
Mátraalmás 2002 

A 173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapat és a 836. sz. Gr. Teleki László 
Cserkészcsapat 2002-es táborának megvalósult keretmeséje 

 

XXX. századi individuumok 
 
 
Történet megérkezéskor (fogadás a busznál) 
 
A XXX. században vagyunk cserkészek egy csapata. A cserkészet ekkortájt már egy kicsit 
eldeformálódott, megváltoztak a törvények szokások, de nekünk már így természetes. Virtuális 
őrsgyűléseink vannak, hologram portyákon veszünk részt, mivel elpusztultak a növényeink élettelen 
műerdőkben tartjuk táborainkat, gumifák és műanyag virágok, mesterséges illatok, digitális madár- és 
állathangok, vetített égbolt és gépek által vezérelt időjárás mellett. 
 
Most hagyományos nyári táborunkon veszünk részt. 
Eljöttünk erre a civilizációtól távol eső, tervezők által precízen megtervezett szép műtájra. 
 
Táborunk célja, hogy felfedezzük őscserkészeink titkát, ami sajnos feledésbe merült, köztudottan zűrös 
történelmünk miatt. 
Nem maradt ránk sem írásos, sem vizuális emlék arról, hogy a cserkészek hogyan éltek, viselkedtek a 
múltban. Sok lényeges kérdésről mit sem tudunk.  
 
Küldetésünk 
 
Megfejteni őscserkészeink titkát. 
Kutatni az elfelejtett cserkész múltat, szert tegyen az őscserkészek nagy tudására. 
A jó individuum minden nap tanul és megismeri a világ titkai. 
 
Legyünk mi az elsők akik igazán individuumként élünk, mutassunk példát individuumtársainknak. 
Járjunk elöl jó példával a munkában, önuralomban, önfegyelemben. 
 
Megérkezéskor, sorba kell állítani az embereket a kapunál és áll detektorozás után egy belépőkártyát 
kapnak. – lehet közben atomtámadás hangot nyomatni, hogy érzékeljék a jövő ízét. 
 
Bázisba való belépéskor egyéni név és azonos1tó kártya 
 
Minden individuum saját nevét használja egy kicsit átalakítva. 
 
Vezetéknév első betűje … + z/x (ez az állandó rész mindenkinél) + keresztnév (ritka esetben csak a neve 
első betűje). 
 
pl. Biriszló Bence – Bz/x Benőke  
 
Mz/x bemutatás 
(836 + 173 érkezésekor / előtáborban péntek reggel lesz az első rádiójel fogása) 
 
Négy nappal ezelőtt amikor elő táborunk megérkezett és a műszaki egység felállította a domboldalban az 
adóvevőt. Rádiós individuumaink rátaláltak egy múltból sugárzott titkos, időspirálon átszűrődő 
frekvenciára, és felvették a kapcsolatot egy fura nevű őscserkésszel „Mz/x” –el aki valószínű alapító tagja 
volt a nagy őscserkészek titkos társaságának.  
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Ő sok titokra, tudásra fényt deríthet, amit az individuumok valaha is tudtak. Eddig minden nap elküldött 
egy eredeti individuum törvényt, ami az általunk ismert törvényeket értelmezhetővé téve. Mz/x azt ígérte, 
hogy a maradék törvényeket is segít értelmezni amennyiben megpróbáljuk napi életünkben megvalósítani 
ezeket. 
 
Eddig megismert törvények ismertetése 
 

Megváltozott törvények 
 
1. Az individuum nem görbe (kemény orrú) és feltétlenül mond. 
2. Az individuum, hiszen tejes ET, üti feleségeit, amelyekkel a Mesternek, a „Gépek Házának” és a 

virtuális társadalomnak lóg. 
3. Az individuum ahol segít, tud. 
4. Az individuum minden cserkészt tekint. 
5. Az individuum más szemében gyöngéd, magában szigorúan szenved. 
6. Az individuum szereti a műtárgyakat, kíméli az állát, és jó az oxigéngyárakhoz.  
7. Az individuum fülbevalójával jókedvű és késik visszabeszélni. 
8. Az individuum vidáman ápolt. 
9. Az individuum takaros. 
10. Az individuum teste tiszta kosz. 
 
Valamint megígérte, hogy mindenben segítségünkre lesz, sőt, hogy lássuk, milyen egy igazi vérbeli 
individuum, feladatokat is kitalál nekünk. 
 
Jelenleg megszakadt a rádiós kapcsolat mert a föld forgása miatt eltértünk az időspirál tengelyétől, de 2 
óránként újra kapcsolatba léphetünk MZ/x –el, amint megjavul a vétel. 
 
Konglomerátumok megalakulása 
 
Jövőbeli fantázianeveket találtak ki maguknak, később minden konglomerátum saját pecsétet készített. 
 
