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LEVELEZŐS VERSENY - MEGOLDÁS 
TÖRTÉNELEM 
7. ÉVFOLYAM 

I. FORDULÓ 

 

II. Rákóczi Ferenc és a Rákóczi szabadságharc története  

(1676-1735)  

Összpontszám: 50 pont  

 

I.  Internetes kutatás – II. Rákóczi Ferenc élete  

1. Írj fényképes Europass önéletrajzot II. Rákóczi Ferencről, amellyel Magyarország 

vezérlő fejedelme pozícióra jelentkezik!  

Az önéletrajz elkészítéséhez használd az interneten található felületet, nyomtatott 

formátumban, vagy kézzel írva kérjük benyújtani. Kézírásos formánál a fényképet saját 

készítésű rajzzal, festménnyel is helyettesítheted!  

A kiegészítő információknál jelezd a hobbijait is!  

10 pont   

 

2. Rákóczi szökése   

Írj novellát, legfeljebb 2 db A/4-es oldal terjedelemben Rákóczi bécsújhelyi szökéséről! A 

novellád feltétlen tartalmazzon párbeszédet! Géppel, vagy olvasható kézírással kérjük a 

novellákat.  

Lehetséges szempontok:  

- krimi, a nyomozást végző katonatiszt szemszögéből  

- kalandos leírás Rákóczi vagy a felesége szemszögéből  

10 pont   

 

II. Szabadságharc   

 

3) Szabadságharc harci eseményei  

A) Készíts színezéssel térképet a kurucok által elfoglalt területekről 1703-1707 közötti 

időszakról! Azokat a területeket is jelöld, amelyek végig császári kézen maradtak. Az általad 

használt színekhez térképmagyarázatot is készíts! (elemenként fél pont)  

 



2 
 

 

A minimum elvárt elemek száma 4 szín és 4 térképmagyarázat. Ha többet használ (jobban 

felbontotta a szabadságharc menetét), plusz pontot kap.  
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B) Tudásod és ismereteid alapján válaszolj a trencsényi csatával kapcsolatos kérdésekre!  

(elemenként fél pont)  

Mikor volt a trencsényi csata? (év, hó, nap) ………1708. augusztus 3. 

………………………… 

Hány főből állt Rákóczi serege? ……14 ezer …………………………………………. 

Hány főből állt Haister serege a csatatéren? ……5200………………………………………… 

Miért kellett volna Rákóczi seregének megnyernie a csatát?  

Rákóczi serege létszámfölényben volt.  

Milyen okai voltak a kurucok vereségének? (2 pont)  

A Habsburgok hadserege jól képzett, reguláris hadsereg volt.  

Jobban képzettek, tapasztaltabbak, nyílt csatamezőn fölényben voltak a szervezettségük és 

képzettségük miatt.  

A kuruc hadsereg gyengébb volt a nyílt harcokban, nekik előnyösebb volt a rajtaütésszerű 

támadásokban.  

Ezek közül a válaszok közül bármelyik, bármilyen megfogalmazásban megfelel.  

 

8 pont   

 

4) A szabadságharc országgyűlései  (8 pont)  

A) Töltsd ki a szabadságharc legfontosabb országgyűléseihez tartozó táblázatot! 

(elemenként fél pont)  

 

Település Időpont (év, hó, nap) Helyszín pontos megnevezése 

Szécsény 

 

1705. szeptember 12. – 

október 3.  

Borjúpást mező 

Ónod 

 

1707. május 31. – június 
22. 

körömi mező  

Sárospatak 

 

1708. november 28 – 
december 17.  

Vörös-torony Öregpalotája (sárospataki vár)  

 

B) Válaszolj az ónodi országgyűléssel kapcsolatos kérdésekre! (elemenként 1 pont)  

Mi volt a legfontosabb eredménye? 

Habsburg-ház trónfosztása  

Milyen véres esemény történt ezen az országgyűlésen?  

Turóc vármegye követeit lemészárolták  

Milyen híres mondat hangzott el ezen az országgyűlésen?  

„Eb ura fakó! József császár nem királyunk!”  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1707
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_22.
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Mi lett az országgyűlés után Magyarország államformája?  

Rendi konföderáció 

Milyen tisztséget tölt be ezután Rákóczi?  

vezérlő fejedelem  

8 pont   

 

III. Híres hadvezérek  

(Bercsényi Miklós, Bottyán János, Esze Tamás, Ocskay László)  

 

5)  Bottyán János generális  

Hogyan lett labancból kuruc?  

