant államokban megerősítette a szolidaritást, az összetartozást.

• A könyv sorra veszi a politika, az élelemellátás, a vidéki és városi társadalom, az elit- és a tömegkultúra alakulását. A háborús mindennapok leírásakor 

bőven idéz a napisajtóból, felhasználja Karinthy piaci riportjait, Kaffka Margit novelláit, Kosztolányi publicisztikáját, Illyés Gyula, Nagy Lajos és Várnai 

Zseni visszaemlékezéseit.

• Mindezek alapján képet ad a munkába álló nők megpróbáltatásairól, a tömegnyomor és a luxus ellentétéről, az oktatás átalakulásáról és a mozi 

fellendüléséről. A háborús nyelv elemzéséből kiderül, hogy Magyarországon a „törésvonal” mindkét oldalán lévő erők a végső leszámolásra készültek. A 

hátországban 1916–1918 között keletkezett „lövészárkok” pedig máig megosztják közéletünket.



LÖVÉSZÁROK-HADVISELÉS

• A lövészárok-hadviselés a védelmi jellegű hadműveletek egyik speciális fajtája, amikor a küzdő felek megerősített pozíciókat, egymással összekapcsolt 

lövészárkok bonyolult rendszerét építik ki, illetve kísérleteket tesznek az ilyen védelmi rendszerek leküzdésére. Ez a hadviselési fajta a modern, 19–20. 

századi háborúkra volt jellemző. A lövészárok igazából akkor vált a hadviselés egyik fontos elemévé, amikor nagy előrelépés történt a gyalogság és a 

tüzérség tűzerejének növelésében, anélkül, hogy a páncélvédettség vagy mobilitás terén hasonló előrelépések történtek volna. A korszerű hadviselésben 

már a háború kezdetén az ellenség rendkívül gyors megsemmisítése volt a cél, és ennek megakadályozására kitűnő eszköznek bizonyult harcárkok, 

mellvédek vagy különböző bunkerek építése.

• A lövészárokban tartózkodó katonák védve voltak az ellenséges kézifegyverek tüzétől, bár a tüzérségi eszközök és a légierő eredményesen használható 

ezek támadására. Az egymással szemben álló lövészárkok közötti terület („a senki földje”) mind a kézifegyverek, mind a tüzérség tüzének teljes 

mértékben ki volt téve, emiatt még a sikeres támadások is jelentős veszteségeket okoztak a támadóknak, akiknek először ezt kellett leküzdeni, mielőtt 

közelharcban el tudták volna foglalni az ellenséges lövészárkot.

• A lövészárkokat először az amerikai polgárháború során alkalmazták, ahol már megjelentek a lövészárok-hadviselés alapvető elemei. A lövészárok-

hadviselés legjobb példája az első világháború, amely során az antant és a központi hatalmak hadseregei, elsősorban a nyugati fronton, lövészárkok, 

bunkerek és szögesdrótakadályok bonyolult és jelentős véráldozatok nélkül szinte bevehetetlen rendszerét építették ki. Nagy előnye volt, hogy ellenséges 

tűzhatás alatt is lehetőség nyílt a saját csapatok rejtett mozgatására. A második világháborúban már a harckocsik tömeges megjelenése a lövészárkok 

eredményes védelmét nem tette lehetővé, de kisebb konfliktusokban vagy különleges terepviszonyok esetén ez után is alkalmazták.



KÉPEK,FORRÁSOK

Forrás:http://elsovh.hu/allam-mozgositas-tarsadalom/

Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6v%C3%A9sz%C3%A1rok-

hadvisel%C3%A9s

Forrás:
http://24.hu/tudomany/2015/05/27

/drasche-lazar-szajkosarat-tett-a-

sajtora/

Forrás:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/

mamutt_evkonyv_11/pages/022_a_pasareti.htm



GYEREKEK AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

http://mno.hu/csaladhalo/gyerekek-az-elso-vilaghaboruban-

1204284
Forrás:

Az első világháború minden hadserege alkalmazott 

gyermekkatonákat. A háború kitörésekor a fiatal 

férfiak közül sokan nagy lelkesedéssel indultak a 

harcba, s ez a hangulat számos helyen ráragadt a 

fiatal fiúkra, sőt a lányokra is, akiket alig lehetett 

visszatartani attól, hogy jelentkezzenek a 

hadseregnél – a toborzótisztek pedig bármely 

országban hajlandók voltak szemet hunyni, amikor 

tizennyolc év alattiak is megjelentek a sorozásokon, 

már csak azért is, mert az általános vélemény az 

volt, hogy a háborúnak karácsonyra úgyis vége 

lesz.Egyes adatok szerint negyedmillió 15-18 éves 

gyerekkatona harcolt a háborúban. A szabály –

amit még a háború kitörése előtt hoztak – az volt, 

hogy 18 év alatt senki nem sorozható be, ám a 

háborús helyzet felülírta ezt. A legfiatalabb ismert 

gyerekkatona 12 éves volt.



