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A versenyző kódszáma: …………… 

Elérhető pontszám/ elért pontszám: 90 pont /……………. pont 

Javító szaktanár: ………………………………….. (aláírás) 



1) A feladat a szabadságharc előzményeivel kapcsolatos. Számozással állapítsa meg az 

események helyes sorrendjét. A sorszámozást kezdje a legkorábban történt eseménnyel! 

(Csak a hibátlan megoldásért jár a pont!) 

 

…Abdurrahman halála. 

…Kara Musztafa támadást indít Bécs elfoglalására. 

…Thököly Felső-Magyarország fejedelme lett. 

…XI. Ince pápa kezdeményezésére megalakul a Liga Sacra. 

…Karlócai békekötés. 

…Pozsonyban a nemesség lemond a szabad királyválasztás jogáról és az Aranybulla 

    ellenállási záradékáról 

…Sopronban I. Lipót helyreállítja a rendi alkotmányt. 

…Zrínyi Ilona átadja Munkács várát. 

…Brezáni kiáltvány. 

…Savoyai Jenő seregével győzelmet arat Zentánál. 

5 pont  

 

2) A feladat II. Rákóczi Ferenc életének jelentős állomásaihoz kapcsolódik. 

a) Határozza meg az alábbi forrásrészletek és ismeretei alapján II. Rákóczi Ferenc 

fejedelem életének jelentős helyszíneit! (Elemenként 1 pont.) 

 

A) „A császáriak azonban csak színből futottak meg, hogy a kuruczokat kicsalják erős 

hadállásukból; amint ez megtörtént, a völgyben hirtelen szembefordúltak, a mi teljesen 

zavarba hozta a kuruczokat. Pekri, majd Ebeczky lovassága árkon-bokron keresztül, […] 

félelemtől hajtatva futott vissza. A fejedelem azt hitte, hogy karabélyosaival visszatérítheti 

őket. Kedves Pandurja hátán lóhalálában rohant tehát errefelé. Két árkon szerencsésen 

átugratott; a harmadiknál azonban lova megbotlott, bukfenczet vetett, összerogyott s kiadta 

páráját. Estében a fejedelem oldalt vetette magát s így nem került a ló alá; szeme fölött 

azonban megsérült s elvesztette eszméletét. A testőrök […] iszonyodva látták, hogy arczát a 

vér egészen elborította. Lándzsákra fektetve a közellevő hamrii erdőbe vitték, hol csakhamar 

magához tért s megint lóra pattant. Azonban már későn.”  

 

Helyszín:…………………………………………… 

 

B) „A Burg mögötti ágostonrendi kolostorban kaptak szállást. Estefelé mutatkozott be nekik 

Kollonics bíboros a fejedelemasszonynak és a gyerekeknek. Az árvákkal már anyjuk 

jelenlétében ridegen bánt, azután kocsijába ültette mindakettőt, hogy bemutassa 

pártfogójuknak, a királynak. [..] A kis grófot azután – a hogy a fejedelmi fiút ezentúl nevezték 

– jószágigazgatójához vitte, a kinél tanítója, Badinyi és kamarása, Kőrösy társaságában anyja 

és nénje miatt aggódva, sírdogálva, három napot töltött. Negyednap, március 31-ikén, az érsek 

kocsit küldött utána, hogy elbúcsúzzék tőlük, mert […] máshová viszik. […] Fájdalommal 

búcsúzott el édesanyjától, kit ebben az életben sohasem látott többé.”  

 

Helyszín:………………………………………………… 



C) „A Bodrog partján 1882 június 11-ike óta emléktábla jelöli azt az emeletes régi kastélyt, a 

melynek egyik tágas termében II. Rákóczi Ferencz 1676 márczius 27-ikén pénteken 

született. E világra búra bár ne született volna; vagy a halál – jobb lett volna – koporsóba zárta 

volna: szíve kínját, nagy fájdalmát hogy ne kóstolhatta volna – mondja félszázad múlva egy 

neki tulajdonított költemény.”  

