A csapat száma:

I. feladat
Melegítsünk be!
Pihentek vagytok? Bizonyíthatjátok! Fejtsétek meg a rejtvény!
(Megoldásonként 0,5 pont jár.)

9 pont

1. „Simára borotvált arccal” 1704. április 1-jén állt át a kurucokhoz ez a tábornok.
2. II. Rákóczi Ferenc ebben a jezsuita kolostorban tanult 1688-tól.
3. 1704. június 13-án labanc győzelmi helyszín volt.
4. 1708 szeptemberében e helyszínen győzött le 4 000 főnyi rác haderőt Béri Balogh Ádám.
5. A Ferdinand Gobert Aspremont-Reckheim gróffal házasságot kötött személy keresztneve.
6. 1708 nyarán lett áruló.
7. Ezen az országgyűlésen iktatták be erdélyi fejedelemként II. Rákóczi Ferencet.
8. A német katonák elnevezése, amely a XVII. század második felétől a dinasztiához hű, a kurucokkal
szemben álló magyarokat jelölte.
9. Detronizáció.
10. Mikes Kelemen innen „írt leveleket rokonának”.
11. II. Rákóczi Ferenc 15 éven keresztül élt ezen a törökországi helyen.
12. A fegyveres harcra felhívó kiáltvány „viseli” a nevét.
13. 1707 őszén e városban kötött szerződést II. Rákóczi Ferenc és Péter cár.
14. Három éven keresztül tartózkodott itt kényszerből II. Rákóczi Ferenc édesanyja védelme alatt.
15. „Fehér asszonya” volt ennek a városnak.
16. 1708-ban Egerből válogatott ezredeivel indított e területre hadjáratot a fejedelem.
17. Ez a béke zárta le a török háborúkat Magyarországon a XVII. század végén.
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A csapat száma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. A megfejtés: ...............................................................................................................................
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A csapat száma:

II. feladat
Keressétek az égtáj minden irányában!

Kurucként jól kell tájékozódnotok a titkos írásban! Induljatok el a megjelölt betűtől az égtáj minden
irányába! Az összeolvasott betűkből egy szót kaptok. ÍRJÁTOK LE A MEGOLDÁST NYOMTATOTT
BETŰKKEL!
Részmegoldás is érhet pontot!

E
Q
A
Z
A
*E

C
Z
S
Z

8 pont
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Y

E → É2. → ÉK3. → D4. → DK5. → NY4. → ÉK5. → NY3. → ÉNY2. → DNY3. → DK3.→ É5. →
ÉK1. → É2. → K4. → D2. → DNY3. → DK3. → NY1. → ÉK7. → K6. → D5. → NY7.
a) – g) A megoldás: ..........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
f) Hogyan kapcsolódik a „bibliás őrálló fejedelem” életéhez az adott szó?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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A csapat száma:

III. feladat
Jó a megfigyelőképességed?
Szükségetek lesz rá! A jó hadvezér apró jelekből, részletekből is következtet. Ismerjétek fel a
személyeket! Írjátok a megoldásotokat a képek felett látható betűjelekhez!
8 pont
a)

b)

c)

d)
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A csapat száma:

e)

f)

g)

h)
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A csapat száma:

IV. feladat
Keresd a helyét!

Jelöljétek betűjelekkel a helységneveket!
Egyértelmű legyen a válaszotok! 8 pont
a) Kölesd
b) Szatmár
c) Komárom
d) Buda
e) Zsibó
f) Arad
g) Szolnok
h) Ónod
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A csapat száma:

V. feladat
Ne csak tippelj!
Ti biztosan tudjátok a kérdésekre a választ! Keressetek választ a „lexikonban”! Karikázzátok be a
totózás szabályainak megfelelően tippjeiteket!
14 pont
1. Melyik melléknevet lehet gróf Bercsényi Miklós nevéhez kapcsolni?
1. Felsővadászi

X Székesi

2. Tarpai

2. „Magyarországot rabbá, koldussá, és végül katolikussá teszem!” Ki mondhatta?
1. Belgiojoso

X Abdurrahman

2. Kollonich Lipót

3. Melyik napon halt meg II. Rákóczi Ferenc?
1. április 8-án

X március 27-én

2. május 6-án

4. Hány éves volt II. Rákóczi Ferenc Buda török alóli felszabadításakor?
1. Még nem született meg.

X 10 éves

2. 1 éves

5. Melyik háború része volt a höchstädti csata?
1. északi háború

X spanyol örökösödési

2. Rákóczi-szabadságharc

6. Kiről állította II. Rákóczi Ferenc: „Talán az egyetlen a magyar nagyurak között, akivel fiatalon
kapcsolatban voltam.”
1. Forgách Simon

X Bottyán János

2. Károlyi Sándor

7. Ki uralkodott a szécsényi országgyűlés időszakában Angliában?
1. I. György

X III. Orániai Vilmos

2. Anna

X Mária Terézia

2. II. József

8. Ki „veszítette el” Sziléziát?
1. III. Károly

9. „Az általános béke zátonyra fogja vinni a szabadságharc hajóját.” Ki fogalmazott így?
1. Vay Ádám

