Cultura Nostra
Első forduló
1. Milyen etnikumhoz tartozott Cserni Jován?
a)
román
b)
szerb
2. Melyik etnikumhoz tartoznak a katolikus sokácok?
a)

horvát

b)

szerb

c)

c)

szlovák

bosnyák

d)

d)
román

3. Kiket nevezünk uszkokoknak?
a) A dalmát tengerparton letelepült menekülteket
b) Szlavóniában letelepült délszlávokat
c) Délvidéken letelepült vlachokat
d) Horvátországban letelepült vlachokat
4. Milyen vallásúak a ruténok?
a) ortodox

c) görög keleti

b) görög katolikus

d) római katolikus

5. Ki játszott főszerepet az erdélyi szászok körében a lutheri reformáció terjesztésében?
a) Johannes Honterus

c) Dévai Bíró Mátyás

b) Leonhard Stöckel

d) Ozorai Imre

6. Hol alakult meg az erdélyi szász egyházkerület?
a)

Beszterce

b)
d

Nagyenye

c)

Brassó

d)
m

Berethalo

7. Kit nevezünk magyar Luthernek?
a) Szkhárosi Horvát András

c) Huszár Gál

b) Gálszécsi András

d) Dévai Bíró Mátyás

8. Az alábbi személyek közül az egyik a kálvini reformáció terjesztésében játszott
főszerepet. Ki ő?
a) Pesti Gábor

c)

Kálmáncsehi Sánta Márton

b) Pázmány Péter

d)

Sztáray Mihály

9. Kit nevezünk „debreceni pápának”?

ruszin

a) Méliusz Juhász Péter

c) Dávid Ferenc

b) Szegedi kis István

d) Giorgio Blandrata

10. Kik a habánok?
a) antitrinitáriusok

c) anabaptisták

b) szombatisták

d) a helvét hitvallást követők

11. Ki volt az alábbi személyek közül az, aki élete folyamán öt vallást is követett?
a) Tinódi Sebestyén

c) Károlyi Gáspár

b) Péchi Simon

d) Dávid Ferenc

12. Hova tette át a székhelyét az esztergomi érsekség a város elestét követően?
a) Győr

c) Pozsony

b) Nagyvárad

d) Nagyszombat

13. Melyik rend játszik főszerepet a katolikus megújulás folyamatában?
a)
trei

premon

b)
s

ference

c)

piarista

d)
a

jezsuit

14. Milyen vallású volt eredetileg Pázmány Péter?
a)
tus

reformá

b)
kus

evangéli

c)
görög
katolikus

d)

unitárius

15. Kinek a nevéhez köthető a latin nyelven íródott latin-magyar nyelvtan elkészítése?
a) Baranyai Decsi János

c) Sylvester János

b) Szenczi Molnár Albert

d) Heltai Gáspár

16. A következő városok iskolái közül az egyiket a jezsuiták alapították. Melyik ez?
a) Sárospatak

c) Pápa

b) Vágsellye

d) Debrecen

17. Mi az alattvaló török megfelelője?
a)

aszkeri

b)

rája

c)

ejalet

d)

dzsebelü

18. A következő négy fogalom közül három összefügg egy birtoktípussal. Melyik a
kivétel?
a)
kul

gulám-

b)

ziámet

c)

tímár

d)

khász

19. Melyik várost nevezte Napóleon a „világ természetes fővárosának”?
a)

London

c)

Bécs

b)

Párizs

d)

Konstantinápoly

20. Melyik állítás nem szerepel a bécsi békében?
a) elismerte
címét

Bocskai

királyi

b) elfogadta Erdély különállását

c)