 

Helyszín:…………………………………………………. 

 

D) „Másnap a gyűlés Bercsényi javaslatára, kijelentette, hogy ha sok vármegye és főúr nem 

jöhetett is el, az egész ország nevében határoz. Mivel azonban az ország főméltóságai 

nincsenek jelen s mivel az uralkodó elküldötte biztosait, hogy a kiegyezés érdekében 

előterjesztést tegyenek, királyválasztásról szó sem lehet s így országgyűlés tartására sincs 

szükség. Jobb azért, ha konventnek nyilvánítják a gyűlést és követik a szabadságukra nagyon 

féltékeny lengyeleket, a kik egy választott főnök vezetése alatt szoktak szövetkezni és 

megesküdni szabadságuk helyreállítására. Azt ajánlotta tehát, hogy magukat szövetkezett 

rendeknek, főnöküket azonban ne marsallnak nevezzék, mint a lengyelek, hanem valami 

másnak, a mi Rákóczi születésének és fejedelmi méltóságának inkább megfelel. A gyűlés 

helyeselte javaslatát. Elhatározta, hogy a szövetkezett magyarok karai és rendjei közönséges 

konventjének nevezi a gyűlést […].” 

 

Helyszín:………………………………………………….. 

 

E) „Tizenkétesztendős kora ellenére nagy és fejlett volt, 3–4 esztendővel idősebbnek látszott. 

[…] Jelleme nyílt, beszéde okos volt. Megszólalása tanultságot tükrözött. Tehetségét és jó 

magyar tanárai munkáját tükrözi, hogy június elején fölvették a gimnázium negyedik, legfőbb 

nyelvtani osztályába, a szintaxisták közé. Szorgalma, gyors felfogása, a szentgyakorlatokon 

való buzgó részvétele, alkalmazkodó képessége, udvariassága miatt megszerették tanárai, 

akiknek társaságában szívesebben volt, mint diáktársaiéban. Nagyon megszerette 

sakkpartnere, Zimmermann igazgató és gróf Slawata Joachim tartományi marsall és felesége. 

A marsallal sokat lovagolt, kocsizott, sétált, vadászott a Nezárka völgyében.”  

 

Helyszín:……………………………………………… 

 

„Én az Istennek és az egész keresztény világnak ítéletére hagyom, hogy az árvák vára 

hatalommal és a fegyver erejével elfoglalhatók-e. Inkább a nyugodalmat választanám 

magamnak. Szívesebben élnék békességben jószágaimon. A harc vakmerősége az én 

nememhez is igen illetlen és a bevett rend nélkül való volna, de én gyermekeimnek, kiknek 

anyja és természet szerént való gondviselője vagyok, anyai ösztöntől viseltetvén, javokra és 

hasznokra egész tehetségemmel iparkodom. A fegyveres erőszaktól meg nem rettenek. 

Őfelségének kegyelmessége és Excellenciád vitézi nagy híre reménységet ad, hogy nem 

fognak erőszakkal rájuk törni.” 

 

Helyszín:………………………………………………… 

 

b) Állítsa a földrajzi helyeket II. Rákóczi Ferenc élettörténete alapján időrendi 

sorrendbe! A sor elején a legkorábbi életeseményhez tartozó betűjel álljon! (Helyes 

sorrend 1 pont.)  

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      



c) Írja a helyszínhez tartozó betűjelet a térkép megfelelő négyzetébe! Két négyzethez nem 

tartozik betűjel! (Elemenként 1 pont.) 

 

 
 

13 pont  

 

3) A feladat a karlócai békével foglalkozik. Egészítse ki a szakirodalomra épülő szöveget 

a megfelelő kifejezések beírásával! (Elemenként 1 pont.) 

Az a) …………- ben (év) Karlócán a törökkel megkötött béke[…] véget vetett az ország 

területén dúló folytonos háborúknak. A tárgyalásokon egyáltalán nem voltak jelen magyar 

politikusok. […] Ha a magyarokat mellőzni lehetett is a tárgyalásokon […] tekintettel kellett 

lenni a háborús szövetségesek Velence, b) ……………………………. (ország) és 

Oroszország érdekeire. 

