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1. feladat – Helyes sorrend  5 pont!!!! 
 

 5. Abdurrahman halála. 

 3. Kara Musztafa támadást indít Bécs elfoglalására. 

 1. Thököly Felső-Magyarország fejedelme lett. 

 4. XI. Ince pápa kezdeményezésére megalakul a Liga Sacra. 

 9. Karlócai békekötés. 

 6. Pozsonyban a nemesség lemond a szabad királyválasztás jogáról és az Aranybulla ellenállási 

záradékáról. 

 2. Sopronban I. Lipót helyreállítja a rendi alkotmányt. 

 7. Zrínyi Ilona átadja Munkács várát. 

 10. Brezáni kiáltvány. 

 8. Savoyai Jenő seregével győzelmet arat Zentánál. 

 

2. feladat - összesen 13 pont 

I. Elemenként 1 pont, összesen 6 pont. 

A - Trencsén 

B - Bécs/Bécsújhely 

C - Borsi 

D - Szécsény 

E - Neuhaus 

F - Munkács 

 

II.  

Helyes sorrend: 1 pont! 

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

Borsi Munkács Bécs/Bécsújhely Neuhaus Szécsény Trencsén 

 

III. Elemenként 1 pont, összesen 6 pont. 

 



3. feladat – Elemenként 1 pont, összesen 5 pont. 

 

a) 1699 

b) Lengyelország 

c) Erdély (Erdélyi Fejedelemség)  

d) Thököly (Imre) 

e) Neoacquistica Comissio  

 

4. feladat – Elemenként 1 pont, összesen 6 pont. 

 

1) 1703. június 07. A dolhai csatában a Rákóczi érkezésére váró parasztfelkelőket a 

magyar nemesek kisebb császári segítséggel szétverték. 

2) 1703. június 16. II. Rákóczi Ferenc a Vereckei-hágónál átlépte a határt. A Rákóczi-

szabadságharc kezdete. 

3) 1705. november 11. II. Rákóczi Ferenc serege vívta Ludwig Herbeville császári 

tábornagy hadaival a zsibói ütközetet, mely a „vezérlő fejedelem” vereségével zárult. 

csata után a fejedelemség császári kézre került.  

4) 1707. szeptember 15. Varsóban I. Péter cár és Rákóczi titkos szövetséget köt (Rákóczi 

elfogadja a lengyel koronát, ha a lengyel rendek megválasztják, a cár pedig elismeri őt 

lengyel királynak). A diplomáciai elszigeteltségből sikerül kitörni, de kézzelfogható 

haszna nincs a megállapodásnak, a külpolitikai kitörés nem sikerül, ugyanis a szejm 

nem ül össze a kérdés megtárgyalására. 

5) 1708. november 28. Ezen a napon nyílt meg Sárospatakon a Rákóczi-szabadságharc 

utolsó kuruc országgyűlése. 

6) 1710. január 22. Sickingen labanc altábornagy és II. Rákóczi Ferenc fejedelem 

seregei vívták a romhányi csatát, melyben a császáriak súlyos veszteségeik ellenére 

végül megfutamították a kuruc seregeket. Ez volt a Rákóczi-szabadságharc utolsó 

jelentős ütközete. 

 

A meghatározások más szakmailag helyes megfogalmazásban is elfogadhatók, de a 

válasz a fontos adatokat (pl. helyszín és/vagy személy) szükséges, hogy tartalmazza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. feladat – összesen 15 pont. 

 

A) Elemenként 1 pont, összesen 10 pont. 

 

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) Elemenként 1 pont, összesen 5 pont. 

1. 

a)  jobbágyság    

b) mezővárosi polgárság 

c) városi polgárság 

 

a) b) c) sorrendje felcserélhető 

 

3.  

a) vitézlő rend 

b) idegen zsoldosok 

 

a) b) sorrendje felcserélhető 



 

 

 

6. feladat – Elemenként 1 pont, összesen 10 pont. 

 

1.  (Siegbert) Heister 

2. Bercsényi Miklós 

3. (Vak) Bottyán János 

4. Bethlen Miklós 

5. I. József 

6. Mányoki Ádám 

7. Des Alleurs 

8. Esze Tamás 

9. Ráday Pál 

10. Mikes Kelemen 

 

7. feladat – Elemenként 1 pont, összesen 6 pont. 

