
TŰZZEL-VASSAL 

KVÍZ 

 

1. Jan Skrzetuski alakját Sienkiewicz ___________________ nemesemberről (1610-1673), 

mintázta, aki 1649-ben nagy hírnévre tett szert Zbaraz védelme során. 

A) Mikołaj Skrzetuski nagy-lengyelországi 

B) Mirosław Skrzetuski kis-lengyelországi 

C) Maciej Skrzetuski mazóviai 

 

2. Mit rejt a köve annak a gyűrűnek, amelyet Bogdan Hmelnickij ajándékozott hálából 

Jan Skrzetuskinak élete megmentéséért? 

A) Egy parányi tövisdarabkát Krisztus töviskoronájából. 

B) Krisztus sírjából való port. 

C) Egy kis szálkát Krisztus keresztjéből.  

 

3. Longinus Podbipieta címere: a Zerwikaptur (Kámzsaszaggató) onnan ered, hogy ami-

kor őse, Stowejko Podbipieta még ________ alatt megpillantott három kámzsás 

lovagot, amint egy sorban léptettek, rájuk rontván, egy csapásra mind a hármat 

lefejezte. 

A) Bar  

B) Grunvald  

C) Zbaraz 

 

4. Jan Zagloba idősebb, potrohos, nagyhangú nemesember, _______________________  

A) bal szemére vak, homlokán ijesztő nagyságú lyuk, amelyet ifjúkorában a galaci basa 

szerájában ütöttek rajta az eunuchok. 

B) jobb szemét hályog borítja, a homlokán egy kisebb dió nagyságú lyuk éktelenkedik, 

melyet egy haramia golyója ütött a homlokába, mikor ifjúkori bűneiért vezekelvén, a 

Szentföldre zarándokolt. 

C) bal szeme hályogos, homlokán tallér nagyságú lyuk, melyen átlátszik a fehér 

koponyacsont, annak emlékéül, hogy egyik ivócimborája Radomban söröskupával 

alaposan fejbe vágta. 

 

5. A szerelmi szál szereplői a regény filmváltozatában – hajuk és szemük színét illetően – 

A) teljesen megfelelnek az író elképzelésének. 

B) egészen mások, mint a regényben, hiszen az író Skrzetuskit, Bohunt és Helenát fekete 

szeműnek és sötét hajúnak festi le. 

C) Bohun kivételével, a megszólalásig úgy néznek ki, amilyennek Sienkiewicz leírta őket. 

 

 

 

 



6. A regényben: hova száll le a magasból a fehér sólyom, mely pár perccel később oly 

erősen húzza egymáshoz Helena és Skrzetuski kezét, hogy azoknak érintkezniük 

kellett? 

A) Kurcewicz knyázné jobb kezére. 

B) Helena knyázkisasszony vállára. 

C) Skrzetuski kardfogantyújára. 

 

7. Miért iszonyodott Helena Bohuntól?  

 Mert a kozák vitéz egyszer a szeme láttára __________________________________ 

A) húzott karóba egy tatár foglyot. 

B) hasított ketté egy embert a fokosával. 

C) vakított meg egy örmény kereskedőt, aki megbámulta őt. 

 

8. A regénybeli három férfiszépség közül melyik az, akire ráillik az alábbi leírás?  

 „[…] keskeny arcú, igen csinos és nagyon fiatal, karcsú férfi, hatalmas sasorral, szeméből 

bátorság és szilaj, kötekedő kedv sugárzik, elég dús bajusza […] korát meghaladó tekintélyt 

kölcsönöz neki.” 

A) Barabasz, az ostobaságáról híres, ámde rendkívül szép és óriás erejű, ifjú szállás-

atamán, akit Szics-szerte csak Buta atamánnak neveztek.  

B) Bohun, a perejaslawi viceezredes, aki már az ezredeskapitányi hatalmat gyakorolta a 

vén Loboda helyett. 

C) Jan Skrzetuski, Jeremi Wisniowiecki herceg vérteszászlóaljának vicekapitánya 

 

9. Tud-e olvasni Bohun?  

A) Igen, a regényben is, a filmváltozatban is. 

B) A filmben igen, a regényben nem, hiszen a Rzedziannál talált leveleket Czehrynben 

Zaglobával olvastatta fel, kiküldvén a szemeneket, mert szégyellte volna előttük, hogy 

nem tud olvasni. 

C) Sem a filmben, sem a regényben nem tud olvasni, ezért Rzedziannal olvastatja fel a 

kérdéses leveleket. 

 

10. A Zólte Wodynál, 1648. május 7-én milyen arányban szálltak harcba az ellenséges 

lengyel és kozák-tatár haderők?  

 Potocki: ____ nehézlovas és tíz-egynéhány kis ágyú, Hmelnyickij-Tuhaj bej: kb. ____ 

ember. 

A) 1800 – 18000 

B) 2000 – 25000 

C) 3500 – 20000 

 

 

 

 

 

 



11. „Ilyen arányú erőkkel kétséges lehetett az ütközet kimenetele, mert a félelmetes 

huszárság egyetlen rohama gyakran elégséges volt tízszeresen nagyobb hadak össze-

zúzására. Így például Chodkiewicz litvániai hetman [_______] Kircholm alatt három-

ezer főnyi huszárságával _______ főnyi válogatott svéd gyalogost és lovast szórt szét.” 

A)  1605-ben – 18000 

B)  1608-ban – 30000 

C)  1610-ben – 21000 

 

 

12. Meddig tartottak Zbarazban a védelmi harcok? 1649. _______________________. 

A)  május 16-tól – június 28-ig  

B)  július 10-től – augusztus 22-ig 

C)  szeptember 15-től – október 3-ig 

 

 

13. Mi az, ami biztosan nem mondhatunk Michal Wolodyjowskiról?  

A) Nemesember, Jeremy herceg egyik dragonyos zászlóaljának viceszázadosa, ifjú kora 

ellenére tapasztalt katona, kiváló tiszt, kitűnő bajvívó, remekül ért a kardforgatáshoz, 

ámde a közügyekhez nem. Ütötte, akit parancsoltak, egyébbel nem törődött.    

B) Podbietával egyidős, 45 esztendős, harcsabajszú, hegyes orrú, vörösesszőke, nem túl 

magas férfiú, állandóan borús hangulatú, egyetlenegy nőt imád reménytelenül, szabad 

perceiben szüntelenül szerelmes verseket ír.  

C) Rendkívül alacsony, fitos orrú, derűs arcú, hetykén felpödört csepűszín bajuszkájának 

két hegye az orrcimpájánál is magasabbra nyúlt, akár a cserebogáré, szerelmes 

természetű, állandóan beleszeret valakibe, szeles, fiatal legényke, odaadó barát, az 

életét is kész feláldozni. 

 

 

13+1. Miért nem akarja a knyázsné, hogy Helenát nemesember vegye feleségül? 

A) Nehogy véletlenül a királyi udvar tudomására jusson, hogy Rozlogi a gyámleánya 

tulajdona, hiszen Helena édesapjáról kiderült, hogy ártatlanul ítélték fő- és 

jószágvesztésre, ámde lovagi hírnevét régi fényébe visszaállították, a javai tehát a 

knyázkisasszonyt illetik. 

B)  Mert tisztában van a hatodik fiaként szeretett Bohun Helena iránti érzéseivel. 

C)  Mert szégyellné, hogy a fiai rendkívül bárdolatlanok, és rablóportyákból élnek. 
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