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Megvalósult keretmese 
 
A 2.sz. Sík Sándor Cserkészcsapathoz egy felkérés érkezett a Tudóstól (táborpk.), melyben 

segítségünket kérte egy időgép teszteléséhez. 
A táborba érkezéskor mindenki kitöltött egy szerződést, melyből megtudta a legfontosabb 

információkat, részvételi feltételeket, következményeket. 
A kísérleti telep (tábor) területén valóban látható volt egy gépezet, melybe a tudós be tudott 

ülni, és a megfelelő kapcsolókat beállítva működésbe hozta a szerkezetet, melynek kijelzője, sok 
villogás után elkezdett visszaszámolni, majd kiírta, hogy mely korba érkeztünk. A gépen négy fém 
kallantyú volt, melyeken át a 4 őrs csatlakozott a géphez. A sikeres időröppenéshez pedig 
elengedhetetlen volt a gitárral kísért énekszó. Az időutazásban részt vevőket a Tudós irányította, és 
a vezetőség többi tagja alkotta az adott kor embereit, kik a megjelent „tömeget” úgy kezelték 
rögtön, mint, akik az adott korhoz tartoznak. 

Első időugrás képen 1 napot akartunk utazni a múltba, de sajnos hiba csúszott a rendszerbe, és a 
kijelző 3004-et mutatott landoláskor. A megszeppent csapat érdekes figurákkal (egyedi póló, sárga 
haj, különös függelékek, stb.) találta magát szemben, akik aznap megmutatták miként lehet a XXXI. 
században élni (táborverés, -építés). 

Másnap a rendszerkarbantartó (erdész) segítségével alaposan megismertük a körülöttünk látható 
virtuális világot (egész délelőttös séta az erdőben), majd délután ősi tudományokat (tűzgyújtás, eü.) 
és korhű mozgást (alaki) tanultunk (hármas forgó). Készítettünk védőruhát is (pólófestés). 

Szerda reggel – még a jövőbeni lények megjelenése előtt – a Tudós szólt, hogy ismét alkalmas 
az idő, megvan a kellő energia, menjünk haza. A végeredmény 67 lett 2004 helyett. Alig ocsúdott 
fel a társaság, máris egy tógás konzul (napostiszt) csendre intette őket, és kihirdette Róma népének, 
hogy az istenek ünnepét meg kell ülni. Elsőként Neptunét (pásztói strand), majd a többiekét a 
Panteonban (Piszkés-tetői Csillagvizsgáló). Ezzel eltelt az egész nap. 

A 4. nap reggelén ért bennünket a hír, hogy limesvédelmi gyakorlat vár ránk (kirándulás 
Parádsasvárra), és a barbárok elrejtett kincseit megkeresve (geocache) meg kell ismerkednünk a 
helyiek foglalatoskodásával (üveggyár). Éjjel hírtelen riadó rázta fel a tábort: egy furcsa embert 
látott ordítva elrohanni a konzul, őt kellett visszakeríteni. A Tudós volt az, aki óriási felfedezést tett, 
és egy közeli réten üldögélve az univerzum titkait fejtegette. Erről be is számolt nekünk. 
Lenyugodván visszakísértük a táborba, ahol felfedezésének köszönhetően rögtön utazhatott a 
társaság. A kijelző 6788 BC-t mutatott. Nem tudván értelmezni a kiírást, mindenki lefeküdt. 

Reggel aztán kiderült, mi az a BC – időszámítás előtt. Teljes káosz, semmi rendszer, maga a 
kőkor. Ráadásul bunkós ősemberek artikulálatlanul zajongtak mindenfelé Ekkor lépett érvénybe a 
válságterv, melyet előzőleg megírhattak azok, akik erre vállalkoztak. Ezek felhasználásával 
összeállítottak egy ideálisat, melyet aztán ők maguk véghez is vittek (fordított nap), regulázva 
egyben az ősembereket. Az esti tűz után ismét jelezte a Tudós, hogy a gép utazásra kész. 1083-ba 
csöppentünk, pontosan István király oltárra emelésének ünnepére (lévén augusztus 20.) A takarodó 
előtt László király bejelentette, hogy másnap lovagi tornát rendez. 

A lovagi torna keretében (próba) a vitézek egyesével végigmentek egy 6 km-es akadálypályán. 
Délután a kalmárok foglalatoskodásával ismerkedtünk meg (kereskedőjáték), majd a vacsora után 
sikerült végre visszatérni 2004-be, ahol már aggódva vártak a csapat vezetői, akik nem tudták mire 
vélni a fél napos késést. Még ha csak fél nap lett volna… 

 
Budapest, 2004. szeptember 1. 
 

Orosz László 
táborparancsnok-helyettes 
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Jelmondatok: 
 
Jövő: 

- Az erő legyen veletek! 
- Az igazság odaát van! (A továbbindulás napjára.) 
- Jöttünk, láttunk, visszamennénk! (Filmcím.) 
-  

 
Róma:  

- Veni, vidi, vici. – Jöttem, láttam, győztem. (J. Caesar) 
- Boldogul az, ki igyekszik. (Hésziodosz) 
- Altius, citius, fortius. (Az olimpia jelmondata.) 
- A kocka el van vetve. (J. Caesar.) 
-  

 
Kőkor: 
Majd ők írnak. 
 
Szt. László: 

- Bátraké a szerencse. (Terentius) 
- Igaz vitézség az, amely előre lát. (Euripidész) 
-  

 
Jelen:  

- Minden jó, ha jó a vége. 
- Boldogan éltek, amíg meg nem… (Jótündér, Shrek 2.) 

 
 
TT témák 
 

- Első nap: Bemutatkozás (Jövő.): „A *** őrs 2500-ban. (***= az adott őrs, 2500 cserélhető 
arra, amikor lesztek.) 

- Második nap: A múlton való merengés (Jövő): Témák: - Primitív kísérletek az emberi 
lebegés megvalósítására 2152-ből, - Primitív kísérletek híres emberek klónozására 2048-ból, 
- Primitív kísérletek a Windows 3012 hibamentesítésére 3013-ból, - Primitív kísérletek búza 
előállítására szemétből 2256-ból, - Primitív kísérletek a … (Ötlet szerint variálható tovább.) 

- Harmadik nap: Az istenek: (Róma) Egy-egy isten bemutatása. (Jupiter, Junó, Vénusz, 
Diána, Herkules, Neptunusz, Apolló, Minerva.) 

- Negyedik nap: A római birodalom története: (Róma) Témák: Caesar és Kleopatra szerelme, 
Brutus megöli Caesart a demokrácia védelmében, Nero felgyújtja Rómát, Caligula kinevezi 
lovát konzulnak, stb. 

- Ötödik nap: Ők tartják a tüzet. 
- Hatodik nap: Záró, buli tűz a táborról. 
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Táborba hívó levél 
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Tábornyitáskor kiosztott nyilatkozat 
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 ucb 34714/ Vizsgálat száma N01129 BIZALMASA PIS/IC – Protokoll : RPCE03E0501  Módosított Végleges / 2004. aug. 16. / 
“Future Mobile 04” 

 
 
SZT 2004/13/LCXX 3726 

Az önkéntes kezdőbetűi └──┴──┴──┴──┘ 

Azonosító szám: N01129 / 00x /└──┴──┴──┴──┴──┘ 

Kísérletvezető neve: 

TÁJÉKOZTATÓ 

 
BEVEZETŐ – ÖNKÉNTES RÉSZVÉTEL 
 

Önt a Magyar Jövő Kutatóintézet által szponzorált időgép-tesztelő vizsgálatában való részvételre kérték fel. A 
Tudós elmagyarázza Önnek szóban a vizsgálat céljait, módszereit és lehetséges veszélyeit, és mindazt a 
kényelmetlenséget, amivel a vizsgálat járhat. Így Ön a megfelelő ismeretek birtokában dönthet a vizsgálatban való 
részvételről. 
 
CÉL 
 

Önt azért kérik fel az időgép-tesztelő vizsgálatban való részvételre, mert Ön vállalkozó kedvű, bátor, kellemes 
megjelenésű, alkalmazkodó-képes cserkész, vagy az szeretne lenni. Az Ön részvétele e vizsgálatban segíthet egy új 
dimenzióban történő utazásban, mely jelenleg az emberiség egyik legnagyobb álma. Ám most kezünkben az eszköz és 
Ön előtt a kaland, illetve annak lehetősége, hogy utódai a történelemkönyvekben olvashassák az Ön nevét. 

A vizsgálat célja eljutni különböző korokba, és ott tudományos megfigyeléseket végezni, mintákat gyűjteni. 
 
VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK ÉS MEGSZORÍTÁSOK 
 

A vizsgálat során egyre nagyobb időugrásokat fog megkísérelni a Tudós vezetésével. A tanulmány legföljebb 7 
napig fog tartani, de tekintettel a kísérlet jellegére az idő nem lehet probléma. A kísérlet naponta 7:00-tól körülbelül este 
22:00 óráig tart. A szállást, ellátást az Kutatóintézet biztosítja. A Tudós minden nap mérlegelni fogja, hogy Ön továbbra 
is megfelel-e a vizsgálat valamennyi követelményének. 

 
Vizet szabadon ihat a vizsgálat ideje alatt, azonban étkezni kifejezetten közösen napi 3 vagy 4 alkalommal szabad. 

A túlzott mértékű ételfogyasztástól tartózkodnia kell. 
A kísérlet egész tartama alatt nem szedhet semmilyen kábítószert, nem dohányozhat, nem fogyaszthat alkoholt. Ha 

valamilyen gyógyszert be kell vennie, vagy ha nem kívánt esemény fordulna elő, kérjük, hogy azonnal tájékoztassa 
erről a Tudóst. Ezen felül nem használhat semmilyen elektromos készüléket a Tudós tudta nélkül. Minden ilyen jellegű 
műszer (rádió, mobiltelefon, discman, stb.) végzetesen befolyásolhatja a kísérlet sikerességét. 

Végül elvárjuk, hogy az összes szabályt és utasítást betartsa, amelyeket a vizsgálat ideje alatt kap. Ez nagyon fontos 
az Ön egészsége és a kísérlet sikerének és hasznosságának előmozdítása végett. Ha bármely okból nem tudja az 
utasításokat követni, fontos, hogy ezt mihamarabb jelezze a Tudósnak vagy a Kutatóintézet valamely alkalmazottjának. 
 
LEHETSÉGES VESZÉLYEK ÉS KELLEMETLENSÉGEK 
 

Az összes kísérleti eljárás okozhat Önnek kellemetlenséget, bár a Tudós mindent megtesz, hogy ezeket csökkentse. 
Ha nem érzi jól magát, kérjük konzultáljon a Tudóssal. 

A kísérlet – jellegéből adódóan – okozhat vártatlan meglepetéseket. A korábbi hasonló, de kezdetlegesebb kísérletek 
alapján a leggyakoribb nem kívánatos hatások, amelyet időutazás alapján előfordulhatnak: álmosság, fáradtság, 
mozgáskoordináció hiányának érzete, homályos látás. Bármely, a kísérlettel összefüggő sérülés, károsodás esetén Ön 
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azonnal a megfelelő kezelésben fog részesülni. Fontos megjegyezni, hogy bármely nem kívánt eseményt jelentenie kell 
a Tudósnak. 
 
LEHETSÉGES ELŐNYÖK 
 

Sikeres utazás esetén találkozhat ősivel, illetve utódaival. Kijavíthatja a múltban elkövetett hibáit, megalapozhatja 
jelenét, meggyőződhet jósnője hitelességéről, stb. (Lásd: Vissza a jövőbe I-III.) 
 

ÖNKÉNTES BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 
E dokumentum aláírásával és dátumozásával 
 
• igazolom, hogy elegendő időm volt az e kísérleti tájékoztató gondos elolvasására és megértésére. 
• beleegyezem, hogy fényképeket készítsenek a kísérlet alatti viselkedésemről és azokat a Kutatóintézetben 

elemezhessék. 
• beleegyezek, hogy részt veszek ebben a kísérletben. 
 
 
 
 

_________________ _________________ ______________ 
Neve (nyomtatott 

nagybetűkkel) 
Aláírása Dátum 
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