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elsővadászi II. Rákóczi Ferencet (1676-1735) 1704. július 8-án választották meg erdélyi fejedelemmé. Rákóczi az 1703-ban indított szabadságharccal a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg birodalomtól. A függetlenségi harc 1711. április 30-án a szatmári békekötéssel
ért véget. 2019-ben emlékezünk Rákóczi fejedelemmé választásának 315. évfordulójára.

Cum Deo pro patria et libertate! (Istennel a hazáért és a szabadságért!)
„Az erdélyi fejedelmek a 16. és 17. században arra törekedtek, hogy hazánkat az osztrák és török uralom alól felszabadítsák. E törekvések legutóljára Rákóczy Ferencben jutottak érvényre, ki egész lelkével rajongott a haza függetlenségén. …Czegléd a kuruc-labancz világban nagyobbára a függetlenségért küzdő magyarok kezében volt. Bottyán
János később Rákóczynak legjelesebb tábornoka 1694-ben még mint osztrák ezredes Czeglédnek és vidékének hadi
kormányzója vala. Thaly Kálmán azt írja róla, hogy a zsaroló osztrák és olasz katonái ellen a népnek a pártját fogta s
a magyarokat igen szerette.
E korban Czegléd már igen nagy város volt. Az 1690. nov. 20.-iki budai közgyűlés a katonaság ellátására minden
portára 100 komáromi mérő gabonát és 3 tulkot vetett ki. Nyomban meg is határozták, hogy minden falunak és városnak mennyit kell fizetni. Bátsy László, akkori megyei főszolgabíró 200 mérő gabonát és 6 tulkot vetett ki. E szerint
Czegléd akkor 2 portának felelt meg, mint egy öt évvel később kelt okmány bizonyít. Ugyanis 1695. szeptember 13án Sőtér Ferencz alispán bemutatja a porták nagyságát. Czegléd 2 porta.
Ez élelmiszereket Bottyánnak akkor még osztrák katonái számára kellett adni. De
fordultak az idők. Bottyánt I. Leopold császárnál bevádolták, hogy titkon Rákóczy szövetségese, a császár őt elfogatta és bebörtönöztette, esztergomi birtokait
elkoboztatta… Bottyán börtönéből megszökött – a miben nejének elég része volt –
s Rákóczynak ajánlá fel szolgálatait. A fejedelem katonákat adott melléje s nála
szolgálta hiven a haza ügyét haláláig. Katonái bálványozták a félszemű hőst, sőt
abban a hitben voltak, hogy testét nem fogja a golyó.”
(Czegléd, III. évf. 11. sz., 1885. március 15., 1-2. o.)
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„Alig szabadult fel Czegléd a török alól, az itt táborozó
s átvonuló német csapatok zsarolásaitól szenvedett
sokat. Bár az 1697-98. években némileg mentve voltak.
Ez időben ugyanis a Duna-Tiszaközi hadikormányzója
Bottyán János volt, ki féken tartotta a német zsoldosokat. Eltávozása után öt évi szenvedései annyira meggyűlöltették a lakosokkal a német fennhatóságot, hogy
II. Rákóczy Ferencz 1703-iki kiáltványára:
”recrudescunt inclytae gentis hungarae vulnera” egy
szívvel lélekkel az ő hiveinek vallották magukat.
Midőn Rákóczy 1704. június 9-én a solti táborból felhívja a czeglédieket, hogy a haza megmentéséhez hozzájáruljanak, már számos czeglédi lakos állott Rákóczy
zászlói alatt. De a felhívás folytán újból számosan fognak fegyvert. A Duna-Tiszaköz vezénylő tábornokává
1705-ben Bottyán János nevezetvén ki, örömmel mennek a régi ismerős zászlai alá.”

„Pest vármegyében azonban csak 1704. január végén
kezdődött a csapatok felállítása. A felhívásban Czegléd volt gyülekező helyül kijelőlve. Czegléd, Nagykőrös és Kecskemét maga állított ki egy lovas-ezredet,
melybe Czegléd 150 lovast adott. Ez ezred parancsnoka Verebélyi Péter volt, a ki a szervezést és kiképzést
is vezette. Rákóczi a pest megyei seregek fölött tartott
szemleútjában 1704 április 25-ike körül jött Czeglédre,
s itt az ezred fölött szemlét tartott.”
(Magyarország vármegyéi és városai – Pest-Pilis-SoltKiskun vármegye. – Budapest: Országos Monográfiai Társaság, 1911., 362. o.)