Császári ezredes volt. 1703-ban a kurucok ellen küldték. Bevonult a felvidéki városokba. Bottyán 
Zólyomban maradt, amikor a Bercsényi Miklós vezette kuruc sereg a városhoz érkezett. Bottyán 
János ekkor párbajra hívta a legvitézebb kuruc katonát. Az akkor 23 esztendős Ocskay 
László ezereskapitány állt ki ellene. Mindketten súlyos sebeket szereztek. Bottyán maga Zólyom 
várában rekedt, titokban alkudozni kezdett a kuruc ostromzárat irányító Bercsényivel, s már ekkor 
elígérkezett Rákóczi hűségére.  

A várat december 8-án feladták, ekkor Bottyán visszatért esztergomi házába, hogy sebeiből 
felgyógyuljon.  

A fejedelem 1703-ban aláírta tábornoki kinevezését, a dunántúli kuruc csapatok főparancsnokává 
is kinevezte. 

1704. október 1-jén az esztergomi városparancsnok árulás vádjával elfogatta hogy 
a bécsi haditörvényszék elé állítsák. Még aznap éjszaka Bottyánt megbízható emberei 
kiszabadították, aki ezután egyből Rákóczi tábora felé vette az irányt, és hűséget esküdött a 
fejedelemnek.  

Szöktetésében a felesége is részt vett, akit ezért a császáriak börtönbe vetettek. 

 

Milyen tisztségeket töltött be a szabadságharc alatt?  

a dunántúli kuruc csapatok főparancsnoka,  

Érsekújvár főkapitánya,  

Dunántúl kormányzója,  

bányavárosok katonai parancsnoka 

generális  

Mi volt a beceneve, és hogyan, miért kapta ezt?  

Vak Bottyán.  

A török elleni hadjáratban császári alezredesként az egyik csatában elveszítette az egyik 

szeme világát.  

Hogyan halt meg? Milyen legenda terjedt el haláláról?  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1703
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3lyom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ocskay_L%C3%A1szl%C3%B3_(kuruc_brigad%C3%A9ros)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ocskay_L%C3%A1szl%C3%B3_(kuruc_brigad%C3%A9ros)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1703
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.wikipedia.org/wiki/1704
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
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1709-ben hatalmas pestisjárvány dühöngött országszerte, innen ered az a legenda, hogy a 

tábornok pestisben halt meg. Valójában agyhártyagyulladás volt halála oka. 

 

5 pont   

 

6) Magyarok és franciák (elemenként 1 pont)  

A) Nézz utána, hogy mi köze a mai francia hadseregnek a Rákóczi szabadságharchoz! Írd le 

röviden az összefüggést, azt is, hogy kinek a személyéhez köthető ez a kapcsolat! (3 pont)  

Ebben a korban az Európa hadászatban nagy szerepet kapott a magyar huszár típusú 

könnyűlovasság. Ezt felismerve a francia katonai vezetés Bercsényit bízta meg a fegyvernem 

franciaországi megszervezésével. 1720-ban XV. Lajos francia király engedélyével Rodostóban 

magyar emigránsokból megszervezte a nevét viselő önálló francia huszárezredet.  

Az így létrejött Bercsényi-ezred vetette meg az alapját a következő korszak híres francia 

könnyűlovasságának, így a napóleoninak is. Bercsényi Lászlóhoz köthető.  

 

B) Hogyan hívják az ezredet? Ma milyen fegyvernem? (2 pont)  

A Bercsényi-huszárok ma is létező ezrede a legrégebben fennálló francia katonai egység (Les 

hussards de Bercheny; hivatalos nevükön 1er Régiment de Hussards Parachutistes (1er RHP), 

azaz Első huszár ejtőernyős ezred). 

 

C) Mi az ezred harci kiáltása?  (1 pont)  

 „Bercsényi vagyok!" 

D) Keresd meg YouTube-on az indulójukat! Mi az induló címe? Melyik földrajzi helynév 

jelenik meg a dalban? (2 pont)  

Gyönge violának…  

Késmárk 

………………………………………………………………………………………………… 

 

E) Milyen különleges magyar hagyományuk van? (1 pont)  

Az aktív állományúak között mindig van legalább egy katona, aki beszél magyarul.  

De magyar egyenruhákról jól ismert vitézkötés is vissza-visszatérő motívum az ezredeknél.  

9 pont   

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pestis
https://hu.wikipedia.org/wiki/Agyh%C3%A1rtyagyullad%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/XV._Lajos_francia_kir%C3%A1ly