A tárgyalások kezdetén a török végleg lemondott c) …………………………..- ről (terület), a 

császár pedig a Temesközről. d) ………………………………… (személy) kiadatását a 

szultán viszont elutasította […]. 

A töröktől visszafoglalt területek sorsát e)…………………………. …………………………. 

(intézmény latin elnevezése) ténykedése határozta meg. Következményei jól ismertek: a régi 

tulajdonosok csakis okleveles igazolás, valamint a birtok értékének 10 %-át kitevő 

fegyverváltság ellenében szerezhették vissza földjeiket, amire többségük nem volt képes.  (ifj. 

Barta János: A tizennyolcadik század története) 

5 pont  

 



4) A feladat a szabadságharc 1703 és 1710 közötti eseménytörténetére vonatkozik. Fejtse 

ki röviden, hogy az alábbi időpontokban mi történt! Válaszát a kipontozott részre írja!     

(Elemenként 1 pont.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………… 

 

6 pont  

 

 

 

 

1703.  

június 07. 
1708.  

 november 28. 

 

1705. 

november 11. 

1703 

június 16. 

 

1707. 

szeptember 15. 1710. 

január 22. 

 



 

5) A feladat a Rákóczi-szabadságharc hadseregével kapcsolatos. (Elemenként 1 pont.) 

A) A dőlt betűkkel szedett és / jellel elválasztott kifejezések egyikének kihúzásával tegye 

igazzá vagy hamissá az állításokat a táblázatnak megfelelően. Figyeljen az egyértelmű 

kihúzásra! 

 

Állítások IGAZ HAMIS 

1.  A kuruc hadsereg fő fegyvernemét a könnyűlovasság / 

felfegyverzett jobbágyság alkotta. 

 

  

X 

2. A kuruc gyalogság lőfegyverrel való ellátottsága 50% / 75% 

körül mozgott, míg a császári hadseregben ez teljesnek mondható.  

 

  

X 

3.  A kuruc haderő korszerűsítését először Forgách Simon 

tábornagyra / Bercsényi Miklós főgenerálisra bízta a fejedelem. 

  

 

X 

 

4.   A kuruc haderő létszáma 1705-1707 között volt a legnagyobb: 

rövid időre elérte a 60 000 főt / 116 000 főt.  

 

 

X 

 

 

5.  A szabadságharc ideje alatt Esztergom / Simontornya kivételével 

jelentősebb várostromra nem került sor.  

 

  

X 

6. A szabadságharc alatt az állami adóbevételek és a francia 

segélypénz elérte a 15-16 millió Ft-ot, ami a hadsereg 

szükségleteinek alig a 20-30%-át / 40-50 %-át fedezte. 

 

X 

 

7. Bottyán János és Esterházy Antal  kuruc ezredesek mint volt 

császári tisztek, jól értettek / nem jól értettek a reguláris haderő 

mozgatásához és vezetéséhez.   

 

X 

 

8.  A kuruc hadiipar és pénzverés központja a Tisza folyó/ Garam 

folyó mentén volt.  

 

  

X 

9. Legjelentősebb átállás Bezerédj Imréé / Ocskay Lászlóé volt, mert 

egész ezredével állt át a labancokhoz. 

 

 

X 

 

10. A szabadságharc után a külföldi fegyveres szolgálatot választó 

katonáknak meghatározó szerepük volt a huszárság / a vitézlő rend 

európai meghonosításában. 

 

X 

 

 

B) Egészítse ki a vázlat hiányzó elemeit!  

A magyar hadtörténeti szakirodalom a kuruc haderő összetételét három nagyobb 

szociális (társadalmi) csoportra osztja. Ezek: 

1. nemesi kiváltságokkal nem rendelkezők: a)………………………………….    

