A Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében

IX. Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő
1. forduló
1. Nicolae Iorga szerint ki „vágta fejbe az oláh kalapáccsal a magyart”?
A. Ferenc József 1849-ben.

C. I. Ferenc 1811-ben.

B. II. József 1785-ben.

D. I. Ferenc 1826-ban.

2. Az Anton Korošec-féle 1917. május 17-i Májusi Nyilatkozat
A. a háború folytatását követelte.
B. a teljes függetlenséget követelte.
C. a Monarchia konföderatív átszervezését követelte.
D. az elfoglalt olasz területek annexióját követelte.
3. Ki írta az első nagy összefoglaló művet a románok eredetének történetéről?
A. Gheorghe Sincai

C. Ioan Budai Deleanu

B. Ignatie Darabont

D. Petru Maior

4. Az 1804-es első szerb felkelés vérbe fojtása
A. az Austerlitzi orosz vereséggel függ össze, ugyanis az orosz cár a továbbiakban nem tudott
támogatást nyújtani a szerb felkelőkkel.
B. a tilsiti békével függ össze, ugyanis Szerbia felett nem nyer felügyeleti jogot Oroszország.
C. a Napóleon elleni döntő összeurópai koalíció miatt történhetett, hisz az orosz-török béke
kiszolgáltatta a szerbeket a Portának.
D. a Szent Szövetség megalakulásával függ össze, mert Oroszország nem akarta tovább
támogatni a szerb függetlenséget.
5. A Monarchia politikai életében a csehek és a szlovákok
A. teljesen elszigetelődtek egymástól.
B. csak titkos társaságok révén tarthatták egymással a kapcsolatot.
C. az osztrák és a magyar delegációk ülésein is egyeztethették álláspontjaikat.
D. a közös külügyminiszter személyén keresztül tartották a kapcsolatot.
6. Kit ábrázol a kép?
A.France Prešeren
B. Ljudevit Gaj
C. Jászi Oszkár

D. Andrej Hlinka

7. Milyen előremutató reformokat vezetett be Napóleon az Illír Tartományokban?
A. A francia uralom rövid időszaka alatt nem sikerült különösebb reformokat bevezetni.
B. A szábornak felelős önálló kormányzatot, amely a későbbi horvát autonómiatörekvések
célja lett.
C. Az általános választójogot, amely a feudális államszervezetet bontotta meg.
D. A horvát nyelv használatát a latin helyett.
8. Az utolsó erdélyi országgyűlés összehívásakor
A. leszállították a cenzust, hogy minél több román képviselő kerüljön be.
B. leszállították a cenzust, hogy a szegényebb székelyek képviselete erősödjék.
C. felemelték a cenzust, hogy a magyar és a szász nemzet képviselete erősödjék.
D. felemelték a cenzust, hogy így a kisnemesek is bekerülhessenek.
9. Milyen mozgalom köthető Ljudevit Gaj nevéhez?
A. magyarónok

C. jugoszlavizmus

B. illírizmus

D. jadranizmus

10. Szekfű Gyula Népiség, nemzet és állam című tanulmánya
A. az egynemzetiségű Magyarország vízióját rajzolja meg.
B. a német példához hasonlóan a határon kívüli magyarság összefogásában látja nemzetünk
sikerét.
C. a soknemzetiségű Magyarország mellett érvel.
D. nem társadalmi, hanem nemzetiségi alapon képzeli el az ország egységét.
11. Khuen-Héderváry Károly horvát bán
A. a magyar érdekeket feltétel nélkül érvényesítette Horvátországban.
B. szerbellenes volt.
C. kibékült a Jogpárttal.
D. forrongó Horvátországba érkezett, és forrongó Horvátországot hagyott maga után.
12. Vitéz Mihály vajda
A. Sellenberknél legyőzte Báthori Zsigmondot.
B. románul adta ki rendeleteit.
C. a császári hadvezetés ölette meg.
D. Erdélyből a bécsi udvarba menekült.
13.Melyik város nem került vissza Magyarországhoz az első bécsi döntéssel?

