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TESZTKÉRDÉSEK
1. Melyik román politikai vezető beszélt anyanyelvi szinten magyarul, mivel Budapesten végezte
tanulmányait?
a. Petru Groza
b. Ana Pauker
c. Nicolae Ceausescu
2. Mit ajánlott Molotov a magyar kormánynak cserébe, ha Magyarország nem lép háborúba a
Szovjetunió ellen?
a. Mellé áll a békekötéskor háborút követően Erdély hova tartozásának kérdésében.
b. Módosítja a szovjet-magyar határ Kárpátalja északi hágóin Budapest javára.
c. Megígéri, hogy a Vörös Hadsereg légiereje elkerüli Magyarországot a
Németországgal szövetséges államokat bombázva.
3. Mikor indultak meg hivatalosan a titkos tárgyalások Budapest és Moszkva között Magyarország
kiugrása kérdésében?
a. 1943 novembere
b. 1944 szeptembere
c. 1945 januárja
4. Melyik erdélyi közéleti személyiségnek volt köze ahhoz, hogy Kolozsvár lényegében „szabad
város” lett sokban Rómához hasonlóan a szovjet támadás kellős közepén?
a. Balogh Edgár
b. Márton Áron püspök
c. Vas Gizella
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5. Kinek köszönhető, hogy 1949-ben megfeneklettek a magyar-román föderációval kapcsolatos
titkos tárgyalások Budapest és Bukarest között?
a. Rákosi Mátyás
b. G.G. Dej
c. Mindkettőjüknek
6. Kinek az ötlete volt eredetileg a magyarokkal szembeni, kollektív büntetést elrendelő dekrétumok
megszövegezése?
a. Benes
b. Gottwald
c. Slansky
7. Mikor kezdődött meg a magyar lakossággal szembeni tömeges méretű atrocitások sorozata
Felvidék területén?
a. 1944 vége
b. 1946 eleje
c. 1948 nyara
8. Melyik kommunista magyar politikus volt tagja hosszú évekig a csehszlovák kommunista pártnak?
a. Gerő Ernő
b. Kádár János
c. Farkas Mihály
9. A Rajk-per „mellékszála” mely kommunista párt vezetése ellen irányult Rákosi Mátyás eredeti
tervei szerint?
a. a jugoszláv
b. a lengyel
c. a csehszlovák
10. Milyen üzenete volt a prágai Slansky pernek, melyet sokban Moszkvában fundáltak ki?
a. Cseh nacionalizmus háttérbe szorítása.
b. Antiszemita propaganda.
c. Amerikai és angol kapcsolatok felgöngyölítése.
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