„VÉGET VETNEK A ZENÉNEK, S HAZAMENNEK A LEGÉNYEK”

• Szabad  háborúban mulatni, amikor a fronton a katonák annyi szenvedésnek vannak kitéve –

tehetjük fel a kérdést. Vajon az első hónapok eufóriája után megengedhető-e, hogy a hátországban 

hajnalig tartó dorbézolás folyjék? Az érintettek válasza egyértelmű volt, hiszen a budapesti 

éttermek és szórakozóhelyek éjjel egy órakor történő kötelező zárórájáról szóló rendeletet 

egyöntetűen próbálták meg kijátszani. A szállodák és éttermek, társaskörök és klubok bombázták 

kérdéseikkel a budapesti rendőrséget, vajon nekik is be kell-e zárniuk? A rendőrség válasza 

egyöntetű volt: a rendelkezés, amelyet egyébként nem elsősorban a fronton lévő katonák erkölcsi 

támogatása, sokkal inkább a szabadságosok vagy lábadozók „megkímélése” miatt hoztak meg, 

mindenkire vonatkozik. A szállodatulajdonosok persze használhatják a konyhát egy óra után is –

ha maguknak főznek, vagy a szobába viszik az ételt. A Nemzeti, Országos, vagy a Lipótvárosi 

Kaszinó nyilvános helyiséget ugyancsak be kellett zárni, de a kaszinók maguk magánlakásnak 

számítottak, így ott akár reggelig kvaterkázhattak az urak.



1916-ban, a háború harmadik évében már több tízezer hadifogoly élt Magyarországon. A hágai 

konvenció értelmében az őket fogva tartó államnak megvolt a lehetősége arra, hogy a hadifoglyokat – kivéve 

a tiszteket – képességeikhez és szakértelmükhöz mérten anyagi ellenszolgáltatás fejében foglalkoztassák. A 

foglyok „bevetésére” elsőként és a legnagyobb arányban a mezőgazdaságban került sor, főként a kora tavaszi 

munkák és a nyári aratás idején. A Pesti Hírlap cikkében arról tudósított, hogy a kedvező árú 

munkaerőt a szőlősgazdák is igénybe kívánták venni: a foglyok azonban nem ihattak előre a medve (vagyis a 

bor) bőrére. És ahogy néhány héttel később kiderült: utólag sem, ugyanis a belügyminiszter rendeletileg 

tiltotta el a hadifoglyokat a szeszesital fogyasztásától, történjen az akár hivatalos italkiméréseknél, akár 

magánházaknál. Így aztán a szőlőt kapáló foglyok legfeljebb a tőkén élvezhették a munkájuk gyümölcsét, de 

folyékony állapotban semmiképp.

Forrás: http://elsovh.hu/rokak-a-szoloben/

http://elsovh.hu/a-hadifogoly-joga/


PESTI HÍRLAP, 1916. MÁRCIUS 7.
HADIFOGLYOK A SZŐLŐSGAZDÁK SZOLGÁLATÁBAN

• A m. kir. honvédelmi miniszter a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének ez 

irányban történt felterjesztésére értesítette az egyesületet, hogy a hadifoglyok 

kivételes esetekben tízes alcsoportnál kisebb számban is adatnak ki. Ugyancsak 

figyelembe fogja venni a hadi felügyeleti bizottság a szőlőbirtokosság abbeli kérelmét, 

hogy olyan törvényhatóságok területére, ahol a szőlőtermelés nagyobb jelentőséggel 

bír, a rendelkezésre álló létszám tekintetbe vételével lehetőleg oly foglyok is 

adassanak ki, akik a szőlőműveléshez is értenek.