A. Dunaszerdahely

C. Léva

B. Érsekújvár

D. Nyitra

14. Az 1907-es vasúti törvény
A. Horvátországban is magyar nyelvtudáshoz kötötte a vasútnál való munkaviszonyt.
B. a szerbeket részesítette előnyben a horvátokkal szemben.
C. Zágrábot elkerülő vonal kiépítéséről határozott.
D. Horvátországra nagyobb anyagi terhet rótt, mint Magyarországra.
15. A trianoni Magyarország melyik kisebbsége volt a legnagyobb?
A. német

B. román

C. szlovák

D. vend

16. Mi nem igaz Prešeren szlovén költőről?
A. Zdravljica (Köszöntő) című verse nemzeti himnusz lett.
B. Krajnai méhecske címmel irodalmi almanachot szerkesztett.
C. A nemzetért és a demokratikus értékrendért szállt síkra, szemben a konzervatív Koseskival.
D. Emiatt összetűzésbe került Tisza Istvánnal.
17. 1848-ban miért nem sikerült az erdélyi románságot a forradalom mellé állítani?
A. Mert a görögkeleti felekezetről nem hoztak törvényt.
B. Mert a román értelmiség alapvetően konzervatív volt.
C. Mert a románok Oroszország felé orientálódtak.
D. Mert a jobbágyfelszabadítás késett, kivitelezése pedig kicsinyes volt.
18. A XIX. század második felében az ifjúszlovénok
A. többsége a katolikus klérushoz tartozott.
B. heves oroszellenesség jellemezte őket.
C. támadták az ószlovénok szlovén tábor-mozgalmát.
D. Reményt merítettek az 1875-ös boszniai felkelésből.
19. Melyik állítás igaz?
A. Anton Bernolák református lelkész a nyugatszlovák nyelvjárást használta írásaiban.
B. Ján Kollár önálló szlovák nyelv kialakításán fáradozott, amely a csehtől független nemzeti
fejlődést szolgálta.
C. A konzervatív Ludovit Stúr a középszlovák nyelvjárást tette normává.
D. Kollár a föderális Ausztrián, Stúr viszont Magyarországon belül látta az önálló szlovák
nemzeti fejlődés lehetőségét.
20. Mi lett volna a délkelet-európai németség német birodalmi védnökség alatt
létrehozandó területi önkormányzatának neve?

A. Volksbundsdeutschland

C. Prinz-Eugen-Staat

B. Donauschwabenland

D. Balkandeutscher Protektorat

21. Mi igaz a Czartoryski-emigrációról?
A. Figyelmeztette a nemzetiségeket, hogy csak a magyarok harcától remélhetik követeléseik
megvalósítását.
B. A magyar reformkor kezdetén Széchenyit a nemzetiségi megbékélésre intette.
C. A kiegyezést követően Tisza Kálmán nemzetiségi politikáját támogatta.
D. Porosz szövetségre bátorította az osztrákokból kiábrándult nemzetiségieket.
22. Melyik országban nem történt erőltetett asszimiláció a két világháború között?
A. Csehszlovákia

C. Jugoszlávia

B. Románia

D. Ausztria

23. Az 1864-ben alapított görögkeleti érsekség
A. a szerbeket függetlenítette a románoktól.
B. a románokat függetlenítette a szerbektől.
C. a ruszinokat függetlenítette a szerbektől.
D. a ruszinokat függetlenítette a románoktól.
24. A szlovákok saját régión kívüli elmagyarosodásának oka
A. az ipari migráció.

C. az idényjellegű agrármunka.

B. a kubikusmunka.

D. az Alföld vonzása.

25. Melyik felekezetnek voltak szinte kizárólag magyar hívei a XIX. századi
Magyarországon?
A. görög-katolikus

C. lutheránus (evangélikus)

B. mormon

D. unitárius

26. Melyik állítás igaz a századforduló magyar nemzetiségi politikájáról?
A. Bánffy Dezső szembeszállt az 1868. évi nemzetiségi törvénnyel, mert sovinisztának
tartotta azt.
B. Széll Kálmán szakított Bánffy Dezső soviniszta politikájával.
C. A nemzetiségek egyre inkább a passzivitásba vonultak.
D. Széll Kálmán el akarta törölni az 1868. évi nemzetiségi törvényt, mert sovinisztának
tartotta azt.