 

a) Diploma Leopoldinum 

b) porció 

c) poltura vagy libertas (bármelyik jó válasz elfogadható) 

d) Regulamentum Universale 

e) eperjesi vésztörvényszék 

f) görög katolikus 

 

8. feladat - összesen 12 pont  

 

a) 1711. április (1 pont) 

b) császáriak: Pálffy János 

kurucok: Károlyi Sándor 

(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

c) közkegyelmet (1 pont) 

d) szabad királyválasztási joguk; az (Aranybulla) ellenállási záradéka  

(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.)        

e) szabad vallásgyakorlatot (1 pont) 

f) 1.; 5.                                                  

(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

g) rendi dualizmus (1 pont) 

h)  pl. Reális kompromisszum volt. A kuruc követelések közül jónéhányat teljesítettek. A 

császár ígéretet tett a rendi jogok visszaállítására, a szabad vallásgyakorlásra, 

megszüntették az Újszerzeményi Bizottságot. Azonban a rendeknek el kellett fogadni 

a Habsburgok magyarországi uralmát. Fennmaradt a rendi dualizmus (nem kerültünk 

a csehek sorsára).  

Felsorolható néhány további eredmény, pont a megegyezésből (megkegyelmeznek a 

szabadságharc résztvevőinek és vezetőinek; a nemesség megtarthatja kiváltságait, ha 

hűséget esküszik a Habsburgoknak; a jobbágyok megtarthatják a kiváltságaikat; 



vallásszabadságot ígérnek; Magyarország és Erdély alkotmányának tiszteletben 

tartását ígérik, az országgyűlés összehívását; közkegyelmet biztosítottak).  

(Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

9. feladat – összesen 18 pont. 

 

A javítás során az egyes itemekre tartozó pontszámokat az érettségi javítás során kialakult 

gyakorlat szerint kérjük a dolgozatokban jelezni! 

 

MŰVELETEK, TARTALMAK PONT 

Feladatmegértés A versenyző a kor nagyhatalmi háborúit, a spanyol örökösödési 

és az északi háborút a Rákóczi-szabadságharcra gyakorolt hatása 

szempontjából ismerteti. 

Bemutatja, hogy a szabadságharc sorsa a nyugati hadszíntéren 

dőlt el, és hogy Magyarország nem kapott jelentős francia 

katonai és diplomáciai segítséget. Kitér az angol külpolitikára is.  

 

 

 

0-2 

Tájékozódás térben 

és időben 

T1 Rögzíti a spanyol örökösödési háború kezdetét és végét: 

1701-1713/ 1714, a höchstadti csata idejét: 1704, az északi 

háború idejét:1700-1721. 

 

0-2 

T2 Rögzíti, hogy Ausztria szövetségesei: Anglia, Hollandia volt, 

ellenfele Franciaország és Bajorország. Rögzíti a rajnai 

hadszíntér (Höchstadt) meghatározó szerepét / vagy Oroszország 

nagyhatalommá válását a Svédországgal vívott háborúban.  

 

 

0-2 

Kommunikáció, a 

szaknyelv 

alkalmazása 

K1 Szakszerűen használja a következő általános történelmi 

fogalmakat: felkelés, szabadságharc, diplomácia, függetlenség, 

követ, béketárgyalás 

 

0-2 

K2 Szakszerűen használja a következő konkrét történelmi 

fogalmakat: spanyol örökösödési háború, északi háború, hatalmi 

egyensúly politika 

 

0-2 

K3 A kifejtés mondatokból áll, és a szöveg logikusan felépített. 

A válasz nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási 

hibát. 

 

0-2 

Ismeretszerzés, a 

források használata 

F1 A forrás alapján rögzíti, hogy Rákóczi Ferenc már 1701-től 

figyelemmel követte a spanyol örökösödési háború eseményeit; 

ismerteti spanyol örökösödési háború okát: a Habsburg –

dinasztia spanyol ágának kihalását. Ezzel kapcsolatban 

 

 

0-3 



megállapítja, hogy XIV. Lajos meg akarta szerezni 

Spanyolországot, ezért újra szembekerült Ausztriával, Rákóczi 

Ferenc Franciaország katonai és politikai támogatásában bízva 

kezdte el a függetlenségi harcot. 

F2 A forrás alapján rögzíti, hogy I. József – új uralkodóként - 

1706-ban béketárgyalásokat folytatott, amelyben angol és 

holland közvetítők segítettek, ezzel kapcsolatban megállapítja 

azt, hogy ezek sikertelenek lettek / az angol követ levelében kiállt 

a magyar protestáns vallásszabadság mellett / rokonszenvvel írt 

Magyarországról. 

 

 

 

0-3 

F3 A forrás alapján rögzíti, hogy a kuruc állam legszorosabb 

szövetségese Franciaország volt, ezzel kapcsolatban 

megállapítja, hogy XIV. Lajos nem ismerte el hivatalos 

szövetségesének Rákóczi Ferencet erdélyi fejedelmi címe 

ellenére sem. Vagy rögzít a sokasodó problémák közül kettőt: a 

francia ügyvivő nem tájékoztatta XIV. Lajost hitelesen / a francia 

segélypénz egyre nehezebben érkezett Magyarországra / 

Rákóczi nem kapott tájékoztatást a francia katonai lépésekről, 

ezekkel kapcsolatban megállapítja, hogy mindezek ellenére 

Rákóczi követeket küldött, és bízott a nehézségek leküzdésében. 