eltörli az 1604:22. törvénycikket

d)
protestánsoknak szabad
vallásgyakorlatot biztosít

21. A felsorolt személyek közül ki az, aki nem egy időben élt a többiekkel?
a) Nagy Szulejmán

c) Thurzó György

b) Báthory Gábor

d) II. Mátyás

22. A felsorolt személyek közül ki az, aki nem egy időben élt a többiekkel?
a) Pázmány Péter
c) Ferdinánd
b) Esterházy Miklós
d) Bethlen Gábor
23.Melyik várost foglalta el Báthory Gábor és tette székhelyévé?
a) Kolozsvár
c) Brassó
b) Nagyszeben
d) Nagyvárad
24.Milyen napra hívta össze Bethlen Gábor az országgyűléseket?
a) Szent Márton napjára
c) Szent András napjára
b) Szent Mihály napjára
d) Szent György napjára
25. Milyen gazdaságpolitikai irányzat követője volt Bethlen Gábor?
a) fiziokrata
c) merkantilista
b) harmadikutas
d) monetarista
26. Mit jelent az ahdnáme?
a) a fejedelem kinevezését tartalmazó okirat
b) szultáni követség
c) jogi szakvélemény
d) török katonai egység
27. Az alábbi jelképek közül melyik szimbolizálja a szultánnak fogadott hűséget?
a) kaftán
b) kard
c) süveg
d) királyi pálca
28. Mit nem vártak el a szultánok a kinevezett erdélyi fejedelemtől?
a) Moldvával és Havasalfölddel való egyetértés megtartását
b) a belügyekre vonatkozó utasítások megtartását
c) az adók pontos beadását
d) a szultán főségének elismerését
29. Melyik várat kellett Bethlen Gábornak saját katonáitól elfoglalnia, hogy átadhassa a
töröknek?
a) Déva
b) Lippa
c) Huszt
d) Lugos
30. Hol választották Bethlen Gábort királlyá?
a) Besztercebánya
b) Selmecbánya

c) Körmöcbánya
d) Abrudbánya
31. Mikor történt az alábbi esemény: csehek fehérhegyi veresége?
a) 1620
b) 1622
c) 1618
32. Mikor történt az alábbi esemény: nikolsburgi béke?
a) 1621
b) 1630
c) 1631
33. Milyen jelzőt nem alkalmaztak I. Szulejmán szultánra?
a) nagy
c) birodalom építő
b) pompás
d) törvényhozó
Kit látunk a képen?
34.
a) Fráter György
b) Báthory István
c) Bocskai István
d) Bethlen Gábor

35.
a)
b)
c)
d)

Bocskai István
Báthory István
Bethlen Gábor
Balassi Bálint

a)
b)
c)
d)

Bethlen Gábor
Bocskai István
Balassi Bálint
Pázmány Péter

a)
b)
c)
d)

Balassi Bálint
Pázmány Péter
Bethlen Gábor
Oláh Miklós

36.

37.

38.
a) Pázmány Péter

d) 1625
d) 1635

b) Oláh Miklós
c) Fráter György
d) Balassi Bálint

39.
a)
b)
c)
d)

Oláh Miklós
Fráter György
Pázmány Péter
Báthory István

40. Hol gyilkolták meg Fráter
Györgyöt?
a) Szászsebes
c) Alvinc
b) Segesvár
d) Udvarhely
41.Kivel kapcsolatban hangzott el a következő állítás: csapata „követségnek elég népes,
véderőnek meglehetősen csekély”?
a) Basta
c) Caraffa
b) Castaldo
d) Montecuccoli
42. Melyik betegséghez nincs köze a morbus Hungaricusnak?
a) vérhas
c) tífusz
b) kolera
d) malária
43. Melyik terület nem tartozik az örökös tartományok közé?
a) Stájerország
c) Karinthia
b) Krajna
d) Dalmácia
44. Melyik császár kapta a rejtélyes császár elnevezést?
a) II. Rudolf
c) II. József
b) II. Ferdinánd
d) II. Miksa
45. Melyik megye nem tartozott soha a Partiumhoz?
a) Sáros
c) Közép-Szolnok
b) Máramaros
d) Bihar
46. Mit nevezünk parkannak?
a) Párkány török neve
c) vadászati szakkifejezés
b) török tisztségviselő
d) kisebb erődítményeket
47. Az alábbi várak(osok) közül az egyik nem vilajet-központ. Melyik a kakukktojás?
a) Temesvár
c) Érsekújvár
b) Kanizsa
d) Esztergom
48. Az alábbi várak(osok) közül az egyik nem főkapitányság központja. Melyik a
kakukktojás?
a) Zágráb
c) Varasd
b) Érsekújvár
d) Károlyváros
49. Az alábbi államok közül melyik nem tagja a cognaci ligának?
a) Franciaország
b) Pápai állam