27. Kit ábrázol a kép?

A.France Prešeren
B. Ljudevit Gaj
C. Jászi Oszkár
D. Andrej Hlinka

28. Melyik kormánynak volt vallás- és közoktatási minisztere Apponyi Albert?
A. A darabontkormánynak.
B. Wekerle Sándor első kormányának.
C. A koalíciós Wekerle-kormánynak.
D. Széll Kálmán kormányának.
29. A váradi katolikus püspök Magyarcsékére románokat hívott
A. mert a falu a török miatt elnéptelenedett.
B. miután az eredeti kálvinista magyar lakosságot elűzte.
C. mert értettek a kékfestéshez.
D. mert át akarta őket téríteni.
30. A kisebbségi népiskolai oktatásról szóló 1923. évi rendelet a nemzetiségi
iskoláknak hány típusát különbözteti meg?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

31. A századfordulón a csángókat
A. a román állam támogatja.

C. romanizálni próbálták.

B. a magyar állam támogatja.

D. széttelepítették.

32. A volksdeutsch-irányzat radikálisabb körei a húszas években
A. önálló magyar vármegyét követeltek.
B. a nagy német népközösséghez kívántak tartozni.
C. önálló német egyetemet kívántak alapítani Veszprémben.
D. a szlovák kisebbséggel összefogva parlamenti frakciót alakítottak.
33. Ki volt az utolsó Obrenović-házi király?
A. I. Sándor

C. I. Milán

B. I. Péter

D. II. Milán

34. Illyés Gyula „Pusztulás” című cikke

A. a német népelem térnyerését írja le a magyar egykézés miatt.
B. valójában a Trianoni békeszerződésről szól.
C. a német népelem fogyatkozását rója föl a magyar kormánynak.
D. a burgenlandi magyarság csökkenését írja le.
35. Melyik város nem tartozik a Bánáthoz?
A. Nagykikinda

C. Versec

B. Temesvár,

D. Nagykapos

36. Ki volt Bleyer Jakab?
A. A magyarországi németek legaktívabb politikusa 1917-1933 között.
B. A jugoszláviai németek vezetője a második világháborúban.
C. Az erdélyi szászok képviselője a román parlamentben.
D. Nemzetiségügyi miniszter a Gömbös-kormányban.
37. Mi nem igaz a Supplex Libellus Valachorumról?
A. Szerinte a románok Traianus óta megszakítatlanul lakják Erdélyt.
B. Felekezeti hovatartozás nélkül képviseli a románságot.
C. A politikai szemlélet elvilágiasodása jellemzi.
D. Aláírói között számos pap és honorácior szerepel.
38. Ki nem volt a Magyarországi Német Népművelési Egyesület tagja?
A. Basch Ferenc

C. Faulstich Egyed

B. Kussbach Ferenc

D. Klebelsberg Kunó.

39. A századfordulón a szlovákság minden egyetemi karon mélyen alulreprezentált
volt, kivéve:
A. orvosi kar

C. teológia

B. jogi kar

D. bányamérnökök.

40. Melyik magyarországi pártot támogatták a szlovák politikusok 1896-ban?
A. A Katolikus Néppártot.

C. A szociáldemokratákat.

B. A Függetlenségi pártot.

D. A Radikális Pártot.

41. A túrmezei kisnemesek
A. a magyarbarát pártot erősítették.
B. az illíreket támogatták.
C. a németesítő törekvések miatt elhagyták hazájukat.
D. a törökbarát párthoz tartoztak.
42. Grünwald Béla 1878-as A felvidék című röpirata
A. szlovák autonómiát követelt.

B. a magyarosító törekvések kezdetének tekinthető.
C. a magyarok és a szlovákok közötti béke lehetőségét vizsgálta.
D. az etnikai Slovensko függetlenségéért szállt síkra.
43. Mi az a FEMKE?
A. Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület.
B. Felvidéki Magyar Keresztyén Egyháztanács.
C. Felvidéki Magyar Katolikus Egylet.
D. Felvidéki Magyar Királyi Egységfront.
44. Mi lehetett az 1890-es Szapáry-féle felvidéki akció kiváltó oka?
A. Szlovák tüntetések Pozsonyban és Rózsahegyen.
B. Nagyszámú szlovák kivándorlás Amerikába.
C. Árva megye főispánjának lemondása.
D. A dunáninneni evangélikus püspökválasztás.
45. Melyik miniszterelnök állította fel a nemzetiségi ügyosztályt?
A. Bánffy Dezső.

C. Széll Kálmán.

B. Wekerle Sándor.

D. Tisza István.

46. Melyik magyar miniszterelnök mondta: „Nekünk az egységes magyar nemzeti
államot megalkotni sovinizmus nélkül képtelenség”?
A. Bánffy Dezső.

