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I. Európa a Fejdelem születésekor 
 

A 17. század vége és a 18. század eleje még mindig a török fenyegetettség árnyékában telt. Az emberek 

ugyanúgy megszülettek, meghaltak, örültek, búslakodtak és élték a mindennapi életüket, mint mi is. A 

háború és a félelem ennek a kornak teljesen természetes része volt. A félelem ellen úgy védekeztek a 

kor emberei, ahogy tudtak: babonákkal, kemény munkával. A kor kihívásainak eredménye, hogy 

feltalálók, híres festők, írók, építészek egész sora alkotott és hozott meghatározó változást az európai 

lakosság életébe. Igaz-hamis kérdéseink erre az időszakra vonatkoznak, és megpróbálnak az élet 

különböző területeit felölelve a korról átfogóbb képet mutatni.  

Kérjük jelöljék az állítás végén „I” betűvel, ha igaznak, „H” betűvel, ha hamisnak tartják az állítást! Az 

állítások alatti üres sorok a magyarázatokra szolgálnak. Ha hamisnak ítélnek egy állítást, akkor azt 

magyarázni kell, hogy miért gondolják úgy és mi a javasolt helyes megoldás.  

 

1.) II. Rákóczi Ferenc születésekor a legnagyobb erőt képviselő európai uralkodó XIV. Lajos, a 

Napkirály volt, akinek országában a katolikusok és protestánsok egyenragúak lettek a 

vesztfáliai béke értelmében.                    ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2.) Az Odescalchi családból származó IX. Ince pápa által kezdeményezett és 1684. márciusában 

létrehozott Szent Liga célja az volt, hogy az európai keresztény országok összefogjanak 

egymással.                               ______ 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.) Az emberek ebben az időszakban úgy gondolták, hogy a súlyos betegségek oka a gonoszság, 

a bűnös cselekedet, amit az adott beteg ember hajtott végre, vagy más ember gonoszsága, 

esetleg boszorkányság áldozata lett.                   ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.) Johann Sebastian Bach zeneszerzőnek, aki a Fejedelemtől 9 évvel volt fiatalabb, két 

házasságából összesen 23 gyereke született. Ebből 10 nem élte meg az első életévét. ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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5.) A magas gyermekhalandóság a szegényt és a gazdagot – életminőségükben rejlő különbségek 

ellenére – egyformán érintette.                          ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6.) Az 1674-ben megválasztott Jan III Sobieski, lengyel király segítségével sikerült a Habsburg 

birodalmat majdnem legyőző Oszmán Birodalom seregeit visszaszorítani és 1683-ban Budát, 

majd nemsokára Esztergomot is felszabadítani.                 ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.) Az egyedül a protestáns vallás 16. századi terjedésére adott válaszként induló ellenreformáció 

a 17. század derekán kötött vesztfáliai békével véget ért ugyan egyes történészek szerint, de a 

Habsburgok által erősen támogatott rekatolizálás Magyarországon II. József 1781-es türelmi 

rendeletével zárult az ellenreformáció időszakát lezáró akkordként.               ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8.) II. Rákóczi Ferencről két festményt is készítő, a barokk festészet kimagasló magyar 

portréfestője, Mányoki Ádám 1707-ben állt a Fejedelem szolgálatába Sarolta Amália, azaz 

Rákóczi nejének ajánlására, de más fejedelmek portréit is megfestette, többek között a 

későbbi magyar királyét, III. Károlyét is.             

                      ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

9.) II. Rákóczi Ferenc franciaországi tartózkodásai alatt szívesen tekintette meg Jean-Baptiste 

Poquelin, azaz Molière francia drámaíró darabjait, hisz XIV. Lajos kedvelte a szerzőt és műveit.  

 

                                    ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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10.)  II. Rákóczi Ferenc születése idején a kései barokk/rokokó volt Európa fő stílusiránya, ilyen 

stílusban épült például a versailles-i kastély is, mely egyből a francia király székhelye lett. 

Rákóczi Ferenc is megfordult ott, mikor a francia királynál járt.                          ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

11.)  II. Rákóczi Ferenc emigrációja alatt tevékenykedik Misztótfalusi Kis Miklós jóemlékezetű 

nyomdász, aki megjelentette az első magyar szakácskönyvet, megalkotta a Janson néven 

ismert, minden idők második legelterjedtebb betűkészletét, amit egy holland nyomdásznak 

Anton Jansonnak tulajdonítva neveztek el és többek között megalkotta az első grúz nyomtatott 

ábécét is. 

                      ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

12.)  Az amerikai őslakos indiánoktól származik a forró csokoládé, amelyet a spanyolok hoztak be, 

de Európába XIII. Lajos feleségének segítségével került és a 17. században igazán divatossá vált.

                     ______ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

13.)  A pozsonyi rendkívüli törvényszék 1674-ben számos protestáns lelkészt, tanítót ítélt halálra a 

törvényszék elé idézett több, mint 700 főből, 67 főt pedig gályarabságra vetettek vallásuk 

miatt, akik Rákóczi születése előtt egy hónappal Ruyter holland admirális segítségével 

szabadultak ki.                    ______ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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