c) Velence
d) Anglia
50. Az alábbi személyek egy kivételével Szapolyai János hívei. Ki a kivétel?
a) Frangepán Kristóf
c) Perényi Péter
b) Mária királyné
d) Török Bálint
51. Hogy nevezzük a török birodalom adószedőit?
a) tímár
b) dzsebelü
c) defterdár
d) mufti
52. Mit jelent a kettős adózás?
a) földesúrnak, a hódoltsági jobbágyok évente kétszer fizetnek adót
b) a jobbágyok adóját a kétszeresére emelték
c) a hódoltsági jobbágyok adót fizetnek a magyar és a török államnak
d) a jobbágyok adót fizetnek a magyar királynak és az erdélyi fejedelemnek
53. Mit nevezünk kazának?
a) bírósági körzetek
c) mértékegység
b) a török állami adó
d) szultáni tanács
54. Kinek a neve köthető Sziszek ostromához?
a) Szinán
c) Köprülü Ahmed
b) Ibrahim
d) Haszán
55. Ki volt a sikeres nógrádi hadjárat hadvezére?
a) Pálffy Miklós
c) Károlyi Sándor
b) Bocskai István
d) Rákóczi Zsigmond
56. Mikor kötötték zsitvatoroki békét?
a) 1568
b) 1606
c) 1538
d) 1540
57. Milyen hivatalt töltött be Podmaniczky István?
a) nádor
c) nyitrai püspök
b) országbíró
d) horvát-szlavón bán
58. Mit jelent a dikasztérium kifejezés?
a) dika
c) helytartótanács
b) kormányszék
d) helytartóság
59. Ki volt a magyar kamara első elnöke?
a) Gerendi Miklós
c) Nádasdy Tamás
b) Szalkai László
d) Báthory István
60. Mi volt a magyar kamara székhelye 1531-től?
a) Bécs
b) Kassa
c) Pozsony
d) Graz
61. Hol székelt a szepesi kamara?
a) Kassa
b) Lőcse
c) Bártfa
d) Eperjes
62. Hogy nevezzük az alábbi bástyatípust?

a) óolasz bástya
c) fülesbástya
b) újolasz bástya
d) rondella
63. Melyik város volt a folyami flotta székhelye?
a) Komárom
b) Győr
c) Pozsony
d) Bécs
64. Mit jelent a török segély?
a) a török katonai támogatása az erdélyi fejedelmeknek a harmincéves háború idején
b) a birodalmi rendek pénzbeli segélye a törökellenes hadjáratokhoz
c) a török anyagi segítsége Thökölynek
d) a török támogatás Szapolyai János oldalán Ferdinánddal szemben
65. A rendek az alábbi igazgatási területek közül egyet továbbra is irányításuk alatt
tarthattak. Melyik ez?
a) pénzügy
c) külügy
b) hadügy
d) igazságszolgáltatás
66. Az állami élet mely területére nem terjed ki az erdélyi fejedelmek hatalma?
a) pénzügy
b) belügy
c) hadügy
d) külügy
67. Ki volt a XVI. század utolsó nádora?
a) Zrínyi Miklós
c) Nádasdy Tamás
b) Istvánffy Miklós
d) Oláh Miklós
68. Kihez köthetőek az alábbi sorok?
„Valameddig pedig a magyar korona ott fenn, nálunk erősebb nemzetségnél, a németnél
lészen, és a magyar királyság is a németen forog, mindenkor szükséges és hasznos egy
magyar fejedelmet Erdélyben fenntartani…”
a) Bocskai István
c) Illésházy István
b) Bethlen Gábor
d) Esterházy Pál
69. Kihez köthetőek az alábbi sorok?
„Cselekedeteimben idáig nem hibáztam, hacsak nem Buda török kézre adásában, de annak
nem egyedül én voltam az oka”
a) Fráter György
c) Ferdinánd
b) Szapolyai János
d) János Zsigmond
70. Mi a „foglalkozása” következő személyeknek? Hieronim Laski, Tranquillus Andronicus,
Giovanni Statileo
a) diplomata
b) festő
c) író
d)
lelkész
71. Kihez köthetőek a következő tettek?
A máramarosi sókamarák megszerzése érdekében ítélet nélkül végzett az Ártándy
testvérekkel; a váradi püspök Czibak Imre meggyilkoltatása
a) Lodovico Gritti
c) Pöstyén Gergely
b) Bánffy János
d) Bekény Benedek
72. Hol került sor Ferdinánd és Szapolyai kibékülésére?
a) Várad
c) Nagyszeben
b) Meggyes
d) Gyulafehérvár
73. Kitől született Szapolyainak fiúörököse?
a) Izabella
b) Eleonóra
c) Eufrozina
d) Eufémia

74. a)
Az alábbi
olyan egyezmények
köttettek, amelyek
Speyerhelyszíneken egyb)kivételével
Gyalu
c) Nyírbátor
d) az ország
Szászsebes
egyesítésére
tettek
kísérletet.
Melyik
a
kivétel?
75. Kiről szólnak az alábbi sorok?
„Az emberinél mélyebb értelem sem elegendő, hogy ennek az embernek a természetét
és értelmét kifürkéssze. Ő ugyanabban a pillanatban nevet és sír, ígér és tagad, szent
szándékot tanúsít és ördögi tetteket forral. Az egyik órában mindenről hittel biztosít, a
másikban kézzelfoghatóvá tesz minden kételyt éy gyanút, ami csak kigondolható.”
a) Fráter György
c) Szulejmán
b) Gianbapttista Castaldo
d) Majláth István
76. Mikor zajlott le a kerelőszentpáli ütközet?
a) 1575
b) 1570
c) 1565
d) 1578
77. Kivel hozhatóak összefüggésbe az alábbi sorok?
„Mivel jelenleg Felső-Magyarország egyrészt a törökök és az erdélyiek felől─akik ez
ideig velünk szemben nem kevesebb ellenségeskedést tanúsítottak, mint a törökök─
másrészt Lengyelország felől, mintegy háromszögben, teljesen körbe van véve…”
a) Báthory István
c) Székely Mózes
b) Giorgio Basta
d) Báthory Zsigmond
78. Az alábbi intézmények közül egy létezett az Erdélyi Fejedelemségben. Melyik ez?
a) kancellária
c) helytartóság
b) kamara
d) helytartótanács
79. Melyik etnikum nem nemzetalkotó tényező Erdélyben?
a) román
b) szász
c) székely
d) magyar
80. Melyik elnevezés utal a székely társadalom egy csoportjára?
a) lófő
b) patrícius
c) parittyás
d) íjász
81. Melyik vallás nem szerepel a bevett vallások között Erdélyben?
a) ortodox
c) antitrinitárius
b) evangélikus
d) református
Ki volt a megnevezett vár parancsnoka?!
82. Temesvár:
a) Losonczy István
b) Szondi György
83. Drégely:
a) Szondi György
b) Nyáry Lőrinc
84. Szolnok
a) Nyáry Lőrinc
b) Zrínyi Miklós
85. Szigetvár:
a) Zrínyi Miklós
b) Jurisics Miklós
c) Nyáry Pál
d) Pálffy Miklós
86. Kőszeg:
a) Jurisics Miklós

c) Nyáry Lőrinc
d) Zrínyi Miklós
c) Zrínyi Miklós
d) Jurisics Miklós
c) Jurisics Miklós
d) Nyáry Pál

b) Nyáry Pál
c) Pálffy Miklós
d) Losonczy István
87. Eger:
a) Nyáry Pál
b) Pálffy Miklós
c) Losonczy István
d) Szondi György
88. Az alábbi fogalmak közül három egy adófajta, a negyedik kakukktojás. Melyik ez?
a) kánunname
b) dzsizje
c) dika
d)
haradzs
89. Kik az armálisok?
a) csak „kutyabőrrel” rendelkező kisnemes
b) fegyveres kíséret
c) végvári katona
d) hajdúk
90. Kik élveztek mentességet 1562-ig a ius Regium alól?
a) székelyek
c) középnemesek
b) főnemesek
d) románok
91. Mivel foglalkoztak a tőzsérek?
a) marhakereskedelem
c) marhatenyésztés
b) mészáros
d) marhapásztorkodás
92. Melyik művészeti stílus kapcsolódik a katolikus megújuláshoz?
a) barokk
c) klasszicizmus
b) reneszánsz
d) gótika
93. Ki alapította a jezsuita rendet?
a) Loyolai Szent Ignác
c) Szent Norbert
b) Szent Romuáld
d) Szent Bernát
94. Melyik zsinathoz köthető a katolikus megújulás?
a) Trentói
b) Niceai
c) Vatikáni
d) Lateráni
95.Hol fogalmazták meg a következő alapelvet: „cuius regio, eius religio”?
a) Augsburg
b) Merseburg
c) Duisburg
d)
Hamburg
96. Ki fogalmazta meg az ágostai hitvallást?
a) Philipp Melanchton
c) Münzer Tamás
b) Ulrich Zwingli
d) Kálvin János
97. Melyik rendet alapította Kalazanci Szent József?
a) piarista
b) pálos
c) karthauzi
d) ciszterci
98. Melyik országgyűlésen került sor a hajdúk nemesítésére?
a) korponai
b) szerencsi
c) sárospataki
d)
kolozsvári
99. Hol található Magyarország területén dzsámi?
a) Pécs
b) Kaposvár
c) Sárvár
d) Szeged
100. Melyik ütközet tekinthető a tizenöt éves háború fordulópontjának?
a) Mezőkeresztes
c) Diószeg
b) Álmosd
d) Gyurgyevó