Forrás

:

http://www.honvedelem.hu/cikk/55458_a_francia_leghajozas_mogotte_all_a_nemetnek



PESTI HÍRLAP, 1916. MÁRCIUS 20.
TILOS A FOGLYOKAT ITATNI

• A hivatalos lap vasárnapi száma közli a belügyminiszter rendeletét arról, hogy a 

hadifoglyoknak a kocsmákban, pálinkamérésekben, kávéházakban, általában 

italmérő üzletekben bárminő szeszes italt kiszolgáltatni nem szabad. Tilos továbbá a 

hadifoglyokat akár nyilvános helyen, akár magánházakban tartott mulatságokon 

vendégül látni, vagy őket bárhol és bárminemű szeszes itallal ellátni vagy 

megvendégelni. Mindazok, akik hadifoglyot tartanak, kötelesek felügyelni arra, 

hogy a hadifogoly józan és rendes életmódot folytasson. Aki e rendelkezéseket 

megszegi, az kihágást követ el, amelyet tizenöt napig terjedhető elzárással és 

kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtanak.

/

https://mediatortenet.wordpress.com/category/megjelenes-evtizede/1940-es-evek/page/3Forrás:

Forrás

:

http://regiujsag.blog.hu/



AKIT NEM ZÖKKENTETT KI A HÁBORÚ

Mint azt korábban már láthattuk, voltak olyan emberek is, 

akiket a háború nem zökkentett ki a megszokott 

kerékvágásból. Ahogy a rendőrkapitány kisstílű csaló fia és 

tetemes örökségét az élet élvezetére költő felesége is 

ragaszkodtak jól bevált életmódjukhoz, úgy a hazafias 

lelkesedés újságokban is megénekelt példáit szolgáltató 

arisztokrácia tagjai között is akadt, aki ragaszkodott 

„békebeli” szokásaihoz.



A HÁTORSZÁG
• Megnőtt a hátország szerepe

• Mindent a hadseregnek rendeltek alá

Jegyrendszer

Hadiüzem

Beszolgáltatás

Infláció

Nők munkába állása

• További kényszerintézkedések

Statárium

Internálás

Sajtó cenzura -> tüntetések, felkelések országszerte

Forrás: http://users.atw.hu/priskos/hatorszag/hatorszag.htm



HÁTORSZÁG FOGALMA:

• A hátország az a terület amely a hadműveletekben nem vesz részt viszont a harcoló 

alakulatokat támogatja. Azaz egy hadban álló ország területe, amelyen termeli a 

hadi anyagot és katonákat állít ki a frontra. Tulajdonképpen minden háború és front 

legfontosabb eleme. A hátország gazdasági erejétől, nagyságától és a lakosságától 

függ egy háború kimenetele hosszú távon. Ezért tartom fontosnak, hogy 

bemutassam a harcoló felek hátországait, mind a civilek életét, mind a termelést. 

Igyekszem az életmódot is bemutatni az 1939-1945 közötti időszakban.



JEGYRENSZER

• 1915: a jegyrendszer bevezetésének éve. Előbb a lisztjegyek, majd a tejigazolványok 

jelentek meg, végül az év végén, december 28-án kormányrendelet hirdette meg a 

kenyérjegyeket. „Az egész mindenséget új rendszer kormányozza, a jegyrendszer. A 

naprendszer is átváltozik jegyrendszerré”



HADIÜZEM

Forrás: http://babits.pte.hu/tananyagok/nagy_haboru/hatorszag%20es%20a%20nok.htm

Forrás: http://babits.pte.hu/tananyagok/nagy_haboru/hatorszag%20es%20a

%20nok.htm

Forrás: http://babits.pte.hu/tananyagok/nagy_haboru/hatorszag

%20es%20a%20nok.htm

Forrás: http://babits.pte.hu/tananyagok/nagy_haboru/hatorszag%20es%20a%

20nok.htm



BESZOLGÁLTATÁS

• Megkezdődik a háztartási fémtárgyak hivatalos rekvirálása. A vendéglősök, kávésok, sütők, cukrászok és 

az ételt kiszolgáltató egyesületek, a jótékony egyesületeket kivéve, fémedényeik felét, mindazon 

kereskedők és iparosok, akik fémtárgyakat előállítanak, illetőleg azokat forgalomba hozzák, fémtárgyaik 

egyharmadát tartoznak a budapesti fémátvételi bizottság fölhívására beszállítani.