(A czeglédiek a magyar szabadságmozgalmakban / Hübner
Emil. – Czegléd, XX. évf. 41. sz., 1902. október 12., 1-2. o.)

1704 – Levél – Illósvay Imre és Jánossy János, Pest Pilis Solt megye lakosaihoz
„1704. Január 30. lllósvay Imre és Jánosy János fejedelmi biztosok, Pest Pilis és Solt megyék lakosait fegyverre szólítják.
Ajánlyuk Szolgálatunkat Nagyságtok Kglteknek. Parancsolván Nekünk M. Fejedelöm Felső Vadászi Rákóczy Ferencz Kglmes
Urunk eő Ngha, hogy minden késedelöm és üdő halasztás nélkül Nemes Pest Pilis és Solth Vármegyékben jűvén, személy válogatás nélkül, Hazáját s annak régi dicsősséghes Szabadsághát Szerető N. Vármegye Lakosit s tagjait fel fegyverközietvén, Hazánk
Szabadságha mellett való Hadakozásra fel ültessük, és azon kglmes Parancsolattal ellenkezőket nótában vögyük , hogy pedig nem
csak mi nekünk, hanem Ngtoknak s Kkk is, és az egész Vármegye lakosinak említett Hazánk mellett való hadakozás intimáltassék,
ex inclusis genuinis peribus Ngtok s Kglmetek bőven meg értheti: Aboz képest hogy sem mink, sem Ngtok s Kgtek kemény animad- versioban ne vétetődgyünk, Ngtoknak s Kglteknek serio intimállyuk, Kglmes Urunktól eő Ngátúl kglmessen adatott Autoritásunk szerént intyük, minden üdő múlás, tétovázás, mentség és magha vonyogatása kívül kiki ügy készűllyön, és Hazánk szabadsága keresése mellett fegyvert kössön, fogjon, hogy ide Czegléd Városában öszve gyűlvén, velünk meg egyezvén, az hol az
Haza szolgálattyának alkalmatossabb előmozdítására röndöltetni szívessen velünk együtt munkálkod- hassék Ngtok Kgltek. Ezen
Intimationkkal s Kglmes Urunk Parancsolattyával ellenkezők pedig minden mentség nélkül az szoros büntetést el nem kerülik,
sőt ha személyekben vagy jószágokban kárt vallanak, azt nem másnak, hanem magok vakmerőségeknek tulajdonítsák, mellyet
kemény Executionak reájuk szállításával tapasztalni fogják. Ezzel Isten éltesse Ngtokat Kglteket.
Datum Kecskemét Die 30. Januar 1704. Ngtoknak s Kglteknek Jóakaró szolgái M. Fejedelöm F. V. Rákóczy Ferencz Kglmes
Urunk eő Nga N. Pest Pilis Solth Vármegyéknek Fegyverben fel ültetésére rendöltetett Tisztei Illósvay Imre, Jánossy János.”
(Kecskemét Város története oklevéltárral 4. / Hornyik János. – Kecskemét, 1866., 278-279. o.)

