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A versenyző kódszáma:  

 

Elért pontszám: 70/…….. pont.  Javító szaktanár:………………….. 



1) A feladat a Rákóczi-szabadságharc történetére, eseményeire, személyiségeire vonatkozik. 

Állapítsa meg a megállapítások igaz vagy hamis voltát!  Tegyen x jelet a megfelelő helyre!   

(Elemenként 1 pont.) 

 

Megállapítások Igaz Hamis 

1) II. Rákóczi Ferenc Sarolta Amália hercegnővel a kölni dómban házasodott. 
  

2) Állítólag 6000 felkelő gyűlt össze 1 hét alatt a toborzás során 1703-ban.   

3) A francia és lengyel tisztekkel német nyelven tartották a kapcsolatot.   

4) A konföderáció élére Szécsényben, a Marhapást-réten II. Rákóczi Ferenc állt.   

5) Rákócziék sohasem nevezték magukat kurucnak.   

6) A felkelők számára Oroszországon keresztül lengyel közreműködéssel 

fegyverek érkeztek. 
  

7) II. Rákóczi Ferenc megtanulta a titkos kódhasználatot, titkos üzenetküldést, a 

kódok megfejtését. 

  

8) A libertasokra a Múzsákat verették.   

9) Kolera szedte áldozatait 1709-ben és 1710-ben.   

10)  II. Rákóczi Ferenc fő műveit latinul és németül írta.   

 

10 pont  

 

2) Az európai nagypolitika képviselői és a szabadságharc. Írja annak a személynek a nevét a 

szöveg utáni vonalra, akire a megállapítások vonatkoznak! (Elemenként 1 pont.) 

 

Angol követ, aki 1702-ben Konstantinápolyból Angliába tartva hosszabb kitérőt tett Erdélybe, ahol a 

fejedelemség fontos személyiségeivel találkozott: …………………………………… 

1704-ben nevezik ki a Habsburg kormányzat a császári csapatok magyarországi főparancsnokának: 

………………………………………….. 

Uralkodó, aki kezdetben havi 10 000 tallérral támogatta a fegyvert fogó magyarokat, s szövetségeseit 

is utasította a magyarokkal való kapcsolatfelvételre: …...……………………………………… 

Angol uralkodó, aki a spanyol örökösödési háború során a Habsburg Birodalmat támogatta a 

franciákkal szemben: ……..….………………………… 

1707-ben ezzel az uralkodóval kötötte meg Rákóczi a varsói szerződést: ……….……………………. 

5 pont  



3) A feladat a parasztság helyzetének szabályozásával foglalkozik. Egészítse ki a 

szakirodalomra épülő szöveget a megfelelő kifejezések beírásával! (Elemenként 1 pont.) 

 

A társadalmi érdekegység megteremtését szolgálta az 1703. augusztus 28-án kiadott a) 

……………………....    ………………….. . 

Rákóczi védelmébe vette jobbágykatonáit a földesurakkal szemben, családjukat mentesítette a b) 

……………………………. és a földesúri szolgálat terhei alól, az otthon maradottakat pedig 

változatlanul az c) …………………………..    szolgáltatásokra kötelezte. […] Ugyanakkor meg is 

nyugtatta a nemeseket, hogy nem kell d) ………………………………….(től) tartaniok. 

A jobbágykatonák és családjuk felszabadítását a földesúri függésből országos érvénnyel a szerencsi 

rendelkezés mondta ki, és a e) …………………………...(i)  országgyűlés emeli törvényre. (R. 

Várkonyi Ágnes: Megújulások kora) 

5 pont  

 

 

4) A feladat a forradalom és szabadságharc eseményeire, személyiségeire és fogalmaira 

vonatkozik. Indokolja meg, hogy mi a közös a három elemben! Válaszát a kipontozott részre írja!  

(Elemenként 1 pont.) 

