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„ITT ÉLNED, HALNOD KELL” – TRIANON VETÉLKEDÕ 2019
2. ÍRÁSBELI FORDULÓ

KÉPJÁTÉK
Aképrejtvény helyes megfejtõi között a Keresztény Élet Szerkesztõsége által fel-
ajánlott könyveket sorsoljuk ki. A megfejtéseket nyílt levelezõlapon a Szerkesz-
tõség címére kell eljuttani a lap megjelenését követõ hét végéig.

Hol készült a kép, melyik család építtette a kastélyt?

8. KICSIK ÉS NAGYOK – A HANGADÓK 2-2 pont

Kiket ábrázolnak a fotók, milyen hivatalt töltöttek be a békekötés idején?

1. 2.

9. „CSODA TÖRTÉNT OTT NEUILLY-BEN, SZERETETREMÉL-
TÓ CSODA”

A) Kitõl való az idézet, minek kapcsán született? 3 pont
B) Képzeljék magukat 1919 januárjába, s írjanak fogalmazást (maxi-

mum 2 gépelt oldalon) egy viharsaroki parasztgazda vagy a békedele-
gáció egyik tagja szemével láttatva a hónap eseményeit! 10 pont

Jutalompont jár azért, ha megfejtik, mit ábrázol a kép 3 pont

3.
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11. BETÛRÕLBETÛRE 2-2 pont + 10 pont

A jelölt betûket sorrendbe állítva újabb feladatot kapnak, oldják meg!
Kérjük, küldjék el a részmegfejtéseket is, azok is pontot érnek!
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a) Francia miniszterelnök, a békéhez csatolt kísérõlevél szerzõje.

b) Õ írta alá India nevében a trianoni békét (teljes név).

c) A békeszerzõdés elsõ részének teljes címe.

d) A szerzõdés Magyarország határaival foglalkozó részében megemlített elsõ falu magyar neve.

e) Az õ irányításával készült a „vörös térkép”.

f) A „Magyarország néprajzi térképe település és lélekszám szerint” alkotópárosa.

g) Az osztrák–magyar nagykövetség épülete Rómában. Ingyen át kellett adnunk az olaszoknak.
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h) A hadsereg számára a béke ennél nagyobb kaliberû lövegek tartását nem engedélyezte (mm-ben,
betûvel).

i) A békeszerzõdés alapján leszerelendõ President Wilson hadihajó eredeti neve.

j) A szerzõdés 1921-tõl kezdõdõen ennyi esztendõre osztotta szét a megfizetendõ magyar jó-
vátételt (betûvel).

k) E két megyénkbõl kerültek falvak Lengyelországhoz (betûrendben).

l) Drasche Lázár Alfréd méltósága az okmány aláírásakor.

10. AKIK ELLENÁLLTAK 2-2 pont
Ábrázolják Magyarország térképén azokat a településeket, amelyek a
békediktátum vagy az idegen megszállás ellenére sem szakadtak el az
országtól! Mi volt az oka annak, hogy nem kerültek az utódállamok te-
rületére?


