
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
Tiszaújváros 

Lorántffy Zsuzsanna és a hajdúk - A 750 éves Tiszaszederkény 
Műveltségi vetélkedő 

 

Csapat neve: 

1. TOTO 

 Kérdés A B C 

1. 
Mikor született Lorántffy 

Zsuzsanna? 
1660 1598 1600 

2. 
Hol született Lorántffy 

Zsuzsanna? 
Szerencs Ónod Sárospatak 

3. Ki nem lehetett kortársa? Mátyás király 
I. Károly angol 

király 
XIV. Lajos 

4. Kivel kötött házasságot? Rákóczi György 
Rákóczi 

Zsigmond 
Rákóczi Ferenc 

5. Mikor kötöttek házasságot? 1620 1630 1616 

6. 
Milyen nagy európai háborúban 

vett részt a férje? 
30 éves 100 éves 15 éves 

7. 
Mikor lett a férje erdélyi 

fejedelem? 
1640 1630 1648 

8. 
Ki volt az a híres pedagógus, akit 

meghívott Sárospatakra? 

Apáczai Csere 

János 
Makarenko Comenius 

9. 
Hogy hívták híres sárospataki 

virágoskertjét? 
Gombos-kert Füvész-kert 

Hétholdas  

pagony 

10. Milyen címmel írt könyvet? Orbis Pictus 
Mózes és a 

próféták 
Emlékirataim 

11. 
Kiket telepített 

Tiszaszederkénybe? 
hajdúkat kunokat jászokat 

12. Ki volt Zsigmond fiának felesége? 
Branderburgi 

Katalin 
Sarolta Amália Pfalzi Henrietta 

13. 
Férje halála után hol töltötte élete 

utolsó éveit? 
Sárospatak Gyulafehérvár Szerencs 

+ 1 

Mit köszönhet neki és a férjének 

1629-ben a Sárospataki 

Református Kollégium? 

nyomda 
tanulmányi 

reform 

könyvek 

adományozása 

 

2. Ki írta a következő verset Lorántffy Zsuzsannáról? 

"Fejedelmi nő, az volt bizonnyal 

Világ szerént, lélek szerént; 

Több díszt nem nyert bársony-bíborral, 

De ő hintett ezekre fényt. 

Korát előzte, mint az égen 

A tündérhajnal a napot, 

Hogy akkor is ragyogjon, éljen, 

Mikor a nap lenyugodott." 

                                                                          ……………………………………………. 
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Csapat neve: 

3. Melyik településen találhatók a következő szobrok? 
 

          

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

 

          

…………………………………………             ………………………………………………. 
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Csapat neve: 

4. Készítsd el Lorántffy Zsuzsanna családfáját! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mit jelentettek Lorántffy Zsuzsanna korában a következő 

szavak? 

Szó Jelentés 
coetus  

 

 

carcer  

 

 

bokály  

 

 

liktárium  

 

 

tégely  

 

 

habán 
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Csapat neve: 

6. Lorántffy Zsuzsanna kertje  

Forrás:/Erdély és Patak fejedelemasszonya II.  

Nagy-Tóth Ferenc-Fodorpataki László: Tündérkertész  

Lorántffy Zsuzsanna kertészeti jelentősége 123-140/ 

 

Melyik virág képe illenék a szövegbe? 

„ valami szep füveket, virágokat, virágh magokot,……1…………………, 

spikinardot, ………2…………, Cyprust, Oltott Szekfüeveket és teöb effelet 

kér” 

„az ………3……….. gyökereket is megvitték nagyságodnak. Im azért gazdám 

asszony más kiváltképen való szépekre 131 gyökérre tött szert, melyeket 

nagyságodnak, mint kegyelmes asszonyának alázatos szolgáját ajánlván, 

megküldött, 12 teljes virágú sárga…………4……….. gyökérrel együtt” 

 

      .. 
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Csapat neve: 

7. Hogyan nézett ki a Lorántffy család címere? Rajzold le! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Egészítsd ki a szöveget!  

Forrás: Cum grano salis című könyv alapján  Sárospataki Református 

Egyházközség 2015 

Vadmalacragu erdei gombával, _________ tálalva 

Hozzávalók kb.  ____  személyre: 

1 kg vadmalachús, _____ dkg erdei gomba, 20 dkg vöröshagyma, 30 

dkg füstölt szalonna, 1 csokor petrezselyemlevél, 1 csokor 

_________levél, 5 dkg friss gyömbér, só, bors ízlés szerint 

A szalonnát, hagymát, gombát és a húst __________ vágjuk. Egy megfelelő 

lábasban a szalonnát megolvasztjuk, beletesszük a hagymát, ________________, 

majd hozzáadjuk a malacnak a húsát. Sózzuk, borsozzuk, majd beletesszük a 

gombát, hozzáadjuk a _________ és a petrezselymet megvágva, a gyömbért 

reszelve. Ha a hús megpuhult, serpenyőben is _____________, de cipóban is 

tetszetős lészen.  

Ajánlott bor: Tokaji __________ , száraz 

„Ha pedig testvéred valamilyen ______ miatt megszomorodik, máris letértél a 

szeretet útjáról: ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt.”          (Róm 

14,5) 
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Csapat neve: 

Néhány kérdés a hajdúkról 

9.  A XVI.-XVII. században jelentős haderőt képviseltek a hajdúk.                       

Mi volt a hajdúk eredeti foglalkozása? 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. Egészítsd ki a mondatokat! 

A meghatározás szerint a hajdúk mely rétegére ismersz rá? 

A 16 - 17. század fordulóján kétféle hajdúról lehet beszélni. 

1. A ……………………………… havi két forintos zsoldban álltak az ország 

különböző végváraiban. Számuk 6-8000 körül lehetett.  

2. Emellett voltak a ……………………….., akik kisebb-nagyobb csapatokba 

összeállva, kapitányaik vezetése alatt többnyire saját szakállukra 

hadakoztak. Betörtek a töröktől elfoglalt területekre, de nem kímélték a 

királyi Magyarország lakosságát sem, s tulajdonképpen mindenütt 

egyformán pusztítottak és raboltak. Időnként egész seregek ajánlották fel 

szolgálataikat annak, aki jobban fizette őket.     

3. Szerinted volt-e alapja annak, hogy a hajdúkat rabló, fosztogató 

harcosoknak tartották? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

  11. Magyarázd el, mi volt a hajdúles! 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
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Csapat neve: 

     12. Egészítsd ki a mondatokat! 

      1.   A hajdúk sokat köszönhettek……………………….,…….. ,  

aki letelepítette őket. 

2. Mikor és hol rendelkezett erről? 

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

3. Melyek az általa létrehozott hajdúvárosok? 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

13. Nemcsak a hajdúságban telepítettek le hajdúkat. 

 A térkép segítségével határozd meg, hogy a szederkényi 

hajdúk a telepítések mely csoportjához tartoznak! 

           …………………………………………………………………………… 
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Csapat neve: 

                                        

14. Fegyverek    

A képek segítségével határozd meg a hajdúk négy fegyvereit! 
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Csapat neve: 

                          

 

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

 

 

 

    

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

15. A 750 éves évforduló alkalmával emlékkövet avattak a 

Tiszaszederkényi Tájház udvarán. Mi látható ezen az 

emlékkövön? Hogyan hozható kapcsolatba ez a hajdúkkal? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 