X II. Rákóci Ferenc

2. Bercsényi Miklós

X Thököly Imre

2. Ráday Pál

10. Ki élt I. József trónfosztáskor?
1. Zrínyi Ilona

11. Hány forint vérdíjat tűztek ki II. Rákóczi Ferenc fejére 1701 őszén a császáriak?
1. 6 000

X 10 000

2. 16 000

12. „Újra felfakadnak a nemes magyar nemzetnek régi sebei…” Melyik városban bocsátották ki a
kiáltvány?
1. Brezán

X Miskolc

2. Szécsény

13. Ki nem árulta el soha a fejedelmet?
1. Ocskay

X Longue

2. Mikes

+1. Ki kereste fel Brezánban II. Rákóczi Ferencet?
1. Bige György

X Zrínyi Ilona
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2. Bercsényi Miklós

A csapat száma:

VI. feladat
Van fogalmatok róla?
Kapcsoljatok a meghatározásokhoz fogalmat!

5 pont

a) Római katolikus szerzetesrend. A pápa 1540-ben engedélyezte működését. Fő feladata a katolikus hit
és az egyház védelme. A rend vezető szerepet játszott az ellenreformációban.
..........................................................................................................................................................
b) Művészeti stílus és művelődéstörténeti korszak. A XVI. század második felétől (Itáliából kiindulva)
hódított teret, és a XVIII. század végéig az uralkodó stílusirányzat volt Európában. Terjedése
összefüggött a katolikus megújulással, az ellenreformációval.
..........................................................................................................................................................
c) A XVII. század második felétől a Habsburgokkal szembenálló fegyveres bujdosók, majd Thököly és
Rákóczi katonáinak, illetve híveinek elnevezése.
..........................................................................................................................................................
d) Olyan feudális államberendezkedés, amelyre a szövetkezett a rendek hatalmi túlsúlya jellemző a királyi
(központi) hatalommal szemben.
..........................................................................................................................................................
e) Valamely uralkodó, vagy uralkodóház törvényes keretek között (pl. országgyűlésen) történő
megfosztása uralkodói jogaitól.
..........................................................................................................................................................
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A csapat száma:

VII. feladat
Értitek?
Válaszoljatok a folyamodványt olvasók kérdéseire!

„Magas Udvari Haditanács, jóakaratú, kegyes és nagyra becsült Uraim.
A magas Udvari Haditanács kétségtelenül eléggé ismeri, hogy
Magyarország felső részeit isten ostorai, a belső zavargások, a vészt hozó
járvány, a vizek igen káros áradása, a legyek és egerek csodálatos
változásai és tömegei látogatták meg és sújtották, annyira, hogy
lakosokban és mindenfajta barmokban hihetetlen mértékben súlyos
veszteségeket szenvedtek és ezzel a közterhek és kötelezettségek
vállalására elégtelenek lettek. A kedvező alkalom kínálkozásával nemcsak
a magam java, de a közjó érdekében is szorgalmasan és minden erővel
azon fáradozom, hogy svábokkal, akik a jelenlegi helyzetük következtében
otthonukat elhagyni és betevő falatjukat más vidéken, különösen ebben az
erősen elnéptelenedett hazában, keresni kénytelenek, az üres helységeket
népessé tegyem, és így az említett lakossághiányt legalább részben
kiegyenlítsem, egyúttal pedig a közterhek és kötelezettségek ellátásáról
gondoskodjam és ami a legfőbb dolog, a katolikus vallás is inkább
gyarapodhassék.
Minthogy azonban világosan látom, hogy e szándékom a magas
Udvari Tanács támogatása, különös kegye és jóakarata nélkül sikeresen
meg nem valósítható, ezért a magam és a többiek nevében alázatosan
kérem, hogy …Magyarországon és más örökös tartományokban kinevezett
helyi parancsnokok támogatásával minden további fizetségtől, a
harmincadosok és vámszedők részéről jövő zaklatástól mentesen, szabadon
és késleltetés nélkül utazzanak, továbbá letelepedési helyükön néhány évig
a közterhek alól mentesüljenek, és az összeírás vagy az ezredek tisztjei
által gyakorolt újoncozás alól békében maradjanak, és az említett módon a
király és az ország javáról haszonnal gondoskodni méltóztassék.”
Károlyi Sándor folyamodványa – 1712.
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8 pont

A csapat száma:
a) Milyen szerepet játszott a folyamodvány írója a Rákóczi-szabadságharc során 1711. május 1-jén?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
b) Kiket kíván birtokaira telepíteni Károlyi?
..........................................................................................................................................................
c) – d) Mi az ország elnéptelenedésének oka? Idézzetek a szövegből négy elemet!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Milyen érvekkel támasztja alá a kérését az Udvari Tanácsnak Károlyi?
e) ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
f) ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
g) ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
h) Milyen kedvezményekben kívánja részesíteni a betelepülőket Károlyi? Említsetek kettőt!
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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