Bázis építése 
 
Mz/x teleportálta a mostani táborhelyünk XX. századi térképét és rajta azonosítatlan építmények kijelölt 
helyeit. Az individuumoknak meg kell keresni a bázis építmények elkészítésének leírását ami el van 
rejtve a térképen külön bejelölt pontokon pl. csoportokra osztva, valamint a hibernálófülkéket is meg kell 
találniuk a bejelölt helyen, amiket fel kell verniük. A térképen kívül meg kell keresni találniuk, hogy ki a 
fülke társuk.  
 
Júl. 13. Szombat – 1. tv. 
 
Az individuum nem görbe (kemény orrú) és feltétlenül mond. 
 
Térkép az előző pontok alapján a bázisépítéshez. 
Éjszakai számháború (kis túrával egybeépítve). MZ/X kontakt máglya előtt: ügyességükért cserébe 
elárulja az ősi hadijáték szabályait.  
Kivonulás: MZ/Aladár vagy ilyesmi hegedűtokkal, gumicsónak, stb. Rituálé.  
 
Júl. 14. Vasárnap – 8. tv. 
 
Az individuum vidáman ápolt. 
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Júl. 15. Hétfő – 9. tv. 
 
Az individuum takaros. 
 
Júl. 16. Kedd – 2. tv. 
 
Az individuum, hiszen tejes ET, üti feleségeit, amelyekkel a Mesternek, a „Gépek Házának” és a virtuális 
társadalomnak lóg. 
 
Júl. 17. Szerda – 3. tv. 
 
Az individuum ahol segít, tud. 
 
Júl. 18. Csütörtök – 10. és 6. tv. 
 
Az individuum teste tiszta kosz. 
Az individuum szereti a műtárgyakat, kíméli az állát, és jó az oxigéngyárakhoz.  
 
Júl. 19. Péntek – 5. tv. 
 
Az individuum más szemében gyöngéd, magában szigorúan szenved. 
 
Júl. 20. Szombat – 7. tv. 
 
Az individuum fülbevalójával jókedvű és késik visszabeszélni. 
 
Júl. 21. Vasárnap – 4. tv. 
 
Az individuum minden cserkészt tekint. 
 
Júl. 22. Hétfő - utazás 
 

Általános instrukciók 
 
Bázis központi programjának ismertetése:  
 
Torna - bemelegítés 
Zászlófelvonás – báziszászló pályára állítása 
Reggeli ima – beszélgetés a Mesterrel 
Szolgálatátadás – infexiós pont 
Napiparancs – központi utasítás 
Reggeli – korai betáplálási szakasz 
Sátorszemle - fürkészés 
Programok 
Ebéd - közbülső betáplálási szakasz 
Programok 
Vacsora – végső betáplálási szakasz 
Tábortűz - atommáglya 
Zászlólevonás – báziszászló befogása 
Takarodó – hibernálás 
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Anomáliák, reggeli meglepetések, szokatlan véletlenszerű direkt események 
 
Néha történnek furcsa, érdekes, nem megszokott események, amik átzökkentik az emberek fantáziáját a 
tényleges jövő felé.  
 
Reggeli kontakt 
 
A rosszul értermezett törvényt, reggel ismertetni kell mely mellé Mz/x üzenetét is fel kell olvasni (be kell 
játszani mikrofonon). Az üzenet egy rövid talányszerű versike, összefoglaló, ami elmeséli az eredeti 
törvényt, de nem mondja azt ki szó szerint, hanem csak körülírja. 
Feladat: Nap folyamán a törvény jól értelmezése, megtartása, a szerint való cselekedetek gyakorlása. 
Legalább egyszer.  
Értékelés: Az esti kontakt során, Mz/X rádión felveszi a kapcsolatot egy vagy két „véletlenül” választott 
individuummal, aki(k) beszámol(nak) arról, hogy aznap hogyan sikerült életre váltani a napi törvényt. 
Mz/X jutalomként fénypostán csokit küld a GH-sátorba a kiválasztott individuumnak (üvegcsörömpölés 
stb.) 
 
Éjszakai bevetések 
 
Minden éjszakai program, bevetés, szertartásszerűen Mx/Aladár vagy bárki balek ember hegedűtokos 
szertartásszerű mutatványával kezdődik. 
Bepakolás a hegedűtokba (szifon, gumicsónak) menet elindul utána a helyszínre, ahol Mx/Aladár 
ismerteti a programot. 
 
Pontgyűjtés 
 
Minden nap feladatokat kell megoldani, amivel Mz/x jócskán ellát bennünket. 
Rossz vagy jó magaviselet és gyenge vagy jó csapatszellem, munkavégzés, teljesítményre alapján 
növekedne vagy fogyna a pont.  
 
Egyéb pontszerzési forrás: talány, hibernálófülke-fürkészés, szolgálatok ellátása, máglyajelenet, 
kinyerma. Konglomerátum kap, akkor mindenki kap. 
 
Fizetőeszköz: Csip, dióda, ellenállás egyéb alkatrészek kaphatunk különböző értékekben. A „diódákat” 
az utolsó nap árverés keretében konglomerátumonként jutalmakra (édesség stb.) lehetett váltani. 
 