• Ezt megelőzően ezek között azokat, akik tárgyaikat ipartestületeik, érdekképviseleteik útján még be nem 

jelentették, a tanács az elöljáróságok által összeíratja.

• A tárgyak beszolgáltatása végett azokat egyénenként meghatározandó és közlendő határidőben és helyre 

be kell hozni a fémátvételi bizottság elé, addig azonban a tárgyak a fémközpont beváltó helyein szabad 

kézből, előnyösebb módon eladhatók. Eladás esetén a beváltóhely elismervényt ad azért, hogy ezt a 

fémátvételi bizottság esetleges fölhívására föl lehessen mutatni…



• A vidéktől eltérően a főváros a háború kezdeti szakaszában alig érzékelt valamit a 

megváltozott körülményekből: a nyüzsgő Budapest élte tovább a fejlődő metropolisz 

életét. A lapok a szarajevói merénylet és a Szerbia elleni hadüzenet között eltelt egy 

hónap alatt végig arról cikkeztek, hogy meg kell torolni a merényletet, az ezt követő 

euforikus állapot pedig a közhangulatban is tükröződött, emelte ki Bödők Gergely, 

az Eszterházy Károly Főiskola doktorandusza. Július 26. - Ozsonna közben jött a 

hadüzenet híre. Az emelkedett hangulat még magasabbra hágott, a lelkesedés óriási 

volt mindenkinél, szónoklatok hangzottak el s a magyar, német, osztrák himnusz 

egymást váltották, és ilyen lelkes hangulatban indultunk be a városba. Útközben a 

levélhordó kézbesítette nekem a behívó parancsot. […] Minthogy a vonatom csak 

holnap reggel indul, este még a kávéházban jöttem össze a d. u. társaságommal. A 

hangulat a lehető leglelkesebb volt. A cigányok csak a nemzeti himnuszokat 

játszották, s a közönség állva énekelte azokat

Infláció



INFLÁCIÓ:KÉPEK

Forrás: http://kituntetes.webnode.hu/erdekessegek/az-elso-vilaghaboru-

hatasa-a-hatorszagban/

Forrás:http://mult-

kor.hu/20140919_hogy_elte_meg_a_hatorszag_a_nagy_haboru_eveit?pIdx=5



NŐK AZ I. VILÁGHÁBORÚ 
IDEJÉN



NŐK MUNKÁBA ÁLLÁSA

• "A nőknek férfimunkáknál történő foglalkoztatása a nők egész szervezetét és gondolkodásmódját új utakra kényszeríti." 

(Német belügyminisztériumi jelentés, 1917)

• �Az újfajta női magatartást � a kötöttségek elleni lázadást � fejezte ki a századfordulón az extravagáns öltözék, a fűző 

nélkül viselt bő reformruha. Kevesen,csak a konvenciókkal bátran szembeszállók hordtak ilyet, dacolva a gúnyos 

megjegyzésekkel. Az igazi, mindent felforgató változást a világháború hozta. A fronton harcoló férfiak helyett nők 

tízezrei álltak munkába, váltak családfenntartókká. […] A háború elsöpört minden romantikus illúziót, többek között a 

csak a családjáért élő, támaszra szoruló, gyenge asszony képét is. Új ideálszületett: az izmos, fiús nő, aki nem szorul 

fűzőviselésre, de nem is tűrné azt,szívesebben hord rövid frizurát, mint tornyos fodrászremeket, sőt a nadrág sem 

elképzelhetetlen számára. [�] A modern nő életének fő helyszíne immár nem az otthon és a háztartás, hanem a 

munkahely és a társaság. A női szféra kitágulása a ruhatár teljes átalakítását kívánta. Kényelmes, egyszerű, egész nap 

hordható ruhákra volt szükség. A konfekciótermékek az Egyesült Államokban és szerte Európában hallatlan 

népszerűségre tettek szert. Az olcsó áruházi darabok az alsó-középosztály,sőt a munkásnők számára is elérhetők voltak. 

Megindult a divatdemokratizálódásának máig tartó folyamata.� (Sedlmayer Krisztina: Női divat az első világháború 

után)

Forrás: https://panpanett.wordpress.com/category/uncategorized/

http://mult-kor.hu/igy-dolgoztak-a-brit-nok-a-nagy-haboru-

idejen-20150515
Forrás:


