
 

Cum Deo pro Patria et Libertate!  

Istennel a Hazáért és a szabadságért! 

  



 

 

Vereckei hágó, 1703. JÚNIUS 16 – Nagymajtény, 1711. ÁPRILIS 30.  

 

 



Emlékezzünk virággal vagy mécsessel a nyolc évig tartó, folyamatos Rákóczi szabadságharc 

több tízezer hősére és áldozatára. 

 

1703. JÚNIUS 16. 

F e l s ő v a d á s z i   II. Rákóczi  Ferenc a német - római   birodalom   hercege  a szabadságharc kezdetén a  

következő   sorokkal  küldte  felhívását  a  keresztény  Európába. 

 K  I  Á  L  T  V  Á  N  Y  ! 

"Örök emlékezetül ! Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet  megsértett 

szabadságának  annyiszor mostohán kezelt sebesülése,  s most már az a veszély fenyeget, hogy az 

egészséges  törzset is a végső halálos  pusztulásba dönti...a nemzetet, mely ... vérének hullatása és 

áldozatok árán kiváló dicsőséggel védelmezte ... az  egész  kereszténységet,..  megfosztják  hadi 

érdemeitől, s ... páratlanul megcsúfolva egy idegen népnek vetik oda prédául.." 

Rákóczi 1700-ban Magyarországot járva rettenetes benyomásokra tett szert. 

„ Szegény alattvalóimat a telelő német katonaság tönkre tette, panaszaik miatt sokat bánkódtam. A 

császári katonaság eljárása a pogány zsarnokságra hasonlított. Fizetésképtelen férfiak  asszonyain 

erőszakot követtek el , a gyalázatot a férjek jelenlétében hajtván végre. Másokat megkorbácsoltak, 

sokan belehaltak az ütlegelésbe. …Az eredeti magyar birtokosokat jogaiktól  megfosztották,… hacsak 

hatalmas pénzösszegekkel vissza nem vásárolták saját tulajdonukat.”   

 

Sorsa ettől az időtől kezdve egybefonódik hazájával és a nemzet sorsával.   
A lengyelországi Brezán várából  szólítja harcba Magyarország minden nemes és nemtelen lakosát. 



Esze Tamást kinevezi ezereskapitánnyá és átadja neki a  „ Cum Deo pro Patria et Libertate  „feliratú selyemzászlókat. 
 

A brezáni kiáltvány 
 

„…minden igaz haza szerető, Országunk régi dicsőséges szabadságát Ohayto Egyházi és Világi, 

Nemes és Nemtelen,  Fegyver Viselő és Othon lakos, egyszóval minden rendű igaz Magyarokat  haza 

fiuságokra inttyük és kényszerittyük s kéryük, hogy, mint már Isten némelyeknek sziveket az hazáért 

fel geriesztette s egjben hozta, úgy ki ki edes hazája szabadsága nemzete mellet az Isten és 

Törvényünk ellen képtelenül hatalmaskodó, zaklató, Portioztato, Adoztato, Nemessi szabadságunkat 

hatalmasson foglaló s fogyasztó beczülletünköt tapodó, sónkat, kenyerünket el vevő, életünkön 

uralkodó s kegjetlenkedő birodalom ellen fogion fegyvert…” 

II. Rákóczi Ferenc herceg 

 1703. június 16-án jelképesen  a Kárpátokon keresztül,  a Vereckei hágónál  

átlépi a magyar határt, és lép be a Rákóczi hercegségbe. 
 Ezzel a  népi kezdeményezésű felkeléssel megkezdődött a nyolc évig tartó  Nagy Magyar Rákóczi 
Szabadságharc. 
 
 

 

A Zrínyi család talán legkitűnőbb tagja, II. Rákóczi Ferenc Nagy-nagybátyja 

gróf Zrínyi Miklós, 

a költő, a politikus és hadvezér 

400 éve, 1620. május 1-én született 



A még május elején igen aktív járványveszély miatt a nagy magyarszívű és nagy magyarlelkű 

kiváló emberre, gróf Zrínyi Miklósra ma emlékezünk. 

A költő 1600-as években született gondolatai és írásai a mai magyarszívű és magyarlelkű 

 embereknek nagyon aktuális üzenet; 

 

Ne bántsd a magyart! 

„Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és 

méltóságára; egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen 

azért, hogy ebekkel meg ne bánassuk.” 

 

 „Egyedül legyek-e én őrállód, vigyázód, ki megjelentsem veszedelmedet? Nehéz ugyan ez a hivatal 

nékem, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, imé kiáltok, imé üvöltök:  

hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tüz! 

 az én mostani felkiáltásom, édes Nemzetem, te hozzád?  

Látok egy rettenetes sárkánt, mely méreggel dühösséggel teli, kapóul
*
 és ölében viseli a magyar 

koronát; én csaknem mint egy néma, kinek semmi professiom [hivatásom] a mesterséges szólásra 

nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt, kiáltván:  

Ne bántsd a magyart ! ” 
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