
Köszöntő 

A középkori Magyarország összeomlása - 1526, vagy még inkább 1541 -
után soha sem fénylett olyan hosszú időn át a magyar függetlenség 
visszaállításának reménycsillaga, mint a Pro Patria et Libertate jelszava alatt 
kibontakozott, II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc nyolc 
esztendejében. A politikai és a hadi szerencse forgandósága ellenére csaknem 
egy évtizeden át volt miben bízniuk azoknak, akik a két pogány közti őrlődés 
évszázadai alatt megőrizték a nemzeti függetlenség kivívásába vetett 
reménységüket. S ha belenézünk történelmünk mélységesen mély kútjába, 
láthatjuk, hogy ezek a vulkánként újra és újra kitörő forradalmak és 
szabadságharcok őrizték a nemzet legjobbjaiban a magyarság megmaradásának 
hitét. 

A bukása ellenére is dicsőséges Rákóczi-szabadságharc 300. 
évfordulójának tiszteletére hirdettük meg a magyar történelem iránt érdeklődő 
fiatalok számára a „Hős Rákóczi népe" című történelmi vetélkedőt. Biztosak 
vagyunk abban, hogy sikerül felkeltenünk a hazai és a határon túli középiskolák 
magyar diákjainak és tanárainak érdeklődését, hiszen ez a hősöket termő 
korszak bővelkedett az izgalmas, megragadó eseményekben, a példát mutató 
személyiségekben. Maga Rákóczi Ferenc pedig különösen közel állhat a mai kor 
iljúságához, hiszen múltunknak kevés alakja lépett ilyen fiatalon a történelem 
színpadára. Kilenc-tíz évesen élte át édesanyja, Zrínyi Ilona oldalán Munkács 
várának ostromát. Tizenkét esztendős, mikor a bécsi udvar elszakítja családjától, 
hogy elidegenítse nemzetétől. Tizennyolc évesen már ifjú házas és Sáros 
vármegye örökös főispánja. Alig tölti be a huszonöt esztendőt, mikor a 
bécsújhelyi börtön foglya, és mindössze huszonhét éves, amikor élére áll a 
felkelőknek, és kibontja a szabadságharc zászlaját. 

A nemzetet, a nemzetiséget, a hazát és a szülőföldet sokféleképpen lehet 
szolgálni. Karddal, politikával és diplomáciával, ahogy Hős Rákóczi és népe 
tették, s mindazzal, ami szükséges volt ahhoz, hogy nyolc esztendőn keresztül 
ellenállhassanak a külső és a belső ellenségnek: tanulással, felkészüléssel, 
leleménnyel, hősiességgel, majd pedig az emigrációban példamutatással, vagy 
éppen - Mikes Kelemenként - az anyanyelv gyönyörűséges művelésével. 

Fiatalok! Itt sorakoznak a példák szemetek előtt. Mindegyikből kaphattok 
valamit, hozzágyúrhatjátok formálódó egyéniségetekhez. A XXI. században 
természetesen senkiből sem válhat Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc, Bercsényi 
Miklós, Bottyán János, Esze Tamás vagy Mikes Kelemen. De „emberségből 
példát, vitézségből formát", hazaszeretet, kitartást és hűséget bőséggel 
meríthettek életükből, cselekedeteikből. 
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Ezt a célt szolgálja a „Hős Rákóczi népe" vetélkedő. Kívánunk minden 
résztvevőnek izgalmas szellemi élményt, nemes versengést és a magyar 
történelem iránti, életre szóló elkötelezettséget! 

A meghirdető szervek nevében: 

Halász Péter 
a Honismereti Szövetség 

elnöke 

4 



I. feladat: Rákóczitól-Rákócziról 

II. Rákóczi Ferenc kortársai írták a következőket. Kik ők? 

Elérhető pontszám: 6 pont 

1. 

„Bölcs, szerény, mértéktartó, igen kevéssé szellemes ember. Egészében véve 
jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de eléggé megválogatja, kivel áll 
szóba. Igen könnyed mindenkivel, és - ami ritkán látható együtt -
ugyanakkor sok benne a méltóság, anélkül, hogy modorában bármi is 
éreztethetné a dicsőséget. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a 
társaságban, és nagyon jól adja elő mindazt, amit látott, anélkül, hogy 
magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, s a végsőkig bátor 
ember. 