 

 

a) Andrássy György; Andrássy István; Andrássy Pál 

INDOKLÁS: ……………………………………………………………………………. 

 

b) k(h)urudzsi; crucitürk; crux 

INDOKLÁS: ……………………………………………………………………………. 

 

c) dukát; tallér; poltura 

INDOKLÁS: ……………………………………………………………………………. 

 

d) Ocskay László; Bezerédj Imre; Botka Ádám  

INDOKLÁS: ……………………………………………………………………………. 

 

e) Katonai / hadi szabályzat törvénybe iktatása; kétmillió forint adó kivetése; a Habsburg-

ház trónfosztása 

INDOKLÁS: ……………………………………………………………………………. 

 

5 pont  



5) A feladat a brezáni kiáltványhoz kapcsolódik. Oldja meg a forrás és ismeretei segítségével a 

feladatot! Válaszait a kipontozott részekre írja!    

 

II. RÁKÓCZI FERENC KIÁLTVÁNYA 

Részletek 
Örök emlékezetül! 

„Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet megsértett szabadságának annyiszor 

mostohán kezelt sebesülése, s most már az a veszély fenyeget, hogy tagjai lassú sorvadása közben az 

ausztriai uralkodóház végzetes uralma alatt az egészséges törzset is a végső halálos pusztulásba 

dönti, s azt követeli, hogy karddal vágjuk ki. Sokan megrendülten állanak, megdöbbentette őket a 

háborgó nemzet megújuló forrongása, a világ közben csodálkozva látja, hogy ezt a nemzetet, mely 

oly sok évszázadon át rendíthetetlen dicsőségben s békés nyugalomban virágozva állt, most mint 

ragadja magával a rohanó idő, a változás gyászos végzete; sokan viszont tévesen ítélik meg a 

helyzetet, s mindezt a király iránti hűtlenségnek, velünk született felforgató hajlamunknak 

tulajdonítják. […] 

A) Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most és mindig — az ősi törvények szégyenletes 

eltörlése. Mikor ugyanis már úgy látták, hogy az előbbi csábos ígéreteikkel lépre csalt nemzet a 

hatalmukba került, lopva egyre jobban elharapódzott zsarnoki önkényük, s lassan olyan 

messzire mentik a szemérmetlenségben, hogy áthágták mára királyi hitlevél korlátait is, s 

nyíltan ízelítőt adtak titkos pusztító törekvéseikből; mert már azt hitték, hogy mindent 

megtehetnek, megnyílt előttük a tér az ország szabadsága elorzására. Ezután […] erőszakos 

módon birtokokat foglaltak, megfosztották a hazafiakat tisztségeiktől, egyszerre idegen 

törvényeket vezettek be, elviselhetetlen adóterheket róttak ki, végül is kierőszakolták a 

beleegyezést, s az országnak a szabad királyválasztásban oly sok századon át csorbítatlan 

érvényben fennálló arany szabadságát szolgai átváltoztatással örökletes királyság képérc 

alakították át. Hogy pedig annál jobban növeljék uralmukat, kikényszerítették az ország főurai 

egyetértését, s a saját uralmuk érdekében gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi 

Endre király nagy fontosságú törvényét, mely a nemzet dicsőségérc magában foglalta az összes 

rendek sarkalatos szabadságjogait a mai napig kiható érvénnyel, s örökre megadta azt a jogot, 

hogy törvénysértés esetében szembeszegülhessenek a királyokkal. És bár ünnepélyesen esküt 

tettek, s az említett oklevélben önkéntes kötelezettséget vállaltak, hogy az eltörölt 

királyválasztási és ellenállási jogon kívül az ország összes többi törvényei épségben maradnak: 

minden kétséget kizárva jogosan és őszintén panaszt emelhetünk, hogy ezért éppúgy utat törtek 

súlyos és végzetes merészségeik ősi alkotmányunk minden törvénye felé, s ezekre különbség 

nélkül kényük-kedvük szerint rárontottak.  

