Beszámoló a 2019-ben nyolcadik alkalommal megrendezett
II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi Csapatverseny döntőjéről
(Budapest, 2019. április 12-13.)
2019-ben immár nyolcadik alkalommal rendezte meg iskolánk, a Budapest II. kerületi
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium a Rákóczi-szabadságharcot tematizáló II. Rákóczi Ferenc
Irodalmi és Műveltségi Csapatversenyt. A hagyományaik, a helytörténet vagy a névadó által a
szabadságharchoz kötődő középiskolák háromfős csapatot nevezhettek a kétfordulós
versenyre. Minden évben meghatározott témát dolgozunk fel, az idei verseny alcíme a
következő volt: A Nagyságos Fejedelem – a fejedelmi cím: udvartartás és politika a Rákóczicsaládban. A témaválasztás Rákóczi erdélyi fejedelemmé választásának 315-ik évfordulója
alkalmából meghirdetett emlékévhez kötődött. A versenykiíráshoz megadott (szépirodalmi és
történelmi szövegeket tartalmazó) olvasmánylistát ehhez igazítottuk.
Az első forduló egy iskolai szintű csapatverseny általunk küldött feladatsorral, melynek
célja, hogy a jelentkező intézményekből a legfelkészültebb, legrátermettebb csapat
képviselhesse iskoláját a döntőben. A 2019. március 11. és március 19. között megrendezett
első fordulón a mi iskolánkban minden 9-11 évfolyamos osztálynak részt kellett vennie egyegy csapattal. Az első forduló eredményeként a következő intézmények nyertek meghívást a
döntőre:
BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium
– Budapest
Ciszterci Szent István Gimnázium
– Székesfehérvár
Esze Tamás Gimnázium
– Mátészalka
I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
– Derecske
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
– Budapest
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
– Vásárosnamény
II. Rákóczi Ferenc Középiskola
– Munkács
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
– Kaposvár
Mikes Kelemen Elméleti Líceum
– Sepsiszentgyörgy
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
– Nyíregyháza
A fent felsoroltakból végül a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és a
BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium nem tudott eljönni a döntőre, mely
így nyolc (kettő határon túli, öt vidéki, egy fővárosi) csapat részvételével került
megrendezésre 2019. április 12 – április 13-án.
A Rákóczi Szövetség és a Nemzeti Tehetség Program támogatásának hála idén is
kétnaposra tudtuk szervezni a döntőt. A szakmai programokon túl biztosítottuk a vidéki
csapatok egy, a határon túliak két éjszakás elszállásolását, az étkezéseket és a budapesti
tömegközlekedés költségeit.

Április 12-én, pénteken a 10.30-as érkezés és regisztráció után a csapatok röviden
bemutatták az iskolájukat, majd az első tematikus foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeum
Rákóczi-termében zajlott egy múzeumpedagógus vezetésével. Egy rövid ebéd után a
Szépművészeti Múzeumban a fel a „Magyar művészet 1600-1800-ig” című tárlatot.

A múzeum után a Millenniumi emlékmű Rákóczi-szobránál közösen versrészletekkel
emlékeztünk meg a szabadságharcról és koszorúztunk. Egy rövid városligeti sétát követően
iskolánkban került sor az esti írásbeli fordulóra, mely történelmi illetve az aznap megismert
ismeretanyag alkalmazását várta el a csapatoktól.

Másnap reggel a közös reggelit követően került sor a döntő második feladatlapjának
megírására. Délelőtt a Hadtörténeti Múzeumban vettek részt a versenyzők egy
múzeumpedagógiai foglalkozáson a Rákóczi-kor fegyvereiről, visszaérkezve iskolánkba
Vesztergám Miklós tárogatós vezetésével merültek el a szabadságharc zenei világába.
Ebéd után került sor a döntőn belüli legfontosabb, harmadik fordulóra. Ekkor egy
mintegy kétórás szellemi mérkőzésen a következő feladatokban mérték össze a csapatok a
tudásukat: kuruc dal éneklése; két kör villámkérdés; erdélyi fejedelmek felismerése történelmi
pályaképük alapján; történelmi idézet-felismerés; jelenetalkotás szépirodalmi művek alapján;
egyperces érvelő szónoklatok a szabadságharc különböző vitás pontjairól.

Az eredményhirdetés előtt a versenyzők és tanáraik iskolánk diákszínpadának előadását
tekintették meg: Karinthy Frigyes: A bűvös szék és Rejtő Jenő: Eltanácsolás.
A kiélezett verseny első három helyezettje végül a következő volt:
1. Mátészalka – 109,5 pont
csapattagok: Fodor Zsófia; Kondor Mónika Csilla; Földvári András
felkészítő tanár: Kovács Sándor
2. Budapest – 97 pont
csapattagok: Sztyéhlik Dorka; Stranigg Bendegúz; Jakabffy Lili
felkészítő tanár: Szedenik Enikő
3. Székesfehérvár – 92,5 pont
csapattagok: Akkermann Anna; Balla Dávid; Ódor Ármin
felkészítő tanár: Berta Annamária
Budapest, 2019. június 19.
Létay Márton
versenyszervező

