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a „Rákóczi-szabadságharc emléknapja” megünneplésérő l és a „2013-as év II. Rákóczi
Ferenc és Rákóczi-szabadságharc emlékévér ől”

1. Az Országgyűlés II . Rákóczi Ferenc szabadságharca zászlóbontásának dátumát, május 6-át
a több éves kuruc ellenállás tiszteletére a Rákóczi-szabadságharc emléknapjává nyilvánítja .

2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt és az önkormányzatokat, a civil és kulturáli s
szervezeteket valamint a polgárokat, hogy minden évben május 6-án közösen, méltó keretek
között emlékezzenek meg a hazaszeretetr ől, a közös értékekért való összefogásról ,
felelősségvállalásról, cselekvésről és áldozathozatalról .

3. Az Országgyűlés a 2013-as évet a Rákóczi-szabadságharc kitörésének 310 . évfordulója
alkalmából Rákóczi Ferenc és a Rákóczi-szabadságharc emlékévének nyilvánítja .

4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az emlékévre felkészülve segítse el ő , hogy
minél több ember, különösen a közoktatási intézmények tanulói jobban megismerjék Rákóczi
Ferenc életét, gondolkodását, szerepének történelmi jelent őségét és tulajdonítson különös
jelentőséget kiemelkedő hazaszeretetének.

5. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.



Indokolás

„Istennel a Hazáért és a Szabadságért”

A Rákóczi-szabadságharc ismert eseménye hazánk történelmének, azonban úgy gondoljuk ,
hogy Rákóczi Ferenc élete és a nevéhez fűződő események láncolata ennél szélesebb körű
ismertséget érdemelne meg. Mindezt pedig nem öncélúnak gondoljuk . Véleményünk szerint
Rákóczi személye példaértékű lehetne sokak számára ma is, a szabadságharc eseményeinek é s
a benne részt vevők indíttatásainak jobb megismertetése pedig olyan történésekre irányítan á
rá a figyelmet, amelyek szintén pozitív példákat tárhatnának a mai társadalom elé .

Fontosnak tartunk az indoklás megalapozása végett egy rövid történelmi visszatekintést tenn i
a szabadságharc kitöréséről és annak el őzményeiről .

1686-ban nyugati szövetséges hadak a magyar csapatokkal közösen megtisztították Budát ,
majd lassan az egész országot is a török megszálló erőktő l . Az óriási gyarmatosító
világbirodalom gyengélkedése, majd kárpát-medencei bukása után megjelent egy mási k
birodalom: a török fennhatóságot a Habsburg követte.

Az 1600-as években erős irányzatként jelent meg a Habsburg elnyomó politikával szemben a
nemzeti erővonala . Ez egyáltalán nem volt meglepő , hisz a bécsi udvar — mit sem törődve a
több mint 150 éves török uralom alatt legyengült ország teherbíró képességével — kegyetlen
katonai erő segítségével kirabolta az emberek otthonait, besorozta a férfiakat, behajtotta az
elviselhetetlen adóterheket .
Mindez kezdetekben leginkább a paraszti társadalmat érintette . Ám rövid időn belül a
„besimulásra” képtelen nemesek is a saját b őrükön érezték az „új” rendszer visszásságait .

Az elégedetlenség elért a magyar nemességhez is, a császári abszolutisztikus politikáva l
szemben megjelenő nemzeti törekvések egyre markánsabban jelentek meg. Mindez a
Bocskai-szabadságharcban, Bethlen Gábor és I . Rákóczi György erdélyi fejedelmek
harcaiban, a költő és hadvezér Zrínyi Miklós törekvéseiben, a Wesselényi-féle
összeesküvésben, Thököly fellépésében, a jobbágyok-kurucok többszöri lázadásaiban
nyilvánult meg, amely végül II . Rákóczi Ferenc szabadságharcának 1703-as zászlóbontásáig
vezetett .

1703 . május 6-án kelt II . Rákóczi Ferenc brezáni kiáltványa, amelyben harcba szólította a
Habsburgok ellen Magyarország minden "nemes és nemtelen" lakosát . A harc célja az volt,
hogy "a törvénytelen és szenvedhetetlen iga alól" felszabadítsák az országot . 1711 . május 1 -
jén a majtényi síkon történt fegyverletétel vetett véget a nyolcévi fegyveres küzdelemnek, a
Rákóczi-szabadságharcnak. Több éves áldozathozatal, könnyek és vér után adta meg magát a
kuruc sereg egy hűtlen tiszt, Károlyi Sándor vezénylete alatt, éppen háromszáz éve .

Javasoljuk, hogy az Országgyűlés az előbbiekre tekintettel május 6-át, a brezáni kiáltván y
megjelenésének évfordulóját a Rákóczi-szabadságharc emléknapjává nyilvánítsa .

A javaslatban kezdeményezzük egyszersmind azt is, hogy az Országgyűlés a 2013-as évet, a
szabadságharc kitörésének 310 . évfordulóját Rákóczi-emlékévvé nyilvánítsa. A hírességek
emlékéveiben számos, az adott személlyel kapcsolatos rendezvényt szerveznek, könyvek



jelennek meg, emlékérmét adnak ki, pályázati alapot hoznak létre ilyen célra, konferenciákat
szerveznek .