„… Míg Bottyán seregével Czegléd körül táborozott, a város az ellenségtől elég biztonságban volt. Mikor azonban ő majd a Dunántúl, majd a felvidéke aratta diadalait,
az alvidéki ráczok kezdték háborgatni a védtelenül maradt vidéket, ugyannyira,
hogy 1707. évben Czegléd, Kőrös és Kecskemét városa kéri Rákóczy fejdelemet, hogy
a ráczok ellen öt század gyalogságot küldjön a városokba. E kérelmükkel Bercsényihez utasítja őket a fejdelem s úgy látszik foganatja is lett, mert a korabeli krónikásunk
szerint sugár taraczkokat, puskaport és golyókat küldtek a városoknak. Bottyán pedig a három város és vidékének védelmére azon ezredet rendelte ki, melyet a három
város állított ki.
... Az 1708. szeptember havában a ráczok Nagykőröst támadták meg, minek hírére
Czeglédről az ezred egy kompániája ment át Vágó István czeglédi vice-hadnagy vezetése mellett…”
(A czeglédiek a magyar szabadságmozgalmakban / Hübner Emil. – Czegléd, XX. évf. 41. sz.,
1902. október 12., 1-2. o.)
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„Cegléd eddig, mint legbeljebb fekvő város, viszonylag biztonságban érezte magát a rácoktól, annál nagyobb lett a
rémület, mikor 1709. április 21-én váratlanul a rác martalócok ütöttek német vezetés alatt a városba. A ceglédiek erről így panaszkodnak Rákóczihoz írt folyamodványukban:
„1.) A véren fojtó pogány Rácz ellenség nem lévén sehonnan híre, hirtelen reánk tódulván, valakit kaphatott bennünk, ölt, vágot,
fosztot, sokakat rabszíjra kötözött. Megölettenek, kiket már el is temettünk 63, kik jobjára mind gazdák voltanak, megsebessek
vadnak, 40, kiknek is gyógyulatuk felöl kevés reménségünk vagyon. Rabul elvittettenek 18, kik közt vadnak ötön tanácsos öregeink közül, kiknek szabadulásuk iránt az élő Istennek vére hallásáért méltoztassék felséged kegyelmes consolatióját nyujtani és oly
utat és módot mutatni, melyen szegények megszabadulhatnának. Mindenünkből teljeséggel megfosztattunk, semmi névvel nevezendő jószágunk sem külső, sem belső nem maradván, sőt akinek láttatott volna lenni is valami kevés költsége, kemény kínzás
alatt kivette, mezitelenek vagyunk mindnyájan, akik életben meg maradtunk, cselédeink éhenhalók, nem lévén jószágunk, akin
csak kenyérnek őrölhetnénk is, hanem kitelenittetünk magunkon őrölni.” Kérik tehát a fejedelemtől minden néven nevezendő
adójuk teljes elengedését, a foglyok kiváltását s a még esedékes „mundér pénz relaxatióját”…
Rákóczi kegyes szívvel vette a „megromlott szegény Czeglédi lakósok” kérését, minden adóhátralékot és újabb adót
elenged nekik a szerencsi táborból jún. 2-án kel rendeletével. Egyúttal utasítást adott Szluha Ferencnek, ki a fogoly
ügyekkel volt megbízva, hogy a rabul ejtett ceglédieket váltsa, vagy cserélje ki.”
(Cegléd 1730-ig / Oppel Jenő. – Cegléd : Helikon, 1931., 85-92. o.)

1709 – Levél – Rákóczi Ferenc Bercsényi Miklósnak
„Illustrissimo Comiti Nicaloa Bercsenyi de Szekes Locumtenenti Nostro.
Salutem et felices rerum successus. Ceglédiek instálván alázatossan előttünk, hogy mostani causokkal rabságban esett
némelly lakossy iránt tétetnénk ollyatén dispositiót, melly
által szabadíttatások acceleráltathatnék. Akartuk annak okáért tudára adnunk kegyelmednek, hogy Nemzetes Vitézlő
Szluha Ferenc Hívünknek committálván, azon említetett
rabok szabadulásában serényen munkálódgyon…
Datum in Castro Nostro Szerencs, Die 2. Junii 1709. F.
Rákóczi m. p. Paulus Ráday m. p.”

Cegléd pecsétlenyomata—
XVII. század

Pest-Solt-Pilis pecsétje—1659

(Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban II. / Bánkúti
Imre. – Budapest: Pest Megye Monográfia, 1996., 701-702. o.)

„Új veszedelem is fenyegette Ceglédet, felépett a pestis, a „Guga halál” amely Kecskeméten már április havában
nagy pusztítást tett s miatta minden hadművelet szünetelt itt a Duna-Tisza közén. Ugy a kuruc, mint a német hadvezetőség szigorú rendeleteket küldött a városra, megtiltotta a pestises helyek látogatását, s az eddig szokásos halotti
torokat. Ekkor látjuk először nyomát a köztisztasági intézkedéseknek is, elrendelvén, hogy az utcán elhullott dögöket, trágyát és szemetet el kell takarítani…
A kuruc mozgalom a vége felé járt. 1709. szeptemberében Vak Bottyán tábornok lehunyta másik szemét is. Kecskemét már az év végén behódol a németnek, de Cegléd kitart Rákóczi mellett. 1710. januárjában Egerbe rendelik a ceglédi szabókat, a hadsereget felruházni, februárban pedig 1000 rénes frtot adnak Rákóczinak, ki akkor Szentmártonkátában táborozott. Február 20-án maga Rákóczi is bejött Ceglédre és két napig itt táborozik. Seregét eltartani nagy
megerőltetésébe került a városnak, mint azt későbbi folyamodásaikban is hangoztattak, „mikor már több szegény
lakos orcza Pirulással Házanként való koldulással kéntelenittetik magukat és cselédgyeiket tartani.” A vármegye
mégis 100 rénes frt újabb adót vetett ki rájuk, pedig Cegléd a fejedelem rendeletére adómentes volt. Ujabb folyamodás ment föl Rákóczihoz, aki 1710. jún. 6-án Munkácson kelt rendeletével elengedi a 100 frt adót, csak inti őket, hogy
„naturalia”-kkal szolgálják tehetségük szerint a hazát. Ez volt Rákóczinak utolsó levele Ceglédhez.”
(Cegléd 1730-ig / Oppel Jenő. – Cegléd : Helikon, 1931. 85-92. o.)
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Október 20-án elesett Szolnok, Ceglédet német csapatok szállták meg, s újra kezdődtek a zaklatások.
Ugyanakkor lefoglalták a ceglédi kurucoknak minden
vagyonát. Herberstein szegedi tábornok pedig meghódolásra szólított fel minden bújdosó kurucot, ki meghódol, kegyelmet kap, de kit fegyverben találnak, az
halál fia. November 2-án a ceglédi bíráktól vették ki a
hüségesküt Szegeden, karácsony előtt pedig br. Ebergényi László tábornok személyesen jött Ceglédre, s az
egész várost feleskette a király hűségére. A kuruc világnak vége lett a Duna-Tisza közén.”
„… Közjogilag emelkedett a város. Az egész kuruckorszak alatt Cegléd szinte fölszabadul a megye gyámsága alól, a másik két várossal együtt közvetlenül
érintkeznek a fejedelemmel. Ha a megye vet ki Ceglédre adót, mindjárt panasszal fordul Rákóczihoz, hogy
ez nem szokás. Szóval Cegléd olyan jogokat élvezett,
mint azelőtt a szab. kir. városok, s a Rákóczi kor állandósulásával Cegléd is királyi, illetve fejedelmi városok
sorába emelkedett volna.”
(Cegléd 1730-ig / Oppel Jenő. – Cegléd : Helikon, 1931., 9192. o.)

Rákóczi hazatért…
„Felhívás Cegléd város polgáraihoz: II. Rákóczi Ferenc
fejedelem és bujdosó társai megdicsőült hamvai Nagy
Törökországból folyó év október hó 28. napján reggel 6
óra 20 perckor érkeznek meg Ceglédre s 20 percnyi itt
időzés után a gyászvonat folytatja útját Budapestre,
majd Rákóczi fejedelmi székhelyére Kassa városába.
… További ünneplésre nézve a bizottság a következő
javaslatokat terjeszti elő…
4. A Vasút-utca Rákóczi-utcának, a régi Rákóczi utca
Thököly-utcának, a Templom-utca Bercsényi-utcának,
a régi Bercsényi-utca Mikes utcának neveztessék el…”
(Ceglédi Ujság, XVI. évf. 43. sz., 1906. október 21., 1-2. o.)

„Megdobbant a magyar föld szive, amidőn Orosvánál
hazai földre értek a szent hamvak. Ki tudná leirni azt a
magasztos érzést, mely lázba hozta a magyar sziveket?
Ki tudná elmondani, hogy mit érzett ez a sokat szenvedett magyar nép, midőn végre megtért kétszáz esztendei bujdosásból szabadság hősünk, nagy fejedelmünk
teteme? …
Cegléd város közönsége is lerótta a kegyeleti adóját s
szent hamvak iránt. Vasárnap reggel 6 óra 20 perckor
érkezett a hamvakat hozó vonat Ceglédre. Szombaton
az egész várost kivilágították s még a legszegényebb
házak ablakában is ott égett az emlékezés, a szeretet és
a rajongás mécsese. A Kossuth-szobrot a város szépen
kivilágította s a nagy hontalan fönséges érc alakja ragyogó fényben várta a másik szabadsághős porait, akinek oly rokon volt véle a lelke, élete, halála és vissza
térése.”
(Ceglédi Ujság, XVI. évf. 45. sz., 1906. november 4., 2.o.)

Cum Deo pro patria et libertate! (Istennel a hazáért és a szabadságért!)
„Nem félek őszintén kinyilatkoztatni előtted óh örök igazság, kinek jelen munkámat ajánlám, hogy egyedül a szabadság szeretete és a vágy hazámat felmenteni az idegen járom alól, volt czélja minden tettemnek. Nem vezérelt boszuvágy, nem a korona vagy fejedelemségre törekvő nagyravágyás, sem uralkodási ösztön: hanem egyedül ama hivságos dicsőség, eleget tenni hazám iránti
kötelességemnek.”
(II. Rákóczy Ferenc fejedelem emlékiratai a magyarországi háborúról 1703-tól
végéig / Ráth Károly, Thaly Kálmán. – Pest, 1868., 8. o.)

