
 
 

  

 
VAK BOTTYÁN ÉLETE 2 
A törököt kiűző hadjáratokban hírnevet szerzett Vak Bottyánt 1701-
ben a Habsburg császár ezredével a Rajna mellé vezényelte a franciák 
elleni harcra. Az év végén azonban a hadbíróság elé állították azzal 
vádolva, hogy Rákóczival tart titkos kapcsolatot, de bizonyítékok 
hiányában fölmentették. 1703-ban pedig a kurucok ellen, a Felvidékre 
küldték. Bottyán és a serege viszont Zólyomban maradt, s a legenda 
szerint Bottyán, hogy a harcot elkerülje, párbajt vívott a 23 éves 
Ocskay László ezeredes kapitánnyal. Mindketten súlyosan 
megsebesültek, s bár a sereg egy része elmenekült, Bottyán hűséget 
esküdött Rákóczinak. Rákóczi hamarosan tábornoknak, majd a 
dunántúli kuruc seregek főparancsnokának nevezte ki. 
A sebesült Bottyán előbb hazament lábadozni, de Esztergom 
városparancsnoka árulás vádjával otthonában elfogatta és egy dunai 
hajón Bécsbe indította katonai törvényszék elé. Újabb legenda szerint 
Bottyánt emberei még aznap éjjel kiszabadították. 
A kuruc csapatokkal Bottyán nagyon hamar győzelmeket aratott. Alig 
egy hónappal azután, hogy Esztergomban letartóztatták, bevette 
Érsekújvárat, aztán az ország nyugati határát biztosította a császári 
csapatok ellen. Bár súlyos sebeket szerzett, az a hír járta a nép 
körében, hogy testét nem fogja a golyó. Nemcsak a csatában volt 
nagy, de nagyszerűen rendbe hozatta Somló várát, gondoskodott 
megfelelő hadifelszerelésekről és védőőrséget is szervezett. Sok csata 
és győzelem után 1709 szeptemberében agyhártyagyulladás ölte meg. 
Nagysága és tehetsége nemcsak bátorságán alapult, mint vezető, 
seregében szigorú rendet és fegyelmet tartott, de igazságos volt és 
törődött katonáival, akik szerették és lelkesedtek érte. 
  
AjÁNdÉKüzENET A MAgYAr OrszÁggYűLÉs ELNöKÉTőL 
A tábornyitó ünnepségen nagy megtiszteltetés érte cserkészeinket. A  
Jubileumi tábor alkalmából első alkalommal vontunk fel egy 
különleges lobogót, melyet a  fillmore-i Sík Sándor Cserkészpark 
megalapításának 50 éves évfordulója alkalmából a magyar 
Országgyűlés  adományozott szövetségünknek. A nemzeti színű 
zászlót, mely korábban az Országház fölött lobogott, egy kedves 
adományozó levél kísérte Kövér Lászlótól, a magyar Országgyűlés 
elnökétől.  Az adományozó levél bíztató szavak mellett kifejti, hogy a 
zászló küldetése, hogy hirdesse Fillmore-ban is azt, hogy 
összetartozunk.  
 

 

IdőKApszuLA 
Kevesen tudják talán, hogy a 2010-es Központi Jubileumi Nagytáborban, a Sík 
Sándor Cserkészparkban, a tábor utolsó szombatján, 2010. augusztus 14-én, 
egy időkapszulát helyeztek el a föld alatt a nagyréten. Pontosabban egy szikla 
kő alatt, rajta egy emléktábla jelzi a pontos helyet.  Az időkapszula tele van 
tömve központi, csapat és jubitábori jellegzetes tárgyakkal, fényképekkel, 
iratokkal, stb. A kapszulát 50 (most már csak 45!) év után 2060-ban esedékes 
kinyitni. A táborban, az elhelyezés napján, a Szövetség minden kerületéből a 
jelenlévő legfiatalabb cserkésznek a nyakába akasztott Horváth Mihály 
táborparancsnok egy kulcsot ami az időkapszula zárát kinyitja, abban a 
reményben, hogy 50 éven keresztül ő vagy a csapatja őrzi ezt a kulcsot 2060-
ig amikor jelen lehetnek újból találkozni a múltjukkal. 
Az öt kulcstartók a következők: 
I. kerület   - Gál Veronika, 72. sz. Széchényi István cscs., Bécs, Ausztria 
II. kerület  - Paál Santiago, 18. sz. Bartók Béla cscs., Buenos Aires, Argentina 
III. kerület - Fissel Ferenc, 14. sz. Görgey Arthur cscs., Cleveland, USA 
IV. kerület - Kocsis Rudi, 54. sz. Hunor és Magyar cscs., Melbourne, Ausztrália 
V. kerület  - Megyeri Petra, 28. sz. Kölcsey Ferenc vcscs., Ottawa, Kanada 
Az idei Jubitábor alatt tartottunk egy rövid szertartást annál a sziklánál ahol el 
van ásva az időkapszula, ahová meghívtuk az öt kulcs ’őrt.”  Hárman itt 
vannak a táborban:  Paál Santiago, Fissel Ferenc és Megyeri Petra.  Ezt öt 
évente szeretnénk megismételni a jubitábor alatt valamilyen formában, hogy el 
ne felejtsük ezt a fontos eseményt a cserkészetünk történetében. 
 