C. Széll Kálmán.

B. Wekerle Sándor.

D. Tisza István.

47. Széll Kálmán milyen úton próbálta a magyarhűséget előmozdítani a Felvidéken?
A. Támogatta a Tátra bankot.
B. A kivándorolt nyomorgó szlovákoknak segített visszatérni.
C. Kormányhű lelkipásztorokat küldött a kivándorlókhoz.
D. Megnyittatta a lengyel határt.
48. Melyik évben volt a csernovai tragédia?
A. 1904.

B. 1905.

C. 1906.

D. 1907.

49. Mely szlovák területeket érintette a leginkább a kivándorlás a század elején?
A. A szlovák régió északkeleti és északnyugati részét.
B. A szlovák régió középső részét.
C. A szlovák régió déli részét.
D. A városi lakosságot.
50. Hol alakult meg 1918. október 30-án a Szlovák Nemzeti Tanács?
A. Pozsonyban.

B. Kassán.

C. Eperjesen.

D. Turócszentmártonban.

51. A magyar békedelegáció 1920-as, Szlovákiával kapcsolatos tevékenysége
A. megakadályozta a pánszláv unió létrejöttét.
B. valójában csak annyiban ért el eredményt, hogy értékes gazdasági, etnikai, kulturális
dokumentációt állított össze.
C. megakadályozta Pest elcsatolását.
D. megakadályozta a szláv korridor kialakítását.
52. Melyik számarány szerinti csökkenő sorrend helyes a Kárpát-medence 1910-es
lakosságát nézve?
A. román, szlovák, horvát, szerb

C. román, szlovák, szerb, horvát

B. román, horvát, szlovák, szerb

D. román, német, szlovák, horvát

53. Melyik nemzetiség kapott különleges kiváltságokat 1224-ben?
A. olasz

B. román

C. besenyő

D. szász

54. A legenda szerint mi nem igaz Jánosikról, a szlovák betyárról?
A. Kiszabadította Rákóczit bécsújhelyi börtönéből.
B. Tőle származik a „Recrudescunt vulnera” képe: felszakadnak a nemes Magyarország sebei.
C. Találkozik Rákóczival Brezánban.
D. Egész vagyonát felajánlotta a szabadságharc ügyének.
55. Mi nem igaz Ante Starčevićről?
A. Paraszti származású, radikális politikus.
B. Pártja az ellenzéki radikalizmusáról híres Jogpárt.
C. 1871-ben független horvát államot kiáltott ki, de a felkelést leverték.
D. Tagadta a horvátországi ortodoxok szerbségét.
56. Mit jelent: transzhumáló?
A. téli- és nyári legelőt váltó

C. újratemető

B. nyelvet váltó

D. a Humál folyón átkelő

57. Mikortól örökíthető a szerb fejedelmi cím?
A. 1829

C. 1838

B. 1833

D. 1839

58. Melyik állítás nem igaz a középkori románságról?
A. Károly Róbert behódoltatja Basarab havasalföldi vajdát.
B. A Drágfiak a Moldvát megalapító Dragos család leszármazói.
C. Hunyadi János román kenézi családból származott.
D. A román előkelők nemességet kapva elmagyarosodtak.

59. Az 1426-os tatai szerződés
A. Habsburg Albert és a szerbek megállapodása kereskedelmi privilégiumokról.
B. Zsigmond király és a Krajnai rendek megállapodása új kereskedelmi útvonalról.
C. Štefán Lazarević ígérete, hogy halála esetén a déli végvárrendszer a magyar királyra száll.
D. A Cillei család németeket letelepítő okirata.
60. Mikor lett a zágrábi püspökség érsekség?
A. Ljudevit Gaj járt közben a pápánál, 1835-ben.
B. Jelačić harcolja ki Bécsben 1847-ben.
C. Jelačićnak járt közben a pápánál, 1852-ben.
D. A horvát kiegyezés részeként Ferenc József kéri erre a pápát, 1868-ban.
61. A devsirme jelentése:
A. szőlődézsma

C. beszállásolás

B. gyerekadó

D. tized.

62. Mi volt évszázadokon át a ruszin területek két legfontosabb terméke?
A. gabona, só

C. fa, só

B. szarvasmarha, bőr

D. fémáruk, gyümölcs

63. Melyik nemzetiség jellemzően nem katolikus a XIX. században?
A. német

C. magyar

B. szerb

D. horvát

64. Kik azok a soltészok?
A. telepítőbiztosok

C. ruszin nemesek

B. katolikus románok

D. gazdag ruszin parasztok

65. 1848-49-ben a ruszinok
A. kiálltak a magyarság mellett.
B. kiálltak a magyarság mellett, egyedül a Munkácsi püspök volt császárhű.
C. az orosz cárt támogatták.
D. passzívak maradtak.
66. A XIX. század végére a cigányság
A. nagy része kóbor életmódot folytatott.
B. 90 %-a már letelepedett.
C. zárt tömbben élt az Alföld keleti részében.
D. széles zenész-értelmiségi réteggel rendelkezett.
67. Melyik nem 1848-49-ben létrejött nemzetiségi testület?