                                                                      b) ………………………………… 

                                                                      c) ………………………………… 

2. katonáskodó nemesek 

3. hivatásos katonaság: a) …………………………………. 

                                      b)………………………………….. 

15 pont  

 



6) A feladat a korszak jelentős történelmi személyiségeihez kapcsolódik. 

Kiket jellemeznek az alábbi életrajzi adatok? Írja a kipontozott vonalra a személy nevét! 

(Elemenként 1 pont.) 

 

1. Császári generális, a császári csapatok magyarországi főparancsnoka, 1704-ben 

Koroncónál jelentős vereséget mért Forgách Simon seregeire, majd büntető hadjárattal 

próbálta a császár mellé állítani a terület lakosságát. 

…………………………………………………… 

2. Ung vármegye főispánja, a Szenátus elnöke, követte a fejedelmet az emigrációba.  

……………………………………………………. 

3. Végvári vitézből lett kuruc generális, a dunántúli hadjárat vezetője. 

……………………………………………………. 

4. A „rejtőzködő államférfi”, Erdély egyik legjobban tájékozott államférfija. Erdélyi 

kancellárként tárgyalt W. Paget angol követtel is. Considerat/Meggondolás című 

összeállításában tájékoztatta I. Józsefet az erdélyi viszonyokról. 

…………………………………………………….. 

5. Uralkodó, halálát a szatmári béke aláírása előtt titokban tartották. 

……………………………………………………. 

6. Portréfestő II.Rákóczi Ferenc, majd a szász választófejedelem udvarában.   

……………………………………………………. 

7. Francia márki, XIV. Lajos Magyarországra küldött diplomatája 1705-től.  Kezdetben 

hiteles tudósításokat készített, utóbb elfogultan, negatív színben tüntette fel a magyarországi 

eseményeket. 

…………………………………………………… 

8. Tarpai jobbágyi családból származó kuruc gyalogsági parancsnok, ezredeskapitány. 

…………………………………………………… 

9. Nógrád megye jegyzője, a fejedelem bizalmasa, kancellári és diplomáciai feladatokat látott 

el. 

…………………………………………………… 

10. II. Rákóczi Ferenc személyi titkára, társa a rodostói száműzetésben. A száműzetésben 

képzelt nénjéhez írott leveleinek irodalmi értéke is van. 

…………………………………………………… 

10 pont  



7) A feladat a korszak fogalmaira vonatkozik. Nevezze meg azt a fogalmat, ami történelmi 

szempontból összekapcsolja a felsorolt szavakat, kifejezéseket! Írja a megfelelő fogalmat a 

kipontozott részre! (Elemenként 1 pont.) 

 

a) 1690, Erdély, jogállás, I. Lipót : ……………………………………………………………...... 

b) parasztság, császári haderő, ellátás : …………………………………………………………… 

c) réz, fizetőeszköz, értékvesztés : ……………………………………………................................ 

d) törvénykönyv, egységes, szabályozás, hadsereg: ………………………………………………. 

e) Caraffa, 1687, 24 fő, kivégzés: …………………………………………………………………. 

f) vallás, felekezet, unitus : ……………………………………………………………………….. 

6 pont  

 

8) A feladat a szatmári békekötéshez kapcsolódik. Oldja meg a forrás és ismeretei segítségével 

a feladatot! Válaszait a kipontozott részekre írja!   (Elemenként 1 pont.) 

 

„Először. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes Magyarországon s a hozzá csatolt 

részeken, valamint bárhol egyebütt található ingó és ingatlan javainak – az előbb említett császári és 

királyi teljhatalmú felhatalmazás alapján, melyet mi is, mint mondottunk, kegyesen helybenhagytunk 

és megerősítettünk – kegyelmet adunk. […] 

A) Másodszor. Valamennyi – mind felsőbb, mind alsóbb rendű és rangú, akár polgári, akár 

katonai rendben lévő – 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 hitlevelet 

adtak, szintén a már gyakrabban említett határidőn belül, ugyancsak megbocsátó kegyelmet 

adunk jóságosan.[…] 