Az emléknap és emlékév együttesen azt a célt szolgálnák, hogy a mai kor embere példát
kapjon azokból az értékekbő l, ami magát Rákóczit és harcoló kuruc katonáit jellemezte, min t
az önfeláldozás, a bátorság, a becsület, a hazaszeretet, az istenfélés, az együttérzés .

Mindennek szükségét azért is érezzük, mert sajnálatos módon 2003-ban, a Rákóczi
szabadságharc kitörésének 300 . évfordulója alkalmából az akkori kormány nem emlékezet t
meg méltó módon erről a nagy jelentőségű eseményrő l .

Az emléknappal és az emlékévvé nyilvánítással évtizedek adósságát törlesztené a Magya r
Állam .

A szabadságharcról való megemlékezés mellett Rákóczi személyének különös elismerése fel é
is szeretnénk lépéseket tenni .

Fontosnak tartanánk, hogy Rákóczi személyét ne a szocializmusban beívódott emlékezet é s
oktatás alapján ismerjük meg, hisz az alapján ő mindössze egy hős magyar nemes, aki
Habsburg-párti kortársaival ellentétben, romantikus, elkeseredett és magányos küzdelme t
vívott a császári elnyomással szemben . Ellenben II. Rákóczi Ferenc küzdelme korántsem
voltmagányos és elkeseredett, hanem az egész korabeli Európát átszöv ő diplomáciai lépések
láncolatának volt része . Személye nem csupán szó szerinti értelemben vett h ős, hanem egyben
józan reálpolitikus is . Diplomataként már a szabadságharc elején sikerrel vette fel a
kapcsolatot XIV. Lajos francia királlyal, kitűnő érzékkel győzte meg őt küzdelmük
támogatásának el őnyeiről, így szerezve komoly anyagi támogatást, francia tiszteket é s
tüzérséget a kezdetben pusztán irreguláris kuruc hadseregnek . E támogatás nélkül a
szabadságharc hamar elvérzett volna a jobban kiképzett császáriakkal szemben. A francia
segítség megszűnése után I . Péter orosz cárhoz folyamodott segítségért, igaz nem sok sikerrel ,
de mégis felismerve a közös érdekeket .

Diplomáciai érzéke mellett Rákóczi kiváló államférfinak és szervez őnek bizonyult a
szabadságharc évei alatt. Önmagában példaértékű az összefogás, amelyet egymással ellentéte s
érdekű társadalmi csoportok, így a magyar nemesség, a kiváltságolt hajdúk és a parasztsá g
között megteremtett . A kuruc seregben is megvalósult a különböző vallású és különféle
eszméket képviselő emberek között az egység . Nem volt ugyan súrlódásoktól mentes a
jobbágy-földesúr, katolikus-protestáns ellentét, de a közös cél érdekében mégis félretették a
nézeteltéréseket, és együtt cselekedtek a szebb jöv ő érdekében: együtt akarták lerázni a
nemzetről a Habsburg gyarmatosítás igáját .

Az általa megszervezett állam, azaz a magyar rendi konföderáció vezérl ő fejedelmeként
Rákóczi volt az első, aki a közteherviselés jegyében sikerrel adóztatta meg a magyar
nemességet mintegy 150 esztendővel az azt deklaráló 1848-as áprilisi törvények előtt.
Emellett helyesen ismerte fel a háborús nehézségeket: rézpénzt veretett és kialakította a
háború finanszírozásához legmegfelel őbb gazdasági kereteket.

II. Rákóczi Ferenc kiváló államférfiúi és diplomáciai tevékenysége nyomán a kuru c
szabadságharcot sikerült széles társadalmi és erős gazdasági alapra helyezni, és az európai
hatalmi politikába jó érzékkel bekapcsolni . Ez nemcsak a kora újkori, hanem az egész magyar
történelem legkitartóbb függetlenségi háborúját eredményezte . Bár a fejedelem maga nem



fogadta el a közgondolkodásban Károlyi Sándor árulásaként él ő szatmári béke pontjait, azok
hosszú időre rögzítették a magyar önkormányzat zálogának, a rendiségnek jogait, így a
lélekszámában lecsökkent és a török kor háborúiban megtépázott nemzetünk megmaradását .

Az emléknap célja, hogy nemzetünk minden évfordulón méltó módon emlékezhessen a kuru c
katonák áldozatára és Rákóczi fejedelem emberi nagyságára, és hazaszeretetükbő l bátorítást
nyerjen jelenbeli és jövőbeni erőfeszítéseihez .

Justam causam Deus non relinquet! Az igaz ügyet Isten nem hagyja el! Ezen kuruc
zászlófelirattal ajánljuk határozati javaslatunkat a Tisztelt Országgyűlés figyelmébe .



ORSZÁGGYŰLÉS[ KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány

dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten - a Házszabály 35 . és 87 . §-a alapján — benyújtom a „Rákóczi-szabadságharc
emléknapja” megünnepléséről és a „Rákóczi-emlékévrő l” szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatolom.

Budapest, 2011 . május 3 .

Tisztelettel :

ráth Zsolt
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