A. a Matica Srbska

C. a prágai szláv kongresszus

B. a Stratimirović-féle főodbor

D. a Román Nemzeti Komité

68. Oroszország a szerb határőrvidéki katonákat
A. veszélyes ellenfélnek tartotta, ezért a császártól leszerelésüket követelte.
B. saját seregébe csábította.
C. maradásra bírta, hogy a pánszláv mozgalom helyi sejtjeiként működjenek.
D. titokban felfegyverezte, hogy támadják hátba a császári hadsereget.
69. Az alábbi 1848-as szerb vezetők közül melyik volt osztrák császári ezredes?
A. Rajačić

C. Stratimirović

B. Šupljikac

D. Tomaševac

70. Az 1930-as évek elejéig a Romániai magyarság
A. gazdaságilag ellehetetlenült.
B. gazdaságilag stagnált.
C. a lassú, de egyértelmű gazdagodás jeleit mutatta.
D. elvesztette minden vagyonát.
71. Amikor Sarai Visarion szerb szerzetes 1744-ben megjelenik Erdélyben,
A. a reformáció ellen prédikál.
B. az uniós tévelygés elhagyására hívja fel a népet.
C. a magyar nemesek ellen lázít.
D. a Rómával való egység mellett áll ki.
72. Micu-Klein (Klein Ince)
A. görög keleti püspök volt.

C. római katolikus püspök volt.

B. görög katolikus püspök volt.

D. izraelita szuperintendens volt.

73.Kit ábrázol a kép?

A.France Prešeren
B. Ljudevit Gaj
C. Jászi Oszkár
D. Andrej Hlinka

74. A XVIII. században számos erdélyi falu elrománosodását okozta
A. a román parasztok öntudata és fejlett érdekképviselete.
B. a császári tisztviselők megvesztegetése.
C. a fejedelem megvesztegetése.
D. az idegen földesúrral szembeni kiszolgáltatottság.
75. Bajcsy-Zsilinszky Endre
A. 1936-tól a kisgazdapárt színeiben a népinémet mozgalom elszánt ellenfele lett.
B. 1936-tól a kisgazdapárt színeiben a nemzetiségek érdekét képviselte.
C. 1936-tól a Nemzeti Radikális Párt színeiben a népinémet mozgalom elszánt ellenfele lett.
B. 1936-tól a Nemzeti Radikális Párt színeiben a nemzetiségek érdekét képviselte.
76. Az 1784-es Horia-féle parasztlázadásban hol húzódott a legmarkánsabb
határvonal magyar és román között?
A. társadalmi rétegek között.

C. nyelvi hovatartozás szerint.

B. felekezeti határok mentén.

D. városi és falusi lakosság között.

77. A cigányság magyarországi megjelenése
A. a honfoglalás korára tehető.

C. a XV. század elejére tehető.

B. a kései Árpád-korra tehető.

D. a török korra tehető.

78. Mi nem igaz a Gazeta de Transilvaniáról?
A. Brassóban jelent meg.

C. Bariţiu György tanár hírlapja volt.

B. 1838-ban alapították.

D. Általában unióellenes cikkeket közölt.

79. Az 1869-es Szerdahelyi román értekezlet
A. a passzivitás mellett foglalt állást.
B. támogatta az Eötvös-féle nemzetiségi törvényt.
C. a partiumi románságot is képviselte.
D. támogatta az uniót Erdéllyel.
80. Az erdélyi nyelvharc (1842)
A. a vallási nacionalizmust erősítette.
B. a rendi nacionalizmust erősítette.
C. a felvilágosult nacionalizmust erősítette.
D. a népi nacionalizmust erősítette.
81. A második világháborút követő lakosságcserével és kitelepítésekkel kapcsolatban
Mindszenty pásztorlevélben fejtette ki álláspontját, miszerint