B) Szomorú látvány, hogy ezt a nemzetet, mely Marsnak ugyancsak híve, s amely hatalmas 

erőfeszítések, vérének hullatása és áldozatok árán kiváló dicsőséggel védelmezte a történelem 

folyamán az egész kereszténységet minden ellenséggel szemben, most megfosztják hadi 

érdemeitől, s a háttérbe szorított magyar vitézséget páratlanul megcsúfolva egy idegen 

népségnek vetik oda prédául olyan nyíltan, hogy alig találni egy-egy erőd élén magyar embert 

[…] 

C) S miután így elvették hazánk fiaitól a felemelkedés lehetőségét, kik száműzöttek őseik földjén, 

mi más marad hátra nekik, mint hogy fel-felnyögjenek, hogy idegen igát raknak rájuk (s ugyan 

ki tudná ezt viselni?). Általános a felfordulás az országban; az uralkodás új módja jelent meg: 

az ország minden ügyintézését az udvari tanács bitorolja mohón, hogy puszta paranccsal 

önkényesen rendelkezhessék; valamint kizárják az ország nemeseit minden tanácskozásból, s 

minden, az ország közügyeit érintő ügyben nélkülünk határoznak felettünk. Mutatja ezt a 

karlovici békeszerződésnek nemrég nélkülünk történt megkötése […] 

D) Ezzel szemben ki ne látná az Udvari …. önkényuralmát? Az égre csapnak a sirámok, az isteni 

gondviseléshez fohászkodnak megbosszulásukért az árvák és özvegyek. Elborzad a lelkünk az 



újszerzeményi jog, zsarnoki törekvéseik e műve puszta említésére is …. Hogy mégis mekkora 

kárt okozott ez a különféle ürügyek kitervelésével, a királyi szó megszegésével életbe léptetett 

jószágszerzési mód, azt világosan mutatja az, hogy az ország területének nagy részét elvették 

törvényes birtokosától, és mellőzve a haza érdemes fiait, idegeneknek adományozták. [...]  

 

a) Mikorra keltezték a dokumentumot? (év, hónap) (1 pont) 

…………………………………… 

 

b) Kik adták ki? (két név) (Elemenként 1 pont.) 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

c) Melyik akkori, s melyik mai ország területén található Brezán? (Elemenként 0,5 pont.) 
 

Akkori: ………………………………  Mai:     ………………………………… 

d) Melyik XIII. században élő király törvényeire utal az A) betűjelű forrásrészlet? 

Karikázza be a helyes válasz sorszámát! (0,5 pont)  

 

1. I. András 

2. II. András 

3. III. András 

e) Mely két sarkalatos jogukról mondtak le a rendek az 1687-es pozsonyi 

országgyűlésen? (Elemenként 0,5 pont) 

 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

 

f) Melyik békeszerződésre utal a C) betűjelű forrásrészlet? Mikor kötötték meg e 

békét?  (Elemenként 0,5 pont) 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

g) Fogalmazza meg, hogy mire hivatkoztak, hivatkozhattak a Habsburgok a béke 

kapcsán? Valóban megváltoztak az erőviszonyok a rendek és az uralkodó között? 

Válaszához használja a B és a C betűjelű forrásrészleteket? (1 pont)  

 

……………………………………………………………………………………………… 

 



h) A D betűjelű forrásrészlet mely szervezet jogáról tájékoztat bennünket? Mit kellett 

fizetni a birtokosoknak? (Elemenként 0,5 pont.)  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

i) A volt hódoltság területét mely udvari szervezet alá helyezte? Egészítse ki a hiányzó 

részt! (0,5 pont) 

 

……………………………………... 

 

j) Az A) betűjelű forrás alapján nevezzen meg még két további okát a felkelésnek? 

(Elemenként 1 pont.) 

  

……………………………………… 

……………………………………… 

  

k) Állapítsa meg és röviden indokolja, hogy helytálló volt-e a dokumentum 

helyzetértékelése? (1 pont) 

 

………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………. 