B) Harmadszor. A vallás ügyében érvényben hagyjuk az ország elfogadott törvényeit, ugyanúgy a 

vallás gyakorlását is ugyanazon törvények, valamint az ország határozatai és törvénycikkei 

szerint kegyesen engedélyezzük, az ezzel járó törvényes kedvezményekkel együtt, mind 

Magyarországon, mind Erdélyben, senki előtt sem zárjuk le az útját annak, hogy nálunk és a 

királyi felségnél, avagy az ……. színe előtt sérelmeinek előadása céljából megjelenhessék […] 

C) Nyolcadszor. Az aggályoskodás és a bizalmatlanság eloszlatása céljából, ezt a 

legkegyelmesebben elhatározott, mid az életre, mind a javakra vonatkozó megbocsátó 

főkegyelmet, melyet a jelen ünnepélyes okmányba beiktattunk, s amelyet a fentebb közölt 

feltételek mellett kiterjesztettünk az ország minden vármegyéjére … hasonlóképen minden 

erdélyi nemzetbeliekre is, mindenki biztosabb megnyugtatására, ezennel jóságosan 

megerősítjük.  

D) Kilencedszer. Amellett, hogy Magyarország és Erdély jogait, kiváltságait és szabadságjogait 

szentül és sértetlenül megtartjuk, semmiképpen sem engedjük meg azt, hogy e megbocsátó 

kegyelem ellenére új viszályokra és civakodásra adódjék ürügy. [...]  

E) Tizedszer. Sértetlenül megmarad a lehetőség nemcsak arra, hogy az elkövetkező 

országgyűlésen az egyéb sérelmeket előadhassák, hanem annak a lehetősége is, hogy mindarra, 

ami ténylegesen a nemzet üdvét és becsületét szolgálja, szabad kívánság formájában, kellő 

tisztelettel és törvényes úton a királyi kegyes jóváhagyását is megkérhessék. [...] (A szatmári 

békéből). 

 

a) Mikor került sor a béke aláírására? ……………………………… (év, hónap) (1 pont) 



 

b) Kik voltak a szatmári tárgyalások vezetői a császári erők és a felkelők közül? 

(Elemenként 1 pont) 

 

császári erők: ……………………………………… 

kurucok: …………………………………………… 

 

c) Mit biztosít az A)  és a C) betűjelű forrásrészlet a felkelők számára? (1 pont)  

 

…………………………………….. 

d) Mely két, 1687-ben elvett sarkalatos jogukat nem kapták vissza a rendek a béke 

nyomán? (Elemenként 1 pont) 

 

……………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………….. 

 

e)  A B) betűjelű forrásrészlet aláhúzott része mit biztosít az ország lakossága 

számára?  (1 pont) 

 

……………………………………… 

f) Karikázza be a forrás és ismeretei alapján annak a két állításnak a sorszámát, 

amelyik nem igaz? (Elemenként 1 pont.) 

  

1. Nem szüntették meg az Újszerzeményi Bizottságot. 

2. A szabadságharc után senkit sem vontak felelősségre, ha hűségesküt esküdött a 

Habsburgokra.  

3. Rákóczi a béke szerint elvesztette vagyonát.  

4. A császár ígéretet tett a rendi jogok biztosítására. 

5. A következő években a magyarok csak az uralkodóhoz fordulhattak segítségül.  

g) Hogyan hívjuk a hatalomgyakorlásnak azt a módját, ami a rendek és az uralkodó 

közötti viszonyt jellemezte, s amely meg is maradt a szatmári béke után? (1 pont) 

 

……………………………………… 

h) Értékelje a szatmári megegyezést! Vegye számba a magyarok szemszögéből a 

pozitívumokat és a negatívumokat is! (Elemenként 1 pont.) 

 

………………………………………………………………………………………………

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

12 pont  

 



9) A feladat a Rákóczi-szabadságharc nemzetközi hátteréhez kapcsolódik.  