A. a deportálások a hitleri időket idézik.
B. a deportálások a földosztás miatt segítik az újrakezdést.
C. a deportálások révén Magyarország veszélyes rétegektől szabadulhat meg.
D. a deportálások csak azért fogadhatóak el, mert a nemzetek közötti békét szolgálják.
82. Az 1863-64. évi erdélyi országgyűlésen
A. az uralkodó csak román és szász regalistákat nevezett ki.
B. magyar képviselők kerültek be a legtöbben.
C. a magyarok a biztosra vett unió miatt nem kívántak megjelenni.
D. a szászokat kizárták a szavazásból.
83. Kik a horvát unionisták a kiegyezés idején?
A. A magyarónok szellemi örökösei.
B. Az illírek második generációja.
C. A horvát görög-katolikusok.
D. A vármegyerendszer ellenzői.
84. A kiegyezés után
A. a román értelmiség az iparban helyezkedett el.
B. sok román értelmiségi jött át Erdélybe.
C. a román értelmiség számára a politika jó érvényesülési lehetőséget kínált.
D. számos román értelmiségi vándorolt ki Romániába.
85. Melyik nemzetiséghez tartozik: szábor?
A. szerb

B. horvát

C. román

D. szlovák

86. Melyik állítás hamis?
A. A darabontkormány számított a nemzetiségekre.
B. A nemzetiségek lelkesedéssel fogadták a Kristóffy-féle választójogi reformprogramot.
C. A Fejérváry-kormány iskolapolitikájában magyarosító törekvések is felfedezhetőek.
D. A nemzetiségek a darabontkormánnyal szemben az ellenzéki koalíciót támogatták.
87. Milyen felekezethez tartoznak a sokácok, a dalmátok és a bunyevácok?
A. evangélikus

C. katolikus

B. szerb-ortodox

D. iszlám

88. Melyik város tartozik ma Romániához?
A. Nagybecskerek

C. Versec

B. Pancsova

D. Lugos

89. Ki volt Angelescu?
A. Román közoktatási miniszter az első világháború után.

B. Brassói polgármester 1825-41 között.
C. Románia Belgrádi nagykövete 1948-ban.
D. Balázsfalvi püspök a XIX. század végén.
90. Melyik város nem tartozik ma Ausztriához?
A. Gurk

C. Klagenfurt

B. Laibach

D. Eisenstadt

91. Ki írta: Szózat a magyar és szláv nemzetiség ügyében (1843)?
A. Wesselényi Miklós

C. Szász Károly

B. Kemény Dénes

D. Bethlen János

92. Melyik város nem került vissza Magyarországhoz a második bécsi döntéssel?
A. Marosvásárhelyű

C. Nagyvárad

B. Kolozsvár

D. Brassó

93. A XIX. század második felében a szlovén lakta területeken tartott helyhatósági
választásokon
A. a városokban olasz többség mutatkozott.
B. a falvakban – Karintia kivételével – a szlovénok voltak többségben.
C. Triesztben általában az osztrákok győztek.
D. a tengerparton a horvátok kerültek hatalomra.
94. Melyik város nem került vissza Magyarországhoz Jugoszlávia felosztásakor
1941. áprilisában?
A. Nagykikinda

C. Újvidék

B. Szabadka

D. Csáktornya

95. Ki volt Arsenie Čarnojević?
A. szerb pátriárka

C. horvát bán

B. román püspök

D. szlovén származású császári tiszt

96.Kit ábrázol a kép?

A.France Prešeren
B.

Ljudevit Gaj

C.

Jászi Oszkár

D. Andrej Hlinka

97. Melyik tényező nem hatott lényegesen a XIX. századi etnikai változásokra?
A. a nemzetiségek politikai passzivitása
B. az asszimiláció
C. a kivándorlás
D. a természetes szaporodás
98. A dualizmus korának román passzivizmusa
A. a passzív ellenállás magyar sikere bátorította.
B. az 1881-ben megalakult Román Nemzeti Párt programjával élesen szemben állt.
C. a Román Nemzeti Párt 1894-es bukásának legfőbb oka.
D. elsősorban a Romániával való külpolitikai aktivitást próbálta visszafogni.
99. A Bukovinai székelyek egy része a második világháború alatt a Bácskába települt
át. A háborút követően többségüket
A. Tolnába illetve Baranyába költöztették, a kitelepített svábok helyére.
B. visszatoloncolták Romániába.
C. Boszniába költöztették át őket, s onnét szerbeket telepítettek helyükre.
D. erőszakosan beolvasztották őket a szerb nemzetbe.
100. Hány millió magyar élt a Kárpát-medencében 1910-ben?
A. 6.

B. 8.

C. 13.

D. 10.