12 pont  

 

6)  A feladat II. Rákóczi Ferenc életének és a szabadságharcnak helyszíneire vonatkozik.  

a) Nevezze meg azokat a földrajzi helyeket, amelyek a leírások vonatkoznak! Írja a földrajzi 

helyek mellé a hozzájuk tartozó kép betűjelét! Egy kép kimarad. (Elemenként 0,5 pont.) 

 A)                                                                                    B)  

              

 



C)                                                                                       D) 

             

 

E)                                                                                 F)  

          

 

1.  Rákóczi Ferenc Gottfried Lehmann császári kapitány segítségével megszökött abból a  börtönből, 

ahol nagyapját, Zrínyi Pétert is fogságban tartották.  

Földrajzi hely:…………………………                         A kép betűjele:……………… 

2. A túlerőben lévő kuruc csapatok megsemmisítő vereséget szenvedtek, ami előrevetítette a katonai 

és erkölcsi válságot, és a szabadságharc bukását.  

Földrajzi hely:…………………………                         A kép betűjele:……………… 

3. A Rákóczi-szabadságharc utolsó országgyűlésén döntöttek a katonáskodó jobbágyok illetve 

özvegyeik hajdúszabadságáról és adómentességéről.  

Földrajzi hely:…………………………                         A kép betűjele:……………… 

4. A mezőváros határában található Köröm mezőn tartották a Rákóczi-szabadságharc egyik országos 

gyűlését.  

Földrajzi hely:…………………………                         A kép betűjele:……………… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Lehmann


5.  Az elbukott Thököly-felkelés idején utolsó kuruc erősségként Zrínyi Ilona védte.  

Földrajzi hely:…………………………                         A kép betűjele:……………… 

b) Írja a négyzetekbe helyes időrendi sorrendben a leírásokban szereplő események számát!  

Kezdje a legrégebben történt eseménnyel! (1 pont) 

     

6 pont  

 

7) A feladat a Rákóczi-szabadságharchoz kapcsolódó személyekre vonatkozik. 

Ki mondta, vagy mondhatta volna? Írja annak a személynek a nevét a szöveg előtti vonalra, 

akire a megállapítások jellemzőek! (Elemenként 1 pont) 

 

a)……………………………………………..: 

„Nem harcoltam a csatatéren, mégis a Kereszténység bajnokának tekintettek Európában.” 

b) …………………………………………….: 

„ Európa legbátrabb asszonyának tartottak.” 

c) …………………………………………….: 

„Én voltam Felső-Magyarország fejedelme.” 

d) …………………………………………….: 

„Eredetileg Tarpán sókereskedésből éltem.” 

e) ……………………………………………..: 

„Végvári vitézből küzdöttem fel magam az ezredesi rangig-félszemmel.” 

f) ……………………………………………...: 

„A leveleket előbb a Habsburg-udvarban mutattam meg, csak utána vittem el XIV. Lajos királynak.” 

g) ………………………………………………: 

„Nógrád megye fiatal jegyzőjéből Rákóczi Ferenc bizalmas titkára és kancellárja lettem.” 

h) ………………………………………………: 

„A fejedelem barátjaként és a Senatus elnökeként ismertek.” 

i)………………………………………………..: 

„Az Önéletírás és az Olajágat viselő Noe Galambja művek fűződnek a nevemhez.” 

j)…………………………………………………: 

„Pozsonyban az esztergomi érsek tette a fejemre Szent István koronáját 9 éves koromban.” 

 

10 pont  



8) A feladat a szabadságharc fontos eseményeihez kapcsolódik. A vaktérkép segítségével töltse 

ki a táblázatot a hiányzó adatokkal! (Elemenként 0,5 pont.) 

