
1. Magyarázza meg a fogalmakat! 

Rongyos Gárda: Önszerveződő fegyveres csoport, amely 1919. április 18-ánalakult 
meg az I. világháborút megjárt hazafias érzelmű tisztekből és katonákból. Célja a 
magyarországi Tanácsköztársaság alatt a kommunistákkal szembeni ellenállás. Az 
Ausztriához került területek elcsatolásának végrehajtásakor a területre bevonuló 
osztrák csendőröket visszaverték. Vezetőjük Prónay Pál volt. 
 
kisantant: 1921-ben alakult katonai, politikai szövetség Csehszlovákia, Románia és a 
Szerb- Horvát- Szlovén Királyság(1929-től Jugoszlávia) között, amely különösen 
Franciaország támogatását élvezte. Elsődleges célja az I. világháborút lezáró 
békeszerződések következtében létrejött közép-európai helyzet fenntartása, főképp 
Magyarország politikai és gazdasági elszigetelése, revíziós törekvéseinek letörése. 
1938-banszéthullott. 
 
konszolidáció: Válságos időszakok után a rendszer alapvető változások nélküli 
megszilárdítása. Magyarországon a világháború és az azt követő baloldali 
forradalmak után keresztény-nemzeti értékrendet követett  az új politikai elit. 
Fellépett a megerősödő jobboldali radikalizmus és tiszti különítményesek ellen 
éppúgy, mint a kommunisták ellen. A konszolidáció gróf Bethlen István 
kormányfősége idején (1921-1931) nyert erőteljes lendületet. Az egymást követő 
politikai fordulatok után mind a gazdaságban, mind a bel- és külpolitikában 
nyugalmat és kiszámíthatóságot teremtett.  
 
revizionizmus: A trianoni békeszerződés felülvizsgálatát és területi rendelkezéseinek 
megváltoztatását követelő politikai irányzat Magyarországon.  
 
torlódó társadalom: Magyarországon késéssel bontakozott ki a kapitalizmus. A 19. 
század végén és a 20. század elején egyidejűleg jelen van a régi feudális és a tőkés 
jellegű berendezkedés.  
 

2. Állítsa helyes sorrendbe, hogyan változott az államforma Magyarországon 1918 és 1946 
között? 

a) király nélküli királyság b) tanácsköztársaság c) monarchia d) köztársaság 

c, d, b, a 

3. Olvassa el az MTI 1921. december 18-i tudósítását és válaszoljon a kérdésekre! 

„a népszavazás eredménye a városban óriási örömet keltett. Az ántánt-városparancsnokság 
rendelete folytán szombaton délután 4 órától kezdve mindenféle csoportosulás, gyülekezés és 
fölvonulás tilos volt, de azért az utcán mégis nagy tömeg hullámzott". 

Hol zajlott a népszavazás? Sopronban és a környező településeken, „Soproni zsák községeiben” 

Mikor? 1921. december 14-16. 



Mi volt a tétje? Sopron és a környező települések szavazással dönthették el, hogy Ausztriához 
vagy Magyarországhoz akarnak-e tartozni.  

Hogyan állított emléket az 1922-es emléktörvény a településnek? Az emléktörvény a „Civitas 
Fidelissima” a „leghűségesebb város” címmel állított emléket Sopronnak.  

 

4. Megállapításaink a trianoni békeszerződést követő időszakra vonatkoznak. Igazak vagy 
hamisak az állítások? 

A Kárpátok elvesztése megfosztotta az országot az alapvető nyersanyagaitól (arany, ezüst, 
kőolaj, só, fa).   igaz – hamis 

Egyetlen nagyvárosunk Budapest maradt.  igaz – hamis 

A dualizmus korában a vasúthálózat Budapest központból sugaras szerkezetben épült ki, 
amit a peremterületeken kötöttek össze. Utóbbiak elcsatolásával a közlekedés nehézkessé 
vált. igaz - hamis 

A folyók forrásvidéke az utódállamokhoz került, ezért megnehezedett az árvízvédelem. igaz - 
hamis  

A pengő helyett bevezették a koronát. igaz - hamis 

 

5. A korszak neves politikusai láthatók a képeken. Kik ők? 

 

      

Nagyatádi Szabó István  Bethlen István    Teleki Pál 



            

 Horthy Miklós     Bárdossy László 

 

6. Ki írta? 

„…valami fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy 
akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi még sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha azt hallod 
majd: Kolozsvár és ezt: Erdély és ezt: Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.” 

Karinthy Frigyes 

 „Személy szerint én magam sohasem tartottam megfelelőnek azt a módot, ahogy Magyarországot a 
legutóbbi háborúban kezelték.” 

Churchill 

 „ Két évtizedes idegen keretben 

 Mi megláttuk az örök lényeget –  

Országokat lehet szétdarabolni: 

Nem lehet legyilkolni lelkeket!” 

Reményik Sándor  

[a székely dalokat]….. el akarnám vinni a világon mindenüvé, ahol csak értenek a zene nyelvén, hogy 
ezen keresztül is jobban tudják meg, amit oly rosszul tudnak, hogy mi a magyarság.” 

Kodály Zoltán 

 „A magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” 

Klebelsberg Kúnó 



7. A képeken a trianoni emlékek láthatók. 

 

Mi a díszkút neve? Justitia-kút, Magyar Igazság Kútja  

Ki az alkotója? Szentgyörgyi István 

Hol áll? Bp. VIII. Szabó Ervin tér  

Kit ábrázol a két nőalak? Justitia és Magyarország 

Kit ábrázol a domborműves arckép? Lord Rothermere  

Milyen kapcsolatban volt a trianoni Magyarországgal? A Daily Mail című lapban felhívta a figyelmet 
trianoni békediktátum igazságtalanságára, támogatta a békeszerződés felülvizsgálatát. 

 

 

Hol áll az emlékmű Székesfehérvár, Országzászló tér 

Mit jelképez? A nemzeti egységet, az összetartozást. 

 



   

 

Melyik településen áll a Trianon Múzeum?  Hol áll ez a trianoni kőkereszt? 

Várpalota      Kőszeg 

 

 

8. Melyik címet nem viselte Horthy Miklós? 

a) altengernagy  b) szárnysegéd  c) nádor  d) kormányzó 
 
Milyen tisztséget töltött be Horthy István? 

a) altengernagy b) kormányzóhelyettes  c) királyi honvéd ezredes d) országbíró 

Ki nem a Horthy – rendszerben volt miniszterelnök? 

a)  gróf Károlyi Gyula b) Gömbös Gyula c) Berinkey Dénes d) Simonyi – 
Semadam Sándor 

9. Asszonyok a Horthy-korszakban. Kik ők?  

            

Tormay Cecil  Magyarné Techert Margit  Horthy Istvánné  Horthy Miklósné 