Posztok 
napostiszt = központi egység 
konyhaszolgálatosok = tápegység 
tűzrakók = maghasítók 
éjjeli őrség = éjjellátók 
 
Délben 
Ki nyer ma – két játékossal; cserkésztörténelemmel és „őstörténettel” (XXI. sz.) kapcsolatos kérdések, ill. 
zenefelismerés (népdal, rajzfilmzene) 
 
Este 
Zászlólevonás után Mese-FM: konglomerátumonként egy rádiót kitettünk, és esti mese szólt. 
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Öltözék: 
- belépőkártya, CD szemüveg, porvédő maszk. 
- vezetőknek: gumikesztyű, úszósapka, keresztbe font anyag, CD-s csat. 
- Transzcendens receptornak: hologramos napszemüveg, fordítva tartott esernyő 
 
Gyermeknevelő sarok 
Ha valaki „óvodás” dolgot csinál, akkor megy a dedóvó készülékbe (elkerített rész a parancstábla mögött 
játékautókkal, plüssállatokkal) 
 
 

Szótár 
 
 
alvás = kikapcs 
bozót = eruptív protuberancia 
csendes pihenő = antiaktív zóna 
cserkész = individuum 
délelőtti program = délelőtti aktív zóna 
délutáni program = délutáni aktív zóna 
ebéd = közbenső betáplálási szakasz 
ébresztő = bekapcsolás 
egyebek = izé/x 
emésztő = emésztő űröcske 
erdő = virtuálsi rengeteg 
este, éjszaka = nagy fagy 
esti mese = Mese FM 
ellenőrzés = monitorozás 
fagyűjtés = fűtőelemgyűjtés 
fertőtlenítő víz = tercier kör 
forrásvíz = vízkoncentrátum 
fürdő = dezinfektáló 
hangyák = bázis-parazita 
ház és környéke + sörcsapoló = feketelyuk 
idegen (ismeretlen) civilizáció = ic 
ima = beszélgetés a Mesterrel 
Isten = a Mester 
jelentés = adatgyűjtés 
kapu = zsilip 
kerítés = e-pásztor 
kullancs = csillagközi parazita 
lakókocsi = inkubátor 
máglya = atommáglya 
mise = látogatás a Mester házában 
mosdó = csírátlanító 
mosószeres víz = primer kör 
Mz/x jelentkezése = kontakt 
napiparancs = központi utasítás 

napirend = rendszer terv 
napostiszt = központi egység 
öblítő víz = szekunder kör 
őrs = konglomerátum 
őrsvezetők = konglomerátor 
parancshirdetés = központi utasítás 
parancstábla = adatbázis 
patak = nehézvíz 
reggeli = korai betáplálási szakasz 
reggeli torna = bemelegítés 
sátor = hibernálófülke 
sátorszemle = fürkészés 
strand, vízzel való érintkezés = hidratáció 
suzuki = holdjáró 
szertartások =  
szilencium = kikapcs 
szolgálat átadás = inflexiós pont 
tábor = bázis 
táborparancsnok = lokális maximum 
táborpóló = védőöltözet 
tábortűzvezető = maghasító 
takarodó, alvás = hibernálás, hibernáció 
tisztálkodás = csírátlanítás, pasztőrizálás 
tűzgyújtás = maghasadás 
vacsora = végső betáplálási szakasz 
véletlenszerű különös események = anomália 
vezetői megbeszélés = kongreszus 
vezetők = komglomerátus 
víz = vízoldat 
wc = Telepottyantó 
zászlófelvonás = bázis zászló föllövése 
zászlólevonás = bázis zászló visszatérése a légkörbe 
lelki felelős = transzcendens receptor 
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A keretmese értékelése 
 
A vezetők egybehangzó megítélése szerint a keretmese jól működött a táborban. A futurisztikus 
keretmese változatosságot hozott az általában történelmi típusú keretmesék után. A gyerekek már a 
fogadástól kezdve belehelyezkedtek a keretmesébe. A Mézga-család egyes szereplőinek kombinálása 
személytelen keretmesével megélhető történetet adott, és jól összeszoktatta a két csapat tagjait, akik 
nagyrészt korábban nem találkoztak A szokatlan eszközök (elsősorban a rádióadó, a rádiós közvetítések) 
és az azokkal kapcsolatos események: a kontakt, a kinyerma és az esti mese szintén nagyon beváltak, még 
a legnagyobbak is teljes lelkesedéssel és megilletődöttséggel vettek részt ezeken, illetve hallgatták a 
mesét. A keretmese elérte a nevelési célját is, mert a napi törvény átszőtte a napi programot a keretmesén 
keresztül. Az alkatrészekkel való jutalmazás szintén nagyon sikeres volt, többekből sztahanovista 
munkakedvet váltott ki, hogy becserélhessék a „kis rózsaszínű” diódákat „nagy ezüstszínűre”. 
Sajnos a gyakori eső miatt a kontaktok nem mindig valósulhattak meg, illetve a programok keretmesébe 
ágyazását még jobbá lehetne tenni. 
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