 

 

 
 

 

 

BETŰJELE A 

TÉRKÉPEN 
HELYSZÍN IDŐPONT ESEMÉNY JELENTŐSÉGE 

F    

   
Károlyi Sándor seregével megfutamítja a 

kuruc sereget. 

 Szécsény   

  1707  

   Csatavesztés, a fejedelem is megsebesül. 

  1711  

 

 

 

9 pont  

 

 



9) A feladat a korszak fontos szakifejezéseihez kapcsolódik.  

Nevezze meg a leírások alapján a az alábbi fogalmakat a szakkifejezés latin megfelelőjének 

megadásával! (Elemenként 1 pont.) 

 

1. Milyen fogalomra utal a szöveg kiemelt, aláhúzott része?  

 

„1. § Mindamellett a karok és rendek e pontban is, hódolatuknak és mocsoktalan hüségük 

kötelességének további tanusitására, s a bizalmatlanságnak, mely a király s az ország és annak 

kapcsolt részei közt e miatt netalán a jövendőben felmerülhetne, gyökeres kiirtására alázattal 

kedveskedő s hódoló lélekkel beleegyeztek, hogy az ellenmondás s ellenállás szabadságáról 

beigtatott emez előbb mondott záradékot, második Endre király fentebb emlitett decretuma előbb 

idézett 31-ik czikkelyének tartalmából, s értelméből, következőleg az előbb leirt módon letett 

koronázási esküből is, e jelen törvényes rendelettel kizárják s eltávolitsák.” 

 

…………………………………………………… 

 

2. Milyen dokumentumból származik az alábbi szövegrészlet?  

 

„Mi, Lipót, Isten kegyelméből a rómaiak választott, mindenkor dicsőséges császára, Németország, 

Magyarország, Csehország, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia stb. királya stb., nagyságos, 

nemzetes, vitézlő és nemes, valamint bölcs és körültekintő, jóakaratúan kedvelt híveinknek, az 

erdélyi tartomány összes karainak és a többieknek, mind az egyházi, mind pedig a világi rendűeknek, 

akiket csak illet, császári és királyi kegyelmünket küldjük és minden jót kívánunk. 

Először. Semmit sem változtatunk az Erdélyben bevett vallások ügyében… 

Kilencedszer. Kegyesen úgy véljük, hogy a közjóra abból nagy haszon származnék, ha a tizenkét 

tagú titkos tanácsban legalább három tanácsos katolikus lenne, az ugyancsak tizenkét tagú 

ítélőtáblánál szintén hárman lennének katolikusok, míg a többi tagot az egyéb vallásúak közül 

válogatnák össze.” 

 

……………………………………………………… 

 

3. Milyen fogalommal írható le az idézetben szereplő döntés?  

 

„[…] mi mindnyájunk közös akaratával végzett s megerősített artikulusunkkal magunkat említett 

első József császár és ő általa az egész Ausztriai Ház rajtunk követelt királyi engedelmességétől, 

tiszteletétől és minden magának tulajdoníttatni kívánt jussától magyar koronánkhoz, országunkhoz és 

annak igazgatásához, most avagy jövendőben akármi módon való ragaszkodásától felszabadultaknak 

s megmenekedetteknek lenni végezvén, nyilván mondván és deklarálván: mindazoknak 

abrenunciálunk és ellenmondunk.” 

 

………………………………………………………… 

 

4. Milyen szervezethez kapcsolható az idézet tartalma?  

 

„Az égbe csapnak a sirámok, az isteni gondviseléshez fohászkodnak megbosszulásukért az árvák és 

özvegyek. Elborzad a lelkünk […] zsarnoki törekvéseik e műve puszta megemlítésére is. […] Az 

ország területének nagy részét elvették törvényes birtokosától, és mellőzve a haza érdemes fiait, 

idegeneknek adományozták, csak azért, mert az országból kiszorították a törököt."  

………………………………………………………. 

