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II. II. Rákóczi Ferenc családja  
 

Rákóczi Ferenc családja sok nagynevű és -hírű családtaggal rendelkezik, akikre méltán büszke lehetett 
és bizony komoly felelőséggel is tartozott irántuk.  

Kérjük azonosítsák a családtagokat az alábbiakban megadott információ alapján.  

 

1.) A bőkezű mecénásnak és sikeres üzletasszonynak négy gyermeke élte meg a felnőttkort: három 
lány és egy fiú. Fiával olaszul levelezett, de gyermekeinek a magyar nyelvet is megtanította. A 
mélyen vallásos, gondos édesanya érdeklődési körébe tartozott a jóslás és más titkos 
tudományokat is kedvelt. A császáriak elfogták őt és legfiatalabb lányát, Grazba vitték és 
kolostorba zárták. Férjét kivégezték. Verses naplója a 20. században került elő, mely a horvát 
költészet fontos alkotása. 
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2.) A Zborón (ma Zborov, Szlovákia) született hölgy a család fiatalabb katolikus ágának utolsó 
leszármazottja. Nagyapja országbíró, dédapja fejedelem. 10 évesen árvaságra jut, apácáknál 
neveltették, majd 14 éves korában férjhez adták. Néhány hónappal később már özvegy és 15 
évesen újra férjhez ment. Tudott hegedülni, verseket írt. Gyermekei nem születtek, de rendszeres 
kapcsolatot tartott rokonaival. Rákóczi Ferenc és Julianna gyakran vendégeskedtek nála, sőt, 
egyenesen az elveszett otthont jelentette számukra. Halála után vagyona Ferencre és Juliannára 
szállt.  
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3.) A harmadik gyermekként születő fiú Sárospatakon látta meg a napvilágot, de idősebb testvérei 
gyermekkorban meghaltak, így legidősebb fiúként nőtt fel. Volt váradi főkapitány, Erdély 
választott fejedelme. A lengyel–svéd háborúban segítséget kértek tőle, amit ő a nehézségek, 
ellenkezések dacára teljesített, de majdhogynem rajta vesztett. Sikerült ugyan hazatérnie, de 
komoly megtorlás következett, melynek végeredményeként végül is csatában szerzett sebeibe 
halt bele.  
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4.) A Sárospatakon született tehetséges fiú részt vett édesapja Habsburg-ellenes hadjáratában is, 
majd ő intézte a család ügyeit. Protestáns feleséget keresett magának, akinek édesapja szintén 
Habsburg-ellenes fejedelmek vezére, s egy rövid ideig cseh király is volt. Sajnos a feleség nem  
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sokkal az esküvő után váratlanul meghalt és hamarosan az ifjú is követte nejét. Fogaras várában 
30 évesen hunyt el. Gyulafehérváron temették el édesapja mellé.  
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5.) A család a nevét két Debrecen melletti településről kapta. A férfi édesanyja a hős egri várvédő 
nővére volt. Apósa birtokán, Borsiban kezd építkezni házasságkötését követően. Három gyermeke 
közül csupán egy lány érte meg a felnőttkort, aki nem csupán családja vagyonát, de apai nagyanyja 
révén a Dobó család nagyobb vagyonrészét is örökölte.  
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6.) A gróf úr elnyerte ugyan a magyar nemességet is, de származását tekintve lotaringiai nemesi 
család sarja. Szolgált az osztrák hadseregben, részt vett Buda ostromában is, magas katonai rangot 
ért el pályafutása során. Belgrád ostrománál altábornagyként védte a várat a törökök ellen. 
Végülis elmenekült még a vár eleste előtt, amiért perbe fogták Bécsben. Kétszer nősült. Első 
házassága gyermekáldás nélkül maradt és özvegységgel végződött. Második házasságát a bécsi 
udvar nem helyeselte, ezért titokban, ráadásul lányszöktetéssel kezdődött a nagyszámú 
gyermekáldást hozó frigy, de sajnos csak két gyermekről van ismert információ.  
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Sajnos nem minden családtagról maradt fenn és ismert festmény vagy szobor. Néhányukról pedig 
számos festmény készült. Az alábbiakban a fenti felsorolt családtagok közül néhányuk festményét 
közöljük.  

Rendeljék a számokat a megfelelő képekhez!  

 

 

 

 

 

 

 

 