 

 
 
sÁrOspATAKI VÁsÁrTÉr 
A programtörzs segítségével megelelvenedett egy kuruc-kori vásár hangulata a 
nagytéren. Korhű jelmezekben és díszletekkel igyekeznek a  vezetők felhívni a 
cserkészek érdeklődését az akkori mesterségekre. Van ács, lakatos műhely, 
szövöde, gyertya öntő, nyomdász, köszörűs, fogadó, na és még jósnő is. 
Három napon keresztül áll nyitva a vásár, igy minden cserkésznek lehetősége 
nyílik, hogy őrsével forgószinpad szerűen a sátrakat végig látogassa. Ahol 
lehet, saját kezükkel is megtapasztalhatják hogyan is működtek a dolgok, pl. 
pecsétnyomóval lezárni egy levelet, vagy tölteni és elsütni egy ágyút. Máshol 
képek segitségével tanulnak az ősi mesterségekről, vagy éppen a cserkészet 
történetéről a muzeummá varázsolt cserkész boltban.  Közben régi 
hangszereken is tanulnak játszani és népdal tudásukról is számot adnak a 
parancsnoki sátorban.  
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sÁrOspATAKI VÁsÁrTÉr 

 

 
 
BOLdOgAsszONY: A MAgYArOK NAgYAsszONYA 
Érdekes, hogy ez a két név (vagy talán helyesebben cím) csak a 
magyar nyelvben létezik Mária gyakran használt neveként. A magyar 
tudósok nagy részének véleménye szerint mindkét szó az ősmagyar 
nyelvből való. Szerintük "Boldogasszony" vagy a Hadúr-isten egyik 
természetére, vagy egy társ-istenére vonatkozó név volt, 
"Nagyasszony" pedig a címe. Ez utóbbit az is igazolja, hogy még a 19. 
században is, ha egy vár vagy birtok ura valamilyen oknál fogva 
eltávozott, a felesége lett a "nagyasszony", igy a birtok vagy a  vár   
teljes jogú ura és parancsnoka lett. Ez Európában csak 
Magyarországon létezett. 
Érdekes, hogy mikor a magyarok elfogadták a kereszténységet, Jézus 
anyját majdnem azonnal Boldogasszonynak hívták. Kevésbé 
bizonyítható, de nagyon is valószínű, hogy Mária Nagyasszony címet 
kapott,  mikor Szent István király a magyar koronát neki ajánlotta. 
Hogy ezt a nép mennyire elfogadta, azt bizonyítja, hogy Rákóczi 
csapatainak, amiben a többség rendszerint protestáns volt, az egyik 
zászlón a Nagyasszony képe volt. A katolikus Mária-tiszteletet a 
protestánsok ellenezhették, de boldogan elfogadták a Nagyasszonyt a 
nép védelmezőjének, és a magyar nemzet identitásának jelképeként. 
 

     
 
 

OLVAsóINK ÍrTÁK 
 
sÁrOspATAK prOgrAMTörzs 
Hogyan is látjuk mi, a programtörzs tagjai a Sárospataki Vásártéren a 
mesterségek bemutatását? 
Mindenki a vásártéren van az állomásán a beígért kezdés előtt 5 perccel, aztán 
várunk. Jönnek, nem jönnek? Késnek. Kik is jönnek? 
Elkezdődik a vásártéri program. Szól a harang, már váltás is van? 
Nem halljuk, nem hallottuk! Ezután a programot vezető kiabál: váltááás, 
váltááás, Vannak őrsök akik tovább mennek a következő állomásra, vannak 
akik maradnak, aztán ők is lassan tovább mennek. Csúszik a program, 
igyekszünk a következő állomáson behozni az időt és reméljük, hogy sikerül 
jó élményt adni az idelátogató tagoknak. (Závodszky Mária) 
 
L10 EpErjEs 
A tegnapi nap túlnyomó része szárítással telt el, miután Eperjes népe visszatért 
városába. Élményekben gazdagodva folytattuk a napot Sárospatakon, ahol 
különböző mesterségeket tanultak céheink. A napot egy közös F10/L10 
táncház koronázta meg. 
 
F10 KAssA 
Közhírré tétetik, hogy Kassán egy kuruckori óriáskerék üzemel! A Paternoster  
nevű óriáskerék ünnepélyes felavatására ma reggel került sor. Az úri rend is 
szép számban képviseltette magát, az avatáson többek között ott volt béri 
Balogh Adám, kit a táborban egyesek Lendvai-Lintner Imre álnéven ismernek, 
valamint Bercsényi Miklós, kit egy becses kassai céhtag Vajtay István névvel 
ihletett meg. 
 
Az avatás során elhangzottak e fenséges költői szavak: 
Paternoster írta Márai Sándor 
Kassán Paternoster forog. 
Filó Gábor ezért morog. 
Ne morogjál, Filó Gábor, 
Pörögjön a Jubi tábor! 
 

 

F13/14 BEszTErcEBÁNYA 
Összeomlott egyik bányánk! Ezek szerint nem bírta ki a szinte minden esti 
labanctámadásokat. Nem is lenne annyira nagy gond, de egy csapat bányász 
lent maradt a lyukban. 
Papp Mihály polgármester elindította a „MENTSÜK MEG A BÁNYÁ-
SZOKAT” kampányt. Adományokat és oxigénpalackokat kérünk minél előbb! 
Részletekért hívhatjátok forró-vonalunkat az 1-800-BÁNYÁSZ számon. 
 
Más hírekben, észrevette Besztercebánya lakossága, hogy a messzi távolban 
egy óriási sárga zászló emelkedik a legmagasabb fák fölött. Sejtjük, hogy a 
Késmárkiak állították fel azzal a szándékkal, hogy megmutassák a 
labancoknak meg az egész Felvidéknek, hogy nem félnek senkitől, és hogy 
Rákóczi nevében büszkén és erősen fognak harcolni. Ilyen kurucok kellenek a 
csatában, akikben pezseg az elégedetlenség, és lelkesen küzdenek a magyar 
szabadságért! Nem kellenek nekünk gyáva, siránkozó kutyák, hanem szabad, 
erős farkasok! ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT! LE A 
LABANCOKKAL! 
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