
II. Rákóczi Ferenc és kora 

 

1. TOTO 

 Kérdés A B C 

1. Hol született II. Rákóczi 

Ferenc? 

Sárospatak Borsi Munkács 

2. Ki volt az édesanyja? Zrínyi Ilona Báthori Zsófia Széchy Mária 

 

3. Melyik várat védte 

édesanyja? 

Munkács Ungvár Regéc 

4. Melyik szerzetesrend 

gondoskodott a neveléséről? 

ferences bencés jezsuita 

5. Ki volt a nevelő apja? Kollonich 

Lipót 

Thököly Imre Bercsényi 

Miklós 

6. Hogy hívták a feleségét? Marie 

Antoinette 

osztrák 

főhercegnő 

Magdolna 

hessen-

darmstadti 

hercegnő 

Sarolta Amália 

hessen-

rheinfelsi 

hercegnő 

7. Hogy hívták gyermekeit? József, György Ferenc, 

Julianna 

Ferenc, György 

8. Hogy hívták a XVIII. század 

elején zajló háborút? 

harmincéves 

háború 

spanyol 

örökösödési 

háború 

tizenötéves 

háború 

9. Hol volt börtönben? Kufstein Bécsújhely Spielberg 

 

10. Ki volt a barátja? Károlyi Sándor Vay Ádám Bercsényi 

Miklós 

11. Mikor és hol választották 

meg vezérlő fejedelemmé? 

1705 Szécsény 1707 Ónod 1708 

Sárospatak 

12. Mi volt az álneve 

Lengyelországban? 

Pataki gróf Budai gróf Sárosi gróf 

13. Száműzetése éveiről ki írt 

tudósítást? 

Bercsényi 

Miklós 

Mikes 

Kelemen 

Forgách Simon 

+ Hol töltötte élete utolsó 

éveit száműzetésben? 

Rodostó Isztambul Nikomédia 

 

2. Keresd a kakukk-tojásokat! 

  a, Ki nem volt kortársa II. Rákóczi Ferencnek? 

XIV. Lajos,    II. Lipót,     I. Nagy Péter,     II. Szaniszló 

        b, Ki nem volt kuruc katona? 

            Bezerédj Imre,   Ocskay László,   Pálffy János,   Károlyi Sándor 

        c, Hol nem zajlott csata? 

            Trencsén,    Zsibó,    Szécsény,    Romhány 

        d, Hol nem volt országgyűlés? 

             Sárospatak,   Szécsény,   Ónod,   Munkács 

        e, Melyik nem fegyver? 

 karabély,    tárogató,   buzogány,   fokos  



 

3. Töltsétek ki a keresztrejtvényt! 

 

 

4. Készítsétek el II. Rákóczi Ferenc családfáját! 

  



 

5. A következő címerek közül melyik II. Rákóczi Ferenc címere? 

 

     
 A,                                                                   B, 

    

                C,                                               D, 

 

6. Hol találhatók a következő műalkotások? 

 

            

__________________________________________      ___________________________ 



       
________________________________    _________________________________ 

 

7. Kik készítették a következő portrékat II. Rákóczi Ferencről? 

 

                  

______________________________                   ______________________________ 

 

         

____________________________        ________________________________  



   

8. Kitől származnak a következő idézetek ? 

1. „A földi javak elveszhetnek – az nem nagy baj –, de aki a becsületét elvesztette, 

mindenét elvetette. Ezért, édes fiam, tebenned minden gyönyörűségem, ne szerezz nekem 

keserűséget, mint a nővéred, aki miatt sokat szenvedtem. Istennek és a boldogságos 

Szűznek ajánlottam őt. ő legyen édesanyátok és gondviselőtök minden bajotokon. ő soha 

el nem hagy titeket. Becsüld meg az embereket, szívesen társalogj az idegenekkel, és így 

véled is jól bánnak és szeretni fognak. Aki másokat megbecsül, maga magát becsüli.”  

 

 

2. „Tudtam, hogy a nép heve nem tarthat sokáig s ha az első tűz lelohadt, a második nem 

lobban olyan magasra. Megfontoltam: ez a nép segítségembe vetett hittel kelt fel. 

Oktalanul cselekedett és parancsom ellenére. Mégis, ha szétverik – nem saját 

oktalanságának fogja tulajdonítani. Engem vádol majd, hogy cserbenhagytam a szükség 

idején. – 

Be kell vallanom, az okosság minden szabálya ellenére vágtam neki; ifjúi hév 

lelkesített és hazaszeretet. Még visszafordulhattam volna s erre lett is volna bőven okom. 