2. 

"Tizenkét óra felé étcaka mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdezte tőle, 
ha akarja-é felvenni az utolsó kenetet. Intett szegény, hogy akarja. Annak 
vége lévén, az pap szép intéseket és vigasztalásokat mondván neki, nem 
felelhetett reája, noha vettük észre, hogy eszin van. Azt is láttuk, hogy az 
intéskor a szemeiből könnyhullatások folytanak. Végtire szegény ma 3 óra 
után reggel, az Istennek adván lelkét, elaluvék, mivel úgy holt meg, mint egy 
gyermek." 

3. 

„...melyik úri, nemesi vagy közrenden valók merészelhettek a német 
nemzetnek igája alatt édes hazájoknak hasznára célzó dolgot előhozni, 
annyival is inkább indítani és felségedet az idegeny országon felkeresni és 
romlását édes nemzetünknek nem béhunt szemmel nézik vala-é?" 
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2. feladat: Rákóczi útján 

II. Rákóczi Ferenc életével kapcsolatosak a következő települések, 
r 

amelyekről rövid leírást olvashattok. írjátok le az egyes helységek nevét, 
s azt, hogy miként kapcsolódnak II. Rákóczi Ferenc életéhez. 

Készítsetek egy A/4-es méretű Közép-Európa térképet, amelyen 
jelölitek a helységneveket! 

A kitalált helységnévért és a helyes magyarázatért 2-2 pont jár. Az 
általatok készített térképen feltüntetett helynevekért további l - l pontot 
kaphattok. 

Elérhető pontszám: 40 pont 
1. 

Ezen a helyen ömlött Ketel pataka egy folyóba. S a hagyomány szerint itt 
született Szent Erzsébet. A város nevezetes kollégiumában tanított egy 
világhírű cseh pedagógus is. 

2. 
A Zemplén hegység nyugati szegélyén megbúvó kis község, a Sátor-

hegyek egyik turisztikai központja. Fölötte, egy 624 méter magas hegyen 
nevezetes vár romjait találjuk. Érinti az országos kék túra is, amelybe itt egy 
piros jelzésű turistaút csatlakozik. 

3. 
A Felső-Tisza mellett lévő kis település egy fontos, meghatározó 

jelentőségű találkozás színhelye volt. II. Rákóczi Ferenc először tárgyalt 
azzal a főnemessel, akit 1710-ben a kuruc seregek főparancsnokává nevez ki. 
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4. 
Ez az alsó-ausztriai város Sopron közelében található. Bonfini krónikája 

nyomán több magyar monda is kapcsolódik hozzá. 

5. 
Az a város, amelyet Petőfi Sándor egy 1847. július 12-én írt közismert 

versében megörökített, ma Ukrajnában található. 

A festői fekvésű főváros egy folyó két partján épült, csakúgy, mint 
Budapest. A „budai" oldalon emelkedik a királyi vár. A folyón átvezető hídja 
sokkal régibb, mint a mi Lánchidunk, a középkorban építették. A vár egyik 
nevezetessége egy lovas szobor, amelyet magyar művészek készítettek. 
Arany János Toldi szerelme c. elbeszélő költeményének főhőse, Toldi 
Miklós is járt itt Lajos királlyal, meglátogatni a császárt. 

A Zobor-hegy tövében fekszik ez a város, a Felvidék nyugati részén, a 
középkor óta püspöki székhely. Itt találták meg azt a kódexet, amelyet a 
magyar állam csak 1925-ben tudott visszaszerezni. A Jókai-centenárium 
tiszteletére a nagy íróról nevezték el Jókai-kódexnek. 
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8. 
Ma Kelet-Szlovákia legjelentősebb városa és kulturális központja a 

Hernád partján. Híres fogadója volt a „Fekete sas". Itt indították el a Magyar 
Museum című irodalmi, kritikai folyóiratot. Középkori eredetű dómjának 
kriptája nevezetes személyek temetkező helye a 20. század eleje óta. 

