
 
 

  

II. Rákóczi Ferenc élete  
Táborunk névadójának, II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek élete egész 

könyvet érdemelne, itt sajnos csak egy rövid összefoglalóra van 

módunk.  

Második Rákóczi Ferenc 1676. március 27-én született Borsi 

községben (ma Szlovákia). Édesanyja Zrínyi Ilona, édesapja, I. Rákóczi 

Ferenc erdélyi fejedelem volt. Apja korai halála után a Habsburg 

császár a gyereket Bécsbe hozatta és igyekezett őt németté nevelni, de 

nem sikerült. Amint képes volt rá, a fiatal Rákóczi elhagyta Ausztriát 

és Lengyelországba ment, onnan figyelte a magyar eseményeket.  

A négyszáz-éves török háború és a török uralom nagyon 

meggyengítette a magyar népet miközben a magyarság Ausztriát 

megvédte a török támadásoktól. Ezért az osztrákok katonai ereje sokkal 

erősebb volt, mint a magyaroké. A magyar nép sokat szenvedett a 

Habsburg uralom alatt, ami egy sorozat véres felkeléshez vezetett. A 

köznép és a nemesség egy része is támogatta a felkeléseket, és a 

harcosokat a keresztes lovagok latin nevével, crucifer-nek, 

kereszthordozó-nak nevezték. A népies kiejtés a latin crucifer szóból 

aztán kuruc-ot csinált.  

A francia király biztatására és a népi felkelés vezetőinek kérésére 

Rákóczi visszatért Magyarországra hogy a kurucok élére álljon. A 

"Rákóczi szabadságharc" 1703-ban kezdődött, Esze Tamás és 

Bercsényi Miklós csapatai támogatásával. Rákóczi az első években 

hatalmas győzelmeket aratott, talán legerősebb serege a Vak Bottyán 

által vezetett dunántúli egység volt, ami az osztrákok 

megfutamodásához vezetett. Ekkor kezdték az osztrák harcosokat, 

különösen azokat a magyarokat, akik velük szolgáltak, labanc-nak 

hívni. Ez a név a német Lauf-Hans-ból ered, ami Futó Jancsi-t jelent és 

a gyáva katonák csúfneve volt. 

1703-ban Rákóczit megválasztották erdélyi fejedelemmé. 

A siker azonban ideiglenes volt, Rákóczi seregei fokozatosan 

visszaszorultak és 1711-ben kénytelen volt békét kötni. 

A Szatmári béke megegyezés alapján Rákóczi megtarthatta volna 

vagyonát, és visszatérhetett volna otthonába, de inkább 

Lengyelországba menekült. Kétszer is fölajánlották neki a lengyel 

koronát, de nem fogadta el. Rodostó szigetén telepedett le, és ott halt 

meg 1735 április 8-án. 

Rákóczi Jelszava: Istennel a hazáért és a szabadságért! 

 

Napi Krónika 

Büszkén mentek haza Sárospatak nagyteréről a városi polgárok tegnap, 

vitték a megőrzendő kincset és az ajándékba kapott fokost.  

 

 

Nem sokkal nyugovóra térésük után azonban rájuk tört egy csapat 

labanc. Keresték a kincset és Esze Tamást is el akarták fogni, mert a 

Habsburgok vérdíjat tűztek a fejére. Hiába, nem jártak szerencsével, a 

városlakó polgárok hűek maradtak ígéretükhöz. De ez bajjal jár, mivel 

nem adták ki Esze Tamást és nem szolgáltatták be a kincset, a császár 

rendkívüli adót szabott ki rájuk és elküldött egy kancellárt az adó 

behajtására. Szenved a nép, vajon mi tevők legyenek, nem tudják, nem 

akarják az adót befizetni. Titokban beindul a katonai kiképzés, fegyver 

készítés, erőnléti gyakorlatozás, hogy igazi kuruccá válhassanak. 
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Közben arról megy a fejtörés, hogy hogyan lehetne meggyőzni a 

magyar nemességet, hogy az igaz ügy mellé álljanak. Rájönnek, hogy 

ezek a nemesek a Habsburg udvarban nevelkedtek, nem ismerik a népet, 

meg kell nekik mutatni, hogy milyen is Magyarország. 

Esze Tamás és katonái már készen állnak a harcra, azonnal kezdenék a 

felkelést. Bercsényi viszont ismeri a Habsburgok erejét, türelemre int, 

és időt kér Eszétől, hogy meggyőzze a nemeseket. Meghívására el is jön 

a magyar nemesség Sárospatakra, hogy meghallgassa érvelését. 

Bercsényi maga is meglepődik, hogy beszélik a nemesek a magyar 

nyelvet. A városok népe gyönyörű bemutatót rendez a magyar nép 

értékeiből, bemutatják a gazdag népdal kincset, a népi játékokat, a 

magyar mesevilágot, a magyar nép ügyességét, eszességét és még egy 

gyönyörű táncbemutatót is rögtönöznek.  De hiába a sok készülődés, a 

munka, a nemeseknek csak kisebb része áll Bercsényi és a 

szabadságharc mellé, a többség még mindig időt kér. 

 

Beiratkozás 
Nem könnyű feladat egy cserkésztábor megszervezése, de még sokkal 

nehezebb egy Jubitábor szervezése, ahová a világ minden részéről 

érkeznek résztvevők. Igaz ugyan, hogy a technika fejlődése, a központi 

adatbázis létrehozása jelentősen megkönnyítette a dolgunkat, azért még 

így is nehéz a tucatnyi országból érkező közel 800 cserkész 

jelentkezését begyűjteni. „De az igazán nehéz munka itt a táborban 

kezdődik, mondja Tábor Bea a Regisztrációs Iroda vezetője: egyeztetni 

minden altáborral, hogy ki az, aki jelentkezett de mégsem tudott eljönni, 

vagy fordítva.  Makk Szilviával es Krivácsi Gyurival ellenőrizzük, hogy 

névjegyes kitűzőt csak az kapjon akinek minden adata megvan, 

részvételi díját befizette, na és ami a legfontosabb az egészségügyi 

lapokat is kitöltötte. Még Szabolcs atyának is ki kellett őket tölteni!”

 
Ezen kívül a Programtörzs, Ellátás, Egészségügy és Médiában még 

közel 140 felnőtt van, és a hétvégi vendég táborba további 200 fő 

érkezése várható. Így összesen mintegy 1000 cserkész fordul meg a 

táborban a 10 nap során rövidebb-hosszabb ideig. 

 

Olvasóink Írták 

Erdélyi kontingens 
Mi a tökéletes erdélyi kontingens receptje? 

HOZZÁVALÓK 

Az erdélyi konyha bőséges készletéből kiválasztjuk azt az öt alapanyagot, 

ami egy ilyen recept elkészítéséhez a leginkább megfelel. Nem a mennyiség 

a lényeg, hanem a minőség, továbbá fontos a változatosság. A tökéletes 

ízvilág megköveteli, hogy az alapanyagok a legkülönbözőbb tájegységekből 

származzanak. Eszerint szükség van legalább a következő hozzávalókra: 

- 1 db. szatmári cserkész, Dóra a Szejke fajtából. Csinos, mosolygós, 

édes(szájú). 

- 1 db. nagyenyedi cserkész, Ferencz-féle Bogica. Szőke (?), határozott, 

húsevő. 

- 1 db. marosszentgyörgyi cserkész, Kriszta a Szabados tőről. Csendes, 

álmos, titokzatos. 

- 1 db. magyarrégeni cserkész, Hanga a Fekete ágról. Dalos, vidám, 

kolozsvári (mint a káposzta).  

-1 db. brassói cserkészvezető, Szőcs József,  Mezítláb(b)as gyökerekkel. 

Kizárólag kávéval adagolandó.  

ELKÉSZÍTÉS  

Kilenc órán keresztül a repülőn jól összerázni. New York-i metróban saját 

dunsztban pácolni, forró járdán talpát megpuhítani. Sharoni tóban a páctól  

jól lemosni, majd Bostonban bálnazsírral bekenni. Egy napig pihenni hagyni, 

majd a bostoni busszal a fillmore-i lakomán tálalni. Értékes csemege, 

ínyencségként fogyasztandó. (Szöcs József „Mezítlább”) 

Jó étvágyat hozzá!    

 
 

L10 Eperjes 
Megérkezett Eperjes népe, megalakultak a céhek melyek a szabók, 

szappanosok, es gombosok. A táborban jó a hangulat, teli tettre kész 

mesteremberekkel. Városunk épül szépül.  Eperjes város népét az a 

megtiszteltetés érte, hogy meghívást kapott a nyitóceremóniára. Eperjes is 

szívén viseli eme viszontagságos időket és a kuruc virtusok szellemében él. 

A város hét szenátus tagja az éjszaka sikeresen fejezte be a portyázást, és egy 

gyönyörű zászlóval tértek vissza. Kiderült, hogy az ellopott zászló pedig 

Kassa város tulajdona volt. Reggel az altábor parancsnok könyörgésére 

visszaszolgáltattuk a zászlót.  Csenky (Köteles Agáta)  

 

L11 Trencsén 
Sátrat vertünk, nagyon sok holmink van, de végül is befértünk. 23 cserkész 

és 19 törzstag van, így sok új cserkésszel találkoztunk. (Gyermán Mónika) 

 

L12 Munkács 
Pénteken császárzsemlét és vajat készítettünk. Délelőtt tésztát gyúrtunk, 

utána kiszaggattuk és a tábortűz fölött rácson kisütöttük.  A vajat üvegben 

tejszintből köpültük ugy, hogy mosott kavicsokkal alaposan összeráztuk, 

majd utána fűszereztük. A császárzsemlét és a vajat a Zrinyi Ilona 

születésnapjára rendezett ünnepségen fogyasztottuk el, melyre Késmárk 

város is hivatalos volt. (Gáspár Mariann) 

 

L15+ Érsekújvár 

 

 

SAJTÓIRODA 
 

Gulden Julianna 

Tarcsa Edit 

Glaser János 
Molnár Zsolt 

Ilnicky Gabriella 

Szakony Bandi 
Pigniczky Réka 

Lengyel Emi 

Fontos hogy mindenkinek a legjobb 

tábori élménye legyen, ezért készítettünk 

egy panasz szobát, benne egy kényelmes 

paddal. A polcokon a következők vannak 

tükör, biblia, kereszt, stressz labda, 

buborékos csomagolás és egy füzet 

amibe leírhatod a névtelen 

gondolataidat. Mikor kijössz a szobából, 

új ember vagy! (Lakatos Törzs) 

 