De bátorított és lelkesített, hogy kiérdemeljem a nép bizalmát és szeretetét. Kitartottam a 

magam elé tűzött cél mellett. – Elhatároztam, hogy folytatom utamat, összegyűjtöm újból 

a szétszórt népet s a lengyel határ mentén rejtőzködve várom be a (lengyel) segédcsapatok 

érkezését. Így őrködtem, hogy a nép szívében kigyúlt láng le ne lohadjon. Mondották, 

hogy könnyű lesz összeszednem a szétszórtakat s hogy magában, munkácsi hercegi 

uradalmamban ötezer gyalogos és ötszáz lovas vár engem az ország határán. –„ 

 

 

3. „Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és 

kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel… Hullassuk 

bőséggel könnyeinket, mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szállott.” 

 

 

4.   Méltóságos Fejedelem! Jó Kegyelmes Uram! 

Adom alázatosan értésére Nagyságodnak, hogy a mely portával kiküldöttem tegnap estve 

Rétey Jánosékot, az, Mádon összeakadván az rácokkal, beléjek bukkant, és noha mindgyárt 

összepuskátak: de megfelesedvén rajtok az rácz és feles német, a mieinket mintegy 

álgyúlövésnyire meg is űzte, s azután, ugyan csuportossan, megtértek, noha egyébaránt 

odamaradt még valamely közülök. 

Mire nézve az küdött hajdúságot már meg sem indítom az többihez addig, míglen jobban 

ki nem tanúlom: mi maradt el a magunk felekezetiből, s mi nem? Kiről is Nagyságodat 

reggel alázatosan tudódítom. Maradván Nagyságodnak alázatos szolgája  

 

  



 

9. A szabadságharc mely dokumentumából származnak az idézetek? 

1.„Meg-újjúlnak a' ditsőséges magyar nemzetnek régi sebei, és hazánk megsebesült 

szabadságának mostoha kézzel ennyiszer enyhittetett sebhelye, minekutánna alattomban 

el-bádgyadott tagai, az Austriai Háznak Isten ítíletibűl való birodalma alatt, féltvén hogy 

ép részére is reá hat a' végső veszedelem, fegyverrel kíván el-vágattatni.” 

 

2. ... mi mindnyájunk közös akaratával végzett s megerősített artikulusunkkal magunkat 

említett első József császár és ő általa az egész Ausztriai Ház rajtunk követelt királyi 

engedelmességétől, tiszteletétől és minden magának tulajdoníttatni kívánt jussától magyar 

koronánkhoz, országunkhoz és annak igazgatásához, most avagy jövendőben akármi 

módon való ragaszkodásától felszabadultaknak s megmenekedetteknek lenni végezvén, 

nyilván mondván és deklarálván: mindazoknak abrenunciálunk és ellenmondunk. És 

ekképpen régi dicső szabadságunknak s legfelső törvényes jussunknak erejével és 

authoritásával, mely mind isteni, mind emberi törvények szerint reánk szállott és 

származott – senki arra bennünket nem kényszerítvén, sem abban ellent nem tartván, 

hanem teljes jókedvünkből és szabad akaratunkból hazánkban interregnumot lenni 

vallunk, tudniillik országunkat király nélkül lenni jelentjük és hirdetjük ... ” 

 

 

3. „Az alább való renden lévővitézi rendnek pedig a felül megmondott amnistialis gratia 

hasonlóképen adatik, senkin is közölök erőszak nem tétettetik, hogy elhagyván a mostanit, 

a f. császár és király hadi szolgálatjának felvételére kéntelenittetnék, csak hogy letévén a 

hivségre való esküvéseket, hazájokban menjenek, és ott gazdálkodjanak s magokat 

békével viseljék. (…. ), azoknak is mindazonáltal, a mint regementjek elhagyásáért 

érdemlettek volna, büntetések elengedtetik, de az ő előbbeni zászlóik alá visszamenni 

tartoznak.” 

 

4. „Tettzet kőzőnségessen és edgyezeő akarattal az praetitulált Méltóságos Fejedelmet 

RAKOCZI FERENCZ Kegyelmes Urunkat, Erdély Országának választott Fejedelmét 

minekűnk is Confoederatus Statusoknak VEZÉRLEŐ FEJEDELMÜNKNEK 

választanúnk, az mint Választottunk is.” 

 

 

  



 

 

10. A képen kuruc katonákat látsz, sorold fel a rajtuk lévő ruhadarabok és fegyverek 

neveit! 

                        

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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