 

 

 

 

 

0-3 

F4 Térkép alapján rögzíti, hogy Rákóczi Ferenc kiterjedt 

diplomáciai kapcsolatokkal rendelkezett, ezzel kapcsolatban 

megállapítja, hogy a magyar diplomáciát újra fel kellett építeni 

/ az erdélyi fejedelemség diplomáciai hagyományait folytatta / 

Ausztria szövetségeseivel: Angliával és Hollandiával is volt 

diplomáciai összeköttetés / a felemelkedő Oroszországgal is 

felvette a kapcsolatot.  

0-3 

Az eseményeket 

alakító tényezők 

feltárása, kritikai és 

problémaközpontú 

gondolkodás 

E1 Rögzíti, hogy a spanyol örökösödési háború miatt kivonták 

az országból a császári csapatok jelentős részét, majd Savoyai 

Jenő és Marlborough herceg vezette koalíció 1704-ben súlyos 

vereséget mért a francia-bajor szövetségre.   Ezzel kapcsolatban 

megállapítja, hogy a francia-bajor vereség miatt a francia 

 

 

 

0-3 



támogatás tovább csökkent, ennek hiányában Magyarország 

függetlenségének kivívása reménytelenné vált.  

E2 Rögzíti azt, hogy az angol békeközvetítés célja az európai 

hatalmi egyensúly biztosítása volt, ezzel kapcsolatban 

megállapítja, hogy Anglia 1706-ban éppúgy nem akart egy 

nagyon erős Ausztriát, ahogy 1701-ban egy erős 

Franciaországot. Vagy: rögzíti, hogy Rákóczi célja volt, hogy 

Magyarországot meghívják az örökösödési háborút majdan 

lezáró  béketárgyalásokra,  ezzel kapcsolatban megállapítja azt, 

hogy a katonai vereségek miatt erre nem került sor  (utrechti 

tárgyalások).  

 

 

 

 

0-3 

E3 Rögzíti, hogy Rákóczi Ferenc 1707-ben I. Nagy Péter orosz 

cárral is szerződést kötött Varsóban, de segítséget nem kapott. 

Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a cár az északi háborúban, 

amelyet a balti-tengeri térségéért folytatott, a kuruc mozgalmat 

csak fel akarta használni a svédek ellen /1711. áprilisában a cár 

újra tárgyalásokat kezdeményezett, de csak azért, hogy a 

fejedelem segítségével elhárítsa a déli török támadást.  

 

 

 

 

0-3 

E4 Önálló ismereteivel, helyes megállapításaival kiegészíti és 

alátámasztja elemzését. 

0-3 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat és eseményeket alakító 

tényezők) pontozásánál is. 

ELÉRHETŐ PONTSZÁM 36 

Végleges pontszám 18 

 

Felhasznált irodalom és felhasznált források jegyzéke: 

Az érvényben lévő történelem tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok a verseny 

témájának megfelelően 

R. Várkonyi Ágnes: Megújulások kora – Magyarország története 1526-1711 

Új képes történelem / Könyvklub – Helikon Kiadó, 1997. 74 -102. p. 

Magyarország története sorozat 21. rész: A Rákóczi-szabadságharc kitörése 

https://www.youtube.com/watch?v=BlMI9yj_pNU 

Magyarország története sorozat 22. rész: Ónodtól a nagymajtényi síkig 

https://www.youtube.com/watch?v=1O6_1xaiY70 

Ifj. Barta János: A tizennyolcadik század története Magyar Századok sorozat, Pannonica Kiadó, 

2000.; 11-17. p. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BlMI9yj_pNU
https://www.youtube.com/watch?v=1O6_1xaiY70


Magyar Kódex 3. Magyarország művelődéstörténete 1526-1790. Politika és hadügy a Habsburg-

uralom idején (1699-1790). Kossuth Kiadó, Budapest, 2000. 48-54. p.  Rubicon Történelmi 

Magazin Rákóczi emlékszám 2004/1 Czigány István: A Rákóczi szabadságharc hadserege 13-19. 

p. 

Montméjan francia páterhez írt levélrészlet forrása: Rákóczi Ferenc válogatott levelei 36. levél 

https://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm#38 (2020. 02. 08.) 

Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferencz 

https://mek.oszk.hu/05800/05832/html/index.htm (2020. 02. 08.) 

 

 

https://mek.oszk.hu/08300/08339/08339.htm#38
https://mek.oszk.hu/05800/05832/html/index.htm