3. feladat: Idézetek Rákóczitól 
II. Rákóczi Ferenc mondatait idézzük. Milyen alkalomból hangzottak 

el közismert gondolatai? Minden helyes válasz 2-2 pontot ér. 
Elérhető pontszám: 10 pont 

„Hiszen megígérték, szentül megígérték, hogy magiszterem még néhány 
hónapig velem marad." 

„Hátranéztem, és íme, láttam, hogy az elsőbben félig nyitott ajtó hirtelen 
nagy erővel kitárul, láttam, mint rohan a keresett gróf karjaimba." 

„Bandákban jöttek, kenyeret, húst és más szükséges élelmiszert hoztak. A 
férfiakat feleségeik és gyermekei kisérték, és amikor messziről megláttak 
engem, letérdeltek, s orosz módra keresztet vetettek..." 
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„így működött össze minden vezérlő tábornokom ebben a hadjáratban, hogy 
diadalt szerezzenek a jámbor Herbeville-nek." 

„Tedeumot énekeltettem a Kápolnában melyet még Szent István király 
építtetett." 

„.. .mint már azt sem tudom élek e még, vagy csak azért vagyok a világon, 
mert elfelejtettem eltemetni" 
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4. feladat: „Képcsarnok" 
Ha összerakjátok a képrészleteket, egy-egy II. Rákóczi Ferenchez 

kötődő személy arcképét kapjátok meg. Összesen öt arcképet kell 
megfejtenetek Kik ők, és milyen kapcsolatban álltak a vezérlő 
fejedelemmel? 

A megnevezésért 2-2 pontot, a kapcsolatok helyes felderítéséért 
szintén 2-2 pontot kaphattok. 

Elérhető pontszám: 20 pont 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 
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5. feladat: Ünnepi plakát 
Készítsetek egy, a Rákóczi-szabadságharc megünneplésére felhívó 

plakátot! A plakát mérete maximum A/3-as méretű lehet. Csak kézi 
munkával elkészített plakátot értékelünk, számítógépes alkotást nem 
fogadunk el. 

Elérhető pontszám: 20 pont 

6. feladat: „Rákóczi tovább él" 

A nyáron látogassatok el a környéketek olyan emlékhelyére (múzeumba, 
szoborhoz, emléktáblához, csata helyszínére stb.), ami valamilyen 
formában kapcsolódik a Rákóczi-szabadságharchoz. Élményeiteket 
dolgozzátok föl egy maximum 2 oldalas (A/4-es méretű) újságcikkben. 
Mellékeljetek hozzá képet is! A legjobb cikket az értékelés után 
valamelyik napilapban megjelentetjük. 

Elérhető pontszám: 20 pont 

7. feladat: Lóra magyar! 
Tudjátok jól, hogy Rákóczi és a kurucok lóval tették meg a nagy 

távolságokat. így volt ez a csatákban, de így volt ez akkor is, amikor 
leghűségesebb társaival elhagyta az országot. A következő hálózatban, 
három olyan helyszínt fedezhettek fel, ahová Rákóczi már csak az „égi 
lovakon", halála után jutott el. Fejtsétek meg a helyszíneket, és írjátok 
le, hogyan kapcsolódnak Rákóczi halálához. A helyszínek megfejtése 2-2 
pontot, a hozzátartozó magyarázat szintén 2-2 pontot ér. A lóugrás 
kezdőpontja a fekete G mező. 

Elérhető pontszám: 12 pont 

F G Y N T G I H J 
L A S R L I 

/ 

0 K N 
0 J 0 T S 0 z Ü 0 
P L 0 M S I B K A 
E D N R Ü Z N I Y 
L H M T z s V U P 
C A 0 

/ 

A D E u L K 

13 



a 

b. 

c. 

8. feladat: Történelmi tévedések. Javítsd ki a hibákat! 
A diákok azt a feladatot kapták, hogy készítsenek egy rövid életrajzot 

II. Rákóczi Ferencről. Az egyik olyan diák házi feladatából idézünk, aki 
pontatlanul készítette el a házi feladatot. Javítsátok ki a hibákat, írjátok 
le helyesen az életrajzi részletet! Minden kijavított hibáért 2 pontot 
kaptok. 

