2020. 03. 20.

Redmenta

133 nap - A Tanácsköztársaság
Magyarországon

Név, osztály:

1) Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak-e az alábbi állítások!

/8 pont

A budapesti lóversenypályákat felszántották és az élelmiszertermelés
szolgálatába állították.

Igaz Hamis

Garbai Sándor, a Forradalmi Kormányzótanács elnöke névleges
vezetője eredetileg kőműves volt.

Igaz Hamis

A Horthy-korszakban egyáltalán nem volt történelmi diskurzus a
magyarországi tanárcsuralomról.

Igaz Hamis

A Tanácsköztársaság kikiáltásának napja 1991-ig állami ünnep volt
Magyarországon.

Igaz Hamis

Kispesten ma is áll szobra a magyarországi tanácsuralomnak, melyet
kisszámú ember évről-évre megkoszorúz.

Igaz Hamis

Ugyanaz a szobrász, Stróbl Alajos készítette Marx és a két munkásfiú
szobrát, mitn aki korábban a honfoglaló vezérekét.

Igaz Hamis

A magyarországi volt a világ második bolsevik típusú
proletárdiktatúrája.

Igaz Hamis

A Tanácsköztársaságnak kezdetben sikerült a teljes parasztságot maga
mellé állítania.
Igaz Hamis

2) Melyik írónk / költőnk halt meg a Tanácsköztársaság idején? (Egy válasz jelölhető)

/1 pont

Kassák Lajos

Babits Mihály

Rejtő Jenő

Ady Endre

Móricz Zsigmond

3) Melyik alföldi településen végrehajtott kegyetlen kivégzésről hallhatunk a
filmben oral history megszólalásokat?
/1 pont

4) Kösd össze a tisztséget azzal a személlyel, aki betöltötte!

Garbai Sándor

A Népbiztosok Tanácsának elnöke

Kun Béla

B külögyi népbiztos

Lukács György

C közoktatásügyi népbiztos-helyettes

Rákosi Mátyás

D vezérkari főnök

Stromfeld Aurél

E a Vörös Őrség parancsnoka

5) Melyik esemény miatt távolodtak el végleg a Tanácsköztársaság addigi
támogatói? (Egy válasz jelölhető)

/5 pont

/1 pont

A Vix-jegyzék elfogadása.

A vörösterror kezdete.

A románok bevonulnak Budapestre.

A Clemenceau-táviratban foglaltak teljesítése.

6) A tanácsköztársaság mely poltitikai vagy katonai vezetőjéről van közterület
elnevezve Budapesten?
/1 pont
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7) Milyen változást idézett elő az egyházi iskolákban a Tanácsköztársaság? Két
lényegi elemet említs meg!
/2 pont
Szólimit: 100 (75-125 szó)
Tartalmi elemek (2):

/2 pont

8) Melyik belső rendfenntartásra szakosodott szervezet alá tartoztott a Politikai
Nyomozó Részleg, mely alól egyébként az ún. Lenin-fiúk teljesen kivonták
magukat?
/1 pont

9) Mi volt a célja a Tanácsköztáraság idején vezezetett statáriális bíráskodásnak?
Szólimit: 80 (40-120 szó)
Tartalom:
/1 pont

10) Kiknek a felkelése volt az úgynevezett monitorlázadás?

/1 pont

/1 pont

Szólimit: 4 (2-6 szó)
Tartalom:
/1 pont
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Értékelés:

/22 pont

Ez a feladatlap a Redmentával készült.
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