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II. Rákóczi Ferenc tartózkodási helyei
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Rákóczi év 2011.

II. Rákóczi Ferenc tartózkodási helyeinek jegyzéke
és térképi megjelenítése

A Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójának záró éve jó alkalmat kínál a korszakkal foglalkozó tudományos és
honismereti munkák, dolgozatok készítésére, valamint a különbözQ megemlékezések tartására.
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Ehhez kívánunk segédletet nyújtani

II. Rákóczi Ferenc tartózkodási helyei

nek jegyzékével, valamint térképi

megjelenítésével, amely a kutatók és az érdeklQdQ nagyközönség számára is egyaránt hasznos lehet. A
Nagyságos Fejedelem tartózkodási helyeit az irodalomjegyzékben szereplQ mqvek alapján állítottuk össze.

A helységeket országonként, ABC-rendben soroljuk fel. A települések neve után az érseki és püspöki városi,
kamarai városi, mezQvárosi és szabad királyi városi jogállást is feltüntetjük, valamint szerepel az is, ha volt a
településen Rákóczi korában vár. Zárójelben találhatóak a települések névváltozatai. Itt elsQ helyen, amennyiben
voltak ilyenek, a magyar névváltozatok találhatóak, ezt követik a latin, német, román, ruszin, szerb, szlovák, horvát, stb.
névalakok, illetve ahol fellelhetQ, a települések mai elnevezései. A történelmi Magyarország települései esetében
feltüntettük, hogy mely vármegyékhez, kiváltságos kerületekhez tartoztak Rákóczi korában, illetve ma melyik
magyarországi megyéhez, az elcsatolt települések esetében pedig mely országhoz tartoznak.

A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség területe mellett a jegyzék tartalmazza azokat a fontosabb európai és
törökországi tartózkodási helyeket, ahol a fejedelem élete során megfordult. (Itt is megpróbáltuk a korabeli és a mai
településneveket megállapítani, valamint azt, hogy ma melyik országhoz tartozik az illetQ település, a Lengyel-Litván
Nemesi Köztársaság területén található településeknél pedig megpróbáltuk rekonstruálni, hogy az érintett
település a 17-18. század folyamán melyik vajdaság területén feküdt.)

Tanácsok a segédletek használatához

A pdf formátumú jegyzék gyors és problémamentes megtekintéséhez

Firefox böngészQt

és

Foxit Readert

használjunk. A dokumentumban való tájékozódást segítik a bal oldalt található cimkék, melyek országonként tagolják
azt. Hasznos funkciója a pfd olvasónak még a szöveges keresés amit a Ctrl+F billentyqk lenyomásával hívhatunk meg.
Kereshetünk településnevekre, régiónevekre, névváltozatokra, vagy konkrétan sorszám szerint is.

A 412 helységet Google Térképen is megjeleníthetQvé tettük. Országonként különbözQ színq jelölQket
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használva a jobb átláthatóság érdekében. Az egy egységbe tartozó, de külön kezelhetQ régiókat a jelölQben
lévQ fekete pont különbözteti meg egymástól (Német-Római Birodalom, Habsburg örökös tartományok). A
térkép honlapunkon is nagyítható és navigálható, de ajánlott az alatta lévQ

linken új böngészQablakban megnyitni,

mert így a nagyobb méret mellett további funkciók is elérhetQvé válnak. Lassabb számítógéppel és
interneteléréssel több idQbe telik, amíg minden pont felkerül az alkalmazásba.

A térkép mellett bal oldalt található a görgethetQ helységlista, aminek tartalma megegyezik a pdf dokumentummal. Az
országok sorrendje fordított a jegyzékhez képest, adott országon belül ABC sorrendben listázottak. Mivel a nagyszámú
jelölQ pozíciójának kiszámítása nagyítás és navigálás közben igen nagy feladat, a kisebb terhelés érdekében
két részre van osztva. Az elsQben az angliai Hulltól a Magyar Királyság Kövesd településéig (A-K) listáz, a második
részben pedig a Magyar Királyság Krakován településétQl az Erdélyi Fejedelemség Zsibó helységéig (K- Zs)
listáz.

A két lista közötti váltást a görgetQsáv alján található nyilakkal lehet végrehajtani. A kiválasztott lista kereshetQ a
Ctrl+F billentyq lenyomásával. A talált elemet kiemeli, rákattintva a térképen fókuszba kerül, felugrik az adatlapja és
nagyításkor folyamatosan az adott ponthoz közelít. A jobb felsQ sarokban további funkciókat találunk. A kiválasztott helyrQl
készült fotókat nézhetünk, olvashatunk Wikipédia cikkeket, amelyekbQl helytörténeti ismereteinket gyarapíthatjuk,
válthatunk Térkép, Mqhold, Föld nézetek között. Az utóbbi 3D-s nézethet szükséges a Google Föld alkalmazás
telepítése.
Ha segítségre van szüksége, észrevétele, véleménye van

- e-mail - címünkön jelezze felénk.

Kellemes idQtöltést kívánunk.

A térkép nagyobb méretben való megjelenítése
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