Elérhető pontszám: 12 pont 

II. Rákóczi Ferenc 1675-ben a sárospataki várban született. Édesapja halálát 
követően 15 éves korában elszakadt édesanyjától, és Bécsbe került. 
Tanulmányait később az ausztriai Neuhausban végezte. 1694-ben feleségül 
vette Darmstadti Magdolna hercegnőt. 1700 nyarán Rákóczi elhatározta, 
hogy kapcsolatot teremt a francia királlyal, és a hozzá írott levelében 
elmondta, hogy felkelést kíván kirobbantani Magyarországon. A francia 
válaszlevelet a császáriak elfogták, és Rákóczit Munkács várában 
letartóztatták, majd a kufsteini börtönbe vitték. 

14 



9. feladat: Ki írta? 
Az alábbi rejtvényben, ha a közepétől kiindulva megfelelően 

összehúzzátok a szótagokat, akkor egy rövid idézetet kaptok 
megfejtésként. Ki írta ezt az idézetet, mi a mű címe, és milyen 
kapcsolatban volt a fejedelemmel? Minden jó válasz két pontot ér. Két 
helyen nem tartottuk be a szótagolás szabályait! 

Elérhető pontszám: 6 pont 
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10. feladat: A politikus és katona, totó 

1. Hol található az alábbi kastély? 

Elérhető pontszám: 14 pont 

Szécsény 1 

Kassa 2 

Sárospatak X 

2. Miről rendelkezik a törvény? 

„M/ve/ mind gazdagnak, mind 
szegénynek és akármely rendbéli 
országrendeinek egyenlő boldogulására 
és hasznára szolgálván mostani 
hadakozásunk célja, annak ...terhét 
mindnyájunknak közfáradsággal 
...kellenénk viselnünk." 

az általános hadkötelezettség 1 
törvénye 

a telekkatonaság törvénye 2 

az általános adófizetés törvénye X 

3. Ez egy vár alaprajza. Mikor volt itt 
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4. Hol verték az első Rákóczi-aranyat? 

Kassa városa 

Körmöcbánya városa 2 

Kolozsvár X 

5. Kit ábrázol ez a karikatúraszerű 
kép? 

Bottyán János 1 

Esze Tamás 2 

Bezerédj Imre X 

6. Honnan származik az idézet? 
„Magyarország és Erdély 
szabadságjogait szentül és sértetlenül 
megtartjuk. " 

a szatmári békéből 1 

a szécsényi országgyűlésről 2 

a marosvásárhelyi országgyűlésről X 

7. Milyen írás látható a képen? 

W -pysPfe 
fosSu-öNÖiu iXMBMMX« M U 

K'"'1''*' ' " ^ • - i r r i i n H ' 
><v< l l ^ V í V Í i í í L « « . . . . * . , » ^ . * ^ ; . 
V í ^ í í - - I " : t f r i j 

• , t - . m ™. . . , V . 

! n - -"*! f • :> »'" / . • 
v^:- . ™ > í M f h n . . . . 

1 • « ^ I - * ...T-.O'.V. 
- .[ «. t,.r-. .j „ 

Vetési pátens 

Szatmári béke 

Naményi pátens 

1 

2 

X 

verték az első Rákóczi-aranyat? 
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8. Ki levelezett ilyen rejtjelesen 
Rákóczival? 

Esterházy Antal 1 

Ráday Pál 2 

Radvánszky János X 

9. Eredetileg kiket neveztek 
kurucoknak? 

Thököly és Rákóczi katonáit 

Dózsa keresztes vitézeit 

Bocskai híveit 

1 

2 

X 

10. Milyen jelkép részét láthatjátok itt? 

I. Péter címere 

a Rákócziak címere 

I. Lipót címere 

1 

2 

X 

11. Hogyan kiáltott föl Bercsényi az 
Ónodi országgyűlésen? 

Eb ura fakó! 1 

Tandem opressa resurget! 2 

Lovasok, vágta délnek! X 
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12. Kiről mondja Bercsényi Miklós II. 
Rákóczi Ferencnek? 
„Az muszkának én nagy humanitását s 
velünk való nagy barátságát 
tapasztalom. " 

XII. Károly 1 

Savoyai Jenő 2 

I. Péter X 

13. Lipótvár erődítménye miről 
nevezetes? 

A kurucok nem tudták bevenni 1 

A császáriak felrobbantották 2 

A kurucok kiéheztették X 

Itt kötött házasságot II. Rákóczi 1 
Ferenc 

Itt helyezték végső nyughelyére a 2 
fejedelmet. 

