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„ITT ÉLNED, HALNOD KELL” – TRIANON VETÉLKEDÕ 2019
3. 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.

Mi az összefüggés a két kép között?

7. VERSJÁTÉK 12+12 pont

Jeles költõk fájdalommal és féltéssel teli verseibõl idézünk. Állítsák he-
lyes sorrendbe a betûrendbe szerkesztett szavakat, írják le, mi a mû címe,
majd párosítsák az idézeteket a képekhez! (Az eredeti nagy kezdõbetû-
ket, a központozást a rejtvényben maghagytuk)

1. a dühe edzett elvesztettük elveszünk, fölolvaszt kohója korszakok magunkat. mert
Minket nem S S tûz-világ

2. a a a az az élj, ellen: Erõs erõszak félned, igazsággal igy Isten. kell Kelnek már ma-
radsz, nagy nem s Te te te tünnek várhatsz, veled zálogod. zsarnokok, zsarnokok.

3. A a áldással bíztatja és falusi Feléjük Hiszen híveit. is izent. Krisztus, magyar meg-
váltást nekik Olyan szent tekint testvéri

4. a a akar, bámul csudát, egész Gyönyörrel ha Hogy ily Isten lesz magyar. meg Meg-
áll s Szabad vasököllel világ,

5. adsz-e, bedõlt borulok eléd ha helyet Koldusapám lábadhoz minden most öntöm s
viskódban visszafogadsz-e, dalom

6. A árvák, Édes- Eléd faragdálják. keserünket. kevesünket, Koporsónkat magyar
megtapossák, mi Ragadozók ragadozzák sírjuk, Tépett testünk

7. a áldott Asszony, boldog csatádat ezt ezt Harcos, hiszed, jövõd ki ki ki lesz meg-
nyerted, Munkás, neved. tanítod, vallod, veted,

8. A apánk árulókat! az az békében csak elférünk ember- hordod is Isten- ki köztünk
Mi milliókat. ottan, tenyereden, vesd

9. a a a a ahogy ahogy árva az az egy egy egy egy, és mint piros sok sok sok- test test-
vér úgy úgy veled!velem velünk vér Vér, vér, vérem, vérrel vérszívott

10. a a a a a az elnyelõs: ér. és Ezeknek felelõs! forradalmat, Halál, Holdig hulláján
ígér, ítélet Jön ki között kurjongatásuk lángok lesz lesz lesz, majd messiásuk,
mindent Múlt nõt pénzt s tánc valaki világ-

11. ábrázatunk...áfium! – álmain árbockeresztrõl átsuhanunk, az az az az csak de egeket,
evangélium.feléd fordul Hasítsd kell kezeit meg, mert mossa, most nagyon
Pilátus S szegeket újra Uram, Végtagjainkba veret

12. a a egy él gyûrûjébe hódítók indiánjai. Is Kárpátok kiáltani. kopjafák nem néma-
sága…nép, Õk – Sorsuk tud Új zárva

a) b) c)

f)e)d)

i)h)g)

8. MI A KÖZÖS? (CSAK KÖZÉPISKOLÁS) 5-5 pont

Ebben a feladatban a személyek közötti kapcsolatot keressük. Nevezzék
meg, mi alapján tartoznak õk össze, s írjanak rövid fogalmazást kapcso-
lódásuk alapjáról! (Természetesen helyesen indokolva több jó megoldás
is elképzelhetõ.)

a) Horthy Miklós, Habsburg József, Farkas Ferenc, Habsburg József Árpád
b) Jankovich Arisztid, Windischgraetz Lajos, Rába Dezsõ, Nádosy Imre
c) Kós Károly, Bánffy Miklós, Áprily Lajos, Kuncz Aladár, Lakatos Imre
d) Wlassics Gyula, Széchényi Bertalan, Perényi Zsigmond, Rátz Jenõ
e) Berzeviczy Albert, Dohnányi Ernõ, Herczeg Ferenc, Hubay Jenõ, Klebelsberg

Kunó, Korányi Sándor, Ravasz László, Teleki Pál, Zala György, Wlassics Gyula

l)k)j)

12. LÉLEKBEN… (CSAK KÖZÉPISKOLÁSOK) 15 pont

Elemezzék maximum két gé-
pelt oldalon a rendszerváltoz-
tatás utáni magyar kormányok
és az utódállamokban élõ ma-
gyarság kapcsolatát!

9. LÓUGRÁSBAN 5-5 pont
A megjelölt betûktõl elindulva lóugrásban haladva találják meg az elrej-
tett személyneveket. Jellemezzék röviden munkásságukat!
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10. MENNI VAGY MARADNI? 15 pont
a) Az utódállamokban maradt magyarság szívszorító kérdése a szülõ-
földön maradás, vagy az anyaországba való áttelepülés. Válasszanak egy
utódállamot, s elemezzék a Tõkés László szavaival „békés népirtás”-nak
nevezett politikát!

b) Hogyan viszonyult a magyar állam 1945 és 1990 között az utódállam-
okban élõ magyarság problémáihoz? (KÖZÉPISKOLÁSOK) 15 pont

11. MEGTART A HIT 15 pont

Mit ábrázol a kép? Kutassanak és
készítsenek személyes emléken
alapuló tudósítást az eseményrõl!


