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

9. PÁRKERESÕ

A) Kinek melyik mûvébõl idéztünk? 10 pont

B) Az idézeteket párosítsák a képekkel! 10 pont

C) Mekkora volt 1910-ben, és mekkora 100 évvel késõbb a ma-
gyar lakosság aránya ezekben a városokban? 10 pont

a) „Mindez a maga középkori formájában ment; a háború után, ha a gróf gyõzött,
Te deum-ot tartottak a várkápolnában, amelyre a környékbeli urak és hölgyek
is hivatalosak voltak. A Te deum után magnum áldomás következett, ökörsü-
tés a hadaknak, bál fent a termekben az úri résznek.”

b) „Kegyelmed meg, kapitány uram, rázza le a kacagányáról a havat, s aztán ül-
jön le ide mellém; szorítok egy kis helyet a lócácskán, míg a pogácsa kisül.
Hát, hol járt kegyelmed, hogy annyi ideje nem láttam?

c) „Tudtam, hogy itt ringatja rég az álom,
s tudtam, elmúlt nevét már nem találom.
De a vasárnap délutáni csendben
nagyon dalolt a név zenéje bennem.”

d) „Ne félj a világtól. Csak az ismeri önmagát, aki a világ fölé hajolt egyszer. Lá-
tott mélységet, magasságot és nem szédült el.”

e) „Messze jövendõvel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derûl!”

f) „Ó régi nyár, az ébenóra halkan
Elmuzsikálta már az éjfelet,
Az árnyak óriása várt a parkban
S a denevér szállt rózsáink felett.”

g) „Jövõre megnézzük!"... Bûvös zene
indult értem: ott vár a Parttalan,
ott, ott kezdõdik, ami nincs, de van,
ott a tenger, a Létezõ Csoda,”

h) „József pedig folyvást növekedni érzé szíve fájdalmait; a csalóka távcsõ oly
közel hozta olykor az imádott leánykát, hogy ámulatában kezeit nyújtá ki utá-
na, s csak akkor ijedt meg, mikor körmeit az ablakba megüté, amin Áron ké-
takkorát nevetett.”

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.

Kik láthatók a képen?

Mikor, milyen alkalomból
készült a fotó?

7. IDÕRENDBEN 30 pont

Állítsák idõrendbe az eseményeket, írják le pontosan mikor történtek!
Az eseményekhez rendeljenek 1-1 történelmi személyt, s írják le, miként
kapcsolható oda! (A személyek tekintetében természetesen több helyes
megoldás is lehetséges.)

a) compiégne-i fegyverszüneti egyezmény
b) a padovai fegyverszünet
c) a Székely Hadosztály megalakulása
d) a 14 pontból álló béketerv közzététele
e) Mackensen vezértábornagy találkozója Károlyival és Böhm Vilmossal a Par-

lamentben
f) Vyx-jegyzék
g) „Elvesztettük a háborút” bejelentés az országgyûlésben
h) a köztársaság kikiáltása Budapesten
i) pittsburghi egyezmény
j) a dunai monitorok lázadása

8. KERESZTREJTVÉNY (KÖZÉPISKOLÁS) 15 pont

Mi az összefüggés a keresztrejtvényben látható épület és a rejtvény fõ so-
ra között? Mikor, hogyan történt a fõ sorban megfogalmazott esemény?

1.

3.

5.

7. 8.

6.

4.

2.

i) „Élelem, mi három évre is sok lenne,
Százöles kút, gazdag tiszta forrás benne,
Nyers anyag: fa, kõ, vas; mûhelyek, munkások...
Szóval, semmiben sincs megfogyatkozások.”

j) „Föl s alá jár magas büszke fõvel
Ott a sáncon egy ifjú fogoly;
Messzeszállott lángtekintetével
Vajjon hol jár gondolatja, hol?”

10.9.

10. MAGÁNTÖRTÉNELEM 15 pont

Településük vagy környékük trianoni békéhez köthetõ történéseinek,
eseményeinek felkutatására biztatjuk Önöket! Összegezzék tapasztala-
taikat, eredményeiket maximum két gépelt oldalon!