Itt keresztelték meg a gyermek X 
Rákóczit. 

+1. Melyik állítás az 
ÍÉtiMl 

I 
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11. feladat. Rákóczi az irodalomban 

Rákóczi alakját és a kurucokat számtalan ismert és ismeretlen költő 
és író jelenítette meg, de nem egy valóságon alapuló monda is született 
vele kapcsolatosan. Ezekből idézünk most hatot. Válaszoljatok a 
versekkel kapcsolatos kérdésekre! Minden helyes válaszelem 2-2 pontot 
ér. 

Elérhető pontszám: 24 pont 
a) 
„Hazánk szentje, szabadság vezére, 
Sötét éjben fénylő csillagunk, 
Oh, Rákóczi, kinek emlékére 
Lángolunk és sírva fakadunk." 

A mü címe és szerzője: 

4 pont 
b) 
„Pedig szép volt, 
Rákóczi úr tudta, 
Hogy és just is, hogy mégis, 
Merre van a föld népének 
Boldogságos útja." 

A mü címe és szerzője: 

4 pont 
c) 
„ 1849-ben, midőn Kossuth Szegedre menendő, egy alsótanyai 80 éves agg 
parasztgazda jelent meg e sorok írójánál ezzel a kérdéssel: Igaz-e uram, hogy 
Kossuth Szegedre jön? Igaz, felelém. Hát aztán az úr ismeri-e Kossuthot? 
Hogyne ismerném, igen jól ismerem. Mire az öreg szánakozó mosollyal, 
amely az avatatlannal szemben a biztos tudást jellegzi, mondá: Deiszen uram, 
nem Kossuth az, aki jön, hanem Rákóczi Ferenc. Megjegyzésemre pedig, 
hogy Rákóczi már 110 év előtt meghalt Törökországban, az öreg egészen 
átszellemülten viszonzá: De uram, nem holt meg Rákóczi ...mikor 
kibujdosott az országból, megfogadta, hogy visszajön még. Most hát eljön. 
Hanem hát az urak hadd nevezzék Kossuthnak, azért Rákóczi az." 

A részlet szerzője: 
2 pont 
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„Itten visszaadtuk Tokajnak veszísit, 
Duplán megfüzettük vérek kiontásit, 
Sok ártatlan csecsszopók fegyverre vetísit, 
Sok özvegyek és árvák ártatla ölísit." 

A kuruc seregek melyik híres csatájának állít emléket a szerző? 

2 pont 
e) 

„Egy rossz, rozsdás kalabérja, 
Életlen szablyája, 
Csipás-szemű kancájával 
Együtt van kvártélya." 

Ez a kuruc kor leghíresebb verse. Mi a címe? Magyarázzátok meg a kiemelt 
szavakat! 

8 pont 

f) 
i o / é e / _o / á / a_u o_ /, 
i e e_é_ / _é ü_ / a u o /, 

e_e_é e / a / o ió/, 
_i c / e e_ / _á_ / e i / _ó. 

O / j ' e / _ / e e_e_ ? 

A versrészietet egészítsd ki a megfelelő mássalhangzókkal! Mi a címe? 

4 pont 
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Pontozótábla a feladatokhoz 

A feladat neve Pontszám 

1. Rákóczitól Rákócziról 
2. Rákóczi útján 
3. Idézetek Rákócziról 
4. „Képcsarnok" 
5. Ünnepi plakát 
6. „Rákóczi tovább él" 
7. Lóra magyar 
8. Történelmi tévedések 
9. Ki írta 
10. Politikus és katona, totó 
11. Rákóczi az irodalomban 

Összesített pontszám: 

A csapat tagjainak neve: 

A felkészítő tanár neve: 

Az iskola címe, telefonszáma: 

Kedves versenyzők! 

A feladatlapok megoldását október 6-ig az alábbi címre küldjétek vissza! 

A verseny szervezői nevében eredményes munkát kívánunk a feladatok 
megoldásához! 
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