 



5. Milyen jobbágyi kötelezettség kikényszerítését írja le a szöveg?  

„Ezek közül egyedül arra mutatunk reá, hogy sok ezer szegény embert, akiket egy fillér kiadás nélkül 

meg lehetett volna nyerni, éhhalálra hagytak, és ami még bosszantóbb, hogy ezen a télen is még több 

ezernek kell elpusztulnia, […] a hadbiztosság állataikat, és amijük még azon kívül van, régi és új 

adók kiegyenlítésének címén katonai végrehajtással elvéteti, sőt még a szegény embereket is 

fogságba vetteti.” 

 

……………………………………………………… 

 

6. Milyen fogalommal összegezhető a Habsburgok döntése?  

„Valamennyi – mind felsőbb, mind alsóbb rendű és rangú, akár polgári, akár katonai rendben levő  – 

Rákóczi-követőnek, magyaroknak s mindhárom erdélyi nemzetbelinek egyaránt, azoknak is, kik 

jelenleg az országban vannak, s azoknak is, akik most a jeles Rákóczi Ferencnél tartózkodnak, még 

akkor is, ha akadnak köztük olyanok, akik előzőleg bárkinek hitlevelet adtak, szintén a már 

gyakrabban említett határidőn belül, ugyancsak megbocsátó kegyelmet adunk jóságosan; […] 

azoknak is, kik jelen megegyezést megelőzően visszatértek a szent királyi korona iránti köteles 

hűségre, […] bármikor tértek is vissza, s tették le a hűségesküt…” 

 

………………………………………………………… 

 

7. Milyen szervezet írja elő a szövegben található szabályokat?  
„És mivel az eddig közöttünk szokásúl vett tizenkét havi fizetésnek mivolta, melyet a Tisztnek keze 

és osztálya által szoktak venni a Vitézlő Rendek, sok tapasztalt fogyatkozásokat és 

egyenetlenségeket okozott a ruházatnak hol defalcatiojában [levonásában], hol, és kiváltképpen 

annak meg-nem szerezhetőségében, mely miatt számtalan rendéletlenségek jöttek előnkben a 

Regimentnek rendeitől, mert habár egyik vehette szükségében hasznát hó pénzének de századiknak 

és ezerediknek sem lehetett ideje, helye és alkalmatossága maga megruházására; azért a hadak, 

Generális Urak, és egyéb rendek közt tetszésekből és javallásokból is tétetett oly rendelés, hogy 

ezután a szükséges ruházattya, úgymint: minden időn dolmánya, nadrágja, és két esztendőre egy 

köpenyegje, minden köz Legényre, Lovasra és Gyalogra, és a Zászlótartókon alólvaló Tisztekre 

kiadattassék, a minden Districtus mellé rendeltetett Ruházó Commissáriusok által, úgy hogy 

semmiképpen maga ruházatlansága iránt panaszra oka ne lehessen a Vitézlő Rendnek".  

 

………………………………………………………… 

 

8. Milyen élethelyzetbe került II. Rákóczi Ferenc fejedelem?  

„Édes néném! Hálá légyen az Istennek, mi ideérkeztünk ma szerencsésen, Franciaországból pedig 

15. septembris indultunk meg. A fejdelmünknek Istennek hálá jó egészsége volna, hogyha a 

köszvény búcsút akarna tőlle venni, de reméljük, hogy itt a török áer elűzi. […] De azt elhiszi-é kéd, 

hogy nehezen szokhatom ehhez az országhoz. Való, a törökök bennünket szeretnek; semmi 

fogyatkozásunk nincsen, senkinek semmi bántódása nincsen. De az idegen nemzetnek nehéz itt, mert 

semmi üsmeretséget, barátságot nem tehet. Ez a nemzet a keresztényt nem utálja, de megveti. Azt 

nem kell várni, hogy valaki a házához híjjon bennünket; bizony nincsen is az a nagyra vágyodásom, 

hogy valaki magához híjjon.” 

 

………………………………………………………… 
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