Mutassa be a források és ismeretei segítségével a Rákóczi-szabadságharcot befolyásoló európai 

nagyhatalmi tényezőket és háborúkat! Ismertesse Rákóczi Ferenc diplomáciai erőfeszítéseit és 

lehetőségeit a szabadságharc ideje alatt! Térjen ki az angol, holland diplomácia közvetítő 

tevékenységére is!  

 

„Amint a börtönből kiszabadultam és Varsóban Bercsényi gróf személyében hozzám hasonló sorsú 

bajtársra akadtam, minden tanácskozásunk oda irányult, hogy hazánk hasznára fordítsuk az Európát 

fenyegető nagy háború körülményeit. De ez a gróf akkor már csalódott Ágost lengyel királyba vetett 

reményében, és sem tanácsot, sem segítséget nem talált. Nem maradt más reményem, mint a francia 

király támogatása és segítsége az ősömmel, I. Györggyel kötött szerződés értelmében, amely 

utódaira is kiterjedt [...] (Rákóczi Ferenc Emlékirataiból) 

 

 
 

[a császáriak álláspontja] „szigorúbb és zsarnokibb, mint bármi, ami eddigi tárgyalásaink során 

hallottunk”. Az udvar kijelentette, hogy a háború folytatásának célja „megtartani Erdélyt a karlovici 

béke alapján, ugyanabban az állapotban, amibe akkor került […] Ez pedig annyit jelent, hogy fejszét 

fognak a fa gyökerére. S aki olyan szerencsés, hogy szabad kormányzat alatt élhet, nem nézheti 

másként, mint mély aggodalommal, ha egy szegény népet [amelynek öthatoda reformált egyházak 

híve] egycsapásra megfosztanak szabadságától, s szolgaságra és eljövendő üldöztetésre 

kárhoztatnak.”  (George Stepney angol közvetítő a nagyszombati tárgyalásokról 1706) 

Az első akadály, amit elém állítottak, [a francia diplomaták]  az volt, hogy nem vagyok szuverén 

uralkodó és hogy a rendeknek nincs semmiféle kormányzati formájuk, bár választott erdélyi 

fejedelem voltam és létrehoztam a konföderációt, amely vezérlő fejedelmének választott s olyan 

hatalommal ruházott fel, amilyennel nálunk a királyok rendelkeznek […] Mindenesetre nem tudom 

elhallgatni, milyen rosszul esik, hogy a francia udvar nem fogadja el érveimet. […] Nem is 



válaszolnak, sőt most még nagyobb pontatlansággal fizetik azt a segélyt, amit eddig adtak […] már 

október hónapban húszezer tallérral tartoztak nekem és azóta ez megnövekedett a következő 

hónapok esedékes összegeivel. De remélem, hogy követeim, akiket elküldtem, legalább részben 

leküzdik ezeket a nehézségeket, amelyek rövidesen képtelenné tehetnének a cselekvésre. […] Ha azt 

akarják, hogy hasznos legyek Franciaországnak, szolgálják javamat egy jó és biztos szerződéssel és 

azoknak az intézkedéseknek kölcsönös közlésével, amelyeket idejében lehet foganatosítani, mindkét 

fél javára. Ettől mindezideig távol álltunk, mert én semmit sem tudtam arról, hogy mit fognak 

cselekedni. Míg én jelentős diverzióimmal* gyakran gyengítettem a németországi hadat, idevonván a 

császár seregét, addig a másik oldalon olyan kevés erőfeszítést tettek ezeken a területeken, hogy a 

császárnak semmi oka nem volt visszavonni a hadakat.  (Rákóczi Ferenc levelének részlete 

Montméjan francia páterhez, egykori varsói támogatójához 1708. január 2-án) 

*1. Ellenség hátában végrehajtott romboló, züllesztő tevékenység. 2. (katonaság, régies) Az ellenség 

félrevezetése végett indított elterelő hadmozdulat. (Magyar nyelv értelmező szótára) 
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