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TÁBOBA HÍVÓ SZÓ 
 

A KERESZTES VEZÉREK LEVELE A VILÁG KERESZTÉNYEIHEZ 
 

Hívó szavunk jusson el minden rendű és rangú emberhez, 
Ki tartozik valami féle lovagi szervezethez! 

Szempontunkból mindegy ama tény, 
Hogy hölgy, lovag de legyen keresztény! 

Második Orbán pápa hívó szavára, 
Veszélyes seregként indulunk a pogányra. 
Elébb azonban felkészülünk a nagy útra, 

Hogy a vállalkozás ne légyen tortúra. 
Így hívunk táborunkba minden. elemet, 

Hegy közösen tanuljuk a lovagi szerepet. 
Fusson hát a hír ezer lábon íziben, 

Mit akarunk most tenni odaát a Gerecsében. 
Lesz nagy hadi játék és lovagi torna, 

Gyűljön hát oda a népesség, színe java! 
Minden dolognak vagyon egy kezdete, 

Ez pedig ezen évnek azon szeglete, 
Mikor Nagyboldogasszony anyánkat tisztelénk, 

S pontosan mikor Szent Domonkost ünnepelénk. 
Így tehát ki önként keresztet venni kész, 

Az mától fogva ne kámzsába. Hordja a pengét! 
Jelezze szándékát Perjelének menten, 

Hogy az zászlóval vezesse oda szépen és rendben. 
Reméljük hívó szavunk halló fülekre találtatott, 
S szép nagy sereggel találkozhatunk majd ott. 

Az. úr áldását fejetekre kérve, 
A perjelek így kívánnak rávezetni a szépre. 

 
 
 
2002. AUGUSZTUS 7. (SZERDA) -(Előtábor) 
Ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen pár dolgot ki ken próbálnunk! 
Keretmese kontingens - járja az altáborokat, illetve közös jeleneteket rendez végig a 10 nap alatt! 
 
Keretmese. szótár:  
Táborparancsnok - Nagymester,  
Napostiszt - Magister,  
Tisztek - Perjelek,  
Őrsvezetők. - Preceptorok, 
Csapatok- Lovagrendek, 
Őrség- Speculator, 
Imaszolgálat - Kistestvérek,  
Tűzmesterek - Trappier,  
Krónika - Regino, trubadúrok,  
Konyha - Tressler,  
WC - Kalifátus,  
Szersátor - Ispotály,  
Fürdő - Jordán,  
Alakuló tér - Golgota,  
Táborhely - Purgatórium,  
Cserkészek - Lovagok, fegyvernökök, apródok,  
Napiparancs - Regula.  
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AUGUSZTUS 8. (CSÜTÖRTÖK) -(1. nap)  
Vonuláskor elmondani: magatoknak építitek a cserkész országot, olyan lesz, amilyenné Ti formáljátok!  
 
Bevonulás, megérkezés 
Az érkezők a király előtt hódolnak és ajándékokkal halmozzák el Őt. 
 
„Én Oroszlánszívű Richárd nagy tisztelettel üdvözlöm a lovagrendeket, s titeket lovagok. Amint azt bizonyára 
tudjátok Szentföldi hadjáratra indulunk, melyet a Clermanti zsinaton hirdetett meg. Együtt létetek célja, hogy 
a Sznetföldi hadjáratra ismerjétek meg a lovagi életnek minden szépségét és nehézségét. Az Úr áldjon meg 
bennünket!” 
 
Bekiabálók: "Lelkem Istené, életem a királyé, a becsületem az enyém!" 
 
Az alakuló téren napiparancs ismertetés. Itt a közérdekű tudnivalók rovatában szerepeljen, hogy csak abból lehet 
lovag, aki a vezetője által kijelölt személyekkel bizonyíthatóan jót cselekedett!!! A tábor vezetőit be kell mutatni. 
 
Boszorkánv égetés  
Nagymester a máglya mellett foglal helyet kíséretével, míg. az inkvizíció dolgozik. Dobpergés hallatszik. A 
máglyán szalmabábú, a hóhér a máglya mellett fáklyával áll. Az inkvizíció felolvassa: 
Ezt a személyt bűnösnek találtuk szemérmes, ördöggel való cimborálás, házasságtörés és még számtalan 
bűnben. Ezért átadtuk őt a világi hatóságoknak, akik halálra ítélték őt Szolgáljon ez minden eretneknek intő 
jelül!  
 
Nagymester elmondja az üdvözlő szövegét:  
 
Én ………………………… nagy tisztelettel üdvözlöm. a. lavagrendeket, s Önöket dicső lovagok. Amint azt 
bizonyára tudják, Szentföldi hadjáratra indulunk II. Orbán pápa szellemében, melyet még a Clermanti 
zsinaton hirdetett meg. Együtt létünk célja; hogy megismerkedjenek a lovagi élet minden csínjával és bínjával. 
Lovag azonban csak az lehet, aki jótettet követ el egy általa választott személlyel. Ezen személy kiválasztását 
mindenki konzultálja meg lovagrendje parancsnokával A jótett elkövetését a preceptori hivatalnál be is kell 
bizonyítani! A határidő: Augusztus 10. (Szerda) a lovagtábor 3. napja. Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, 
erényt és becsületet!  
 
Lovagrendek nevei: 
Templomos, Johannita, Német, Szent György. 
 
FELÉPÍTENDŐ TÁBORI, ALTÁBORI ÉPÍTMÉNYEK:  
altábori kapu, tábori kapu, oltár, altábori asztal, tábortűzhely, ebédlő, alakuló tér, latrinák, keretmesés 
építmények, altábori szemetesek, kényelmi építmények. 
 
TÁBORTŰZ 
Lovagi erények 
 
 
2002. AUGUSZTUS 9. (PÉNTEK) - (2. nap}  
TÁBORÉPÍTÉS BEFE.JEZÉSE  
TÚRA 
 
2002. AUGUSZTUS 10. (SZOMBAT) - (3. nap) 
Lovaