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"Cum Deo pro patria et libertate!"
"Istennel a hazáért és szabadságért!"

BIZALMAS – NE TERJESZD!



Nap Kerettörténet Program

Csütörtök - -

Péntek
1. Felvidéki nagy gyűles Zászlófelvonás 45 p

2. Labanc kémek a városokban Esti vagy éjjeli Riadó 30 p

Szombat
3. Császári Adószedés Ügyességi játék 30 p

4. Kuruc vagy labanc? Nagy tábortűz 90 p

Vasárnap 5. Az első ütközet Kapd-el-a-zászlót 45 p

Hétfő 6. Kurucok toborzása Tánc 30 p

Kedd, szerda, csüt 7/8/9. Rákóczi titkos meglátogatása Brezánban Akadályverseny
Reggel 
folyamán

Kedd, szerda, csüt 7/8/9. A két koldusdiák Portya 22 óra

Kedd, szerda, csüt 7/8/9. Sárospataki vásártér Forgószínpad 4 ½ óra

Péntek 10. Rákóczi bevonulása és csapatok szemléztetése Altábori bemutató 2 óra

Szombat

11. Szabadságharc kezdete Számháború, közös csatajelenet 3 óra

12. Lakodalom Ünnepély 3 óra

13. Országgyűlés Nagy tábortűz 90 p

Összefoglaló vagy Áttekintés

# Kerettörténet elképzelés Cserkész egyenlő szó

1 Város Altábor

2 Főbíró Altáborparancsnok

3 Szenátús Altábor törzs

4 Mesterek, polgárok Altábor őrsök
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Áttekintés (1/3)

Felvidéki nagy gyűlés – Tábornyitás 

Esze Tamás összehívja a felvidéki városokbol azokat, akik még hű magyarok. Az emberek megesküdnek hogy addig amig Magyarország nem szabad, 
küzdeni fognak a szabadságért. Mindegyik altábor prezentál egy plakátot, amelyen a város címer és mindenki aláírása rajta van. Esze átadja 
Bercsényinek a Rákoczi kincsét, majd Bercsényi kiosztja a városoknak hogy védjék az osztrákoktól. 

1

Labanc kémek a városokban – Riadó

Este vagy éjjel beszöknek a labancok mindegyik városba. Esze elfogató parancsáról szólo parancs van náluk és olyan is, hogy a Rákóczi kincseit be kell 
szolgáltatniuk. Majd lehet az őrséget elfogni és faggatni őket arról, hogy hol van elrejtve a kincs. Lehet riadó, de nem szükséges – az altábortól függ. 
Meg lehet beszélni azt, hogy mi történik, ha az őrség rajta kapja a labancokat.

2

Császári adószedés – Erősségi Játék

Reggel megtudják a városok lakósai (külön-külön), hogy egy osztrák generális utazik át az országon beszedni az adópénzt. A városi főbírók 
panaszkodnak a népeiknek. A szenátus gyűl és úgy döntenek, hogy nem fizetnek adót. A generálist elfogják, elszedik a már nála levő pénzt és párvidal 
megnyerése után elmenekülhet.

3

Kuruc vagy labanc? – Nagy Tábortűz

Esze Tamás meghívja gróf Károlyi Sándort egy tárgyalásra. Megszeretné tudni, hogy ha a magyar nemesek fognak-e segíteni az  osztrákok elleni 
lázadásban? A tárgyalás folyamán Pállfy közbe-közbe szól. Lázítja a kuruc tábor ellen a népet. 

4

Városi Csata – Kapd-el-a-Zászlót

Az osztrák generálisok visszatérnek mindegyik városhoz kisebb haddal letartóztatni a szenátust. A főbíró és szenátus nem hagyják
magukat és kitör a csata maga a városban.

5

Kurucok toborzása – Tánc 

Esze/ Bercsényi kap üzenetet, hogy Rákóczi kezd szervezni egy kuruc hadsereget, de több emberre lenne szüksége. Ezért ugy dönt, hogy 
szervez egy hadsereget a városi lakosságból. Ezért fontos a toborzás. Ráadásul azt is hallotta, hogy már egy jó néhány városban kitört az 
osztrák elleni harc (utalva az előtte lévő napra.)

6

45 p     Nagy réten

30 p     Altáborban

30 p     Altáborban

90 p     Nagy réten

45 p     Altáborban

30 p     Altáborban

3



Áttekintés (2/3)

Rákóczi titkos meglátogatása Brezán várában - Akadályverseny

Mert megalakult a kuruc hadsereg, Esze/ Bercsényi úgy döntenek, hogy feltétlenűl kell találkozni Rákóczival és átadni neki személyesen a kincses 
ládat, hogy az abban levő pénzt felhasználhassa fegyverkezésre a császár ellen.

7/8/9

Bercsényi Miklos és a két koldusdiák - Portya

Bercsényi Miklós szeretné elkapni a két testvért, Veres Lacit és Pistát, akik ellopták a Rákóczi kincsnek egy részét és talán át is álltak és labancként 
harcolnak. Ezért megkéri a város lakosságát, hogy útnak induljanak és találják meg őket. 

7/8/9

Sárospataki Vásártér – Programtörzs által Vezetett Forgószínpad

Kiderül, hogy Rákóczi levelei labanc kezekbe kerültek, mert van egy áruló a kuruc nemesek/főurak között. Az a hír járja, hogy a sárospataki vásártéren 
járt ez az aruló. Bercsényi (vagy akármelyik) hivatja a városbelieket Sárospatakra, hogy segítsék kideríteni, hogy ki az áruló.

7/8/9

Rákóczi bevonulása és csapatok szemléztetése – Altábori Bemutató

Bercsényi Miklos összehívja a kurucokat, mert megtudta, hogy Rákóczi megérkezett. Rákóczi parancsnolt egy díszszemlét a kuruc hadseregtöl. 
Mindenki bemutatja a városi ezredét. Azután Rákóczi elrendeli a hadgyakorlatot Vak Bottyán írányitása alatt. 

10

Szabadságharc kezdete – Számháború, közös csatajelenet

Megjön egy labanc katona egy fehér zászlóval, hogy adja meg az utolsó lehetőséget, hogy megadják magukat. Mindegyik városnál épp 
ott van egy-egy főszereplő (a Jubi kerettörténetből), aki látogatóban van. A városok nem adják fel magukat és megkezdődik a 
szabadságharc. A harc a városokban kezdődik és akkor eljut a Sárospataki nagy réthez. 

11

Esze Tamásnak Esküvője - Lakodalom

A síkeres csata után Esze Tamás kijelenti megházasodik a szive szerelmével. Esze kijelentésére másnak is megjött a kedve a házasság 
kötésre. Nem csak 1 esküvő lesz, hanem 6! Rákóczi lakodalmat csap és vendégül látja az összes kuruc város lakósait. 

12

Reggel folyamán          Letchworthben

22 óra               Táboron kivül

4 ½ óra     Nagy rét

2 óra     Nagy réten

3 óra          Altáborban kezdve, majd a Nagy réten

3 óra      Nagy réten
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Áttekintés (3/3)

Országgyűlés - Nagy Tábortűz

Rákóczi a kurucokat országgyűlésre hívja. Ezen a gyűlésen a magyar nemesek megválasztják Rákóczit a vezérlő rendek fejedelmének. Megbeszélik, 
hogy szervezik meg magukat. Mindenki fogadalmat tesz a kuruc virtusra. Ezt jelképezve, mindenki egy ajándékot kap.

13
90 p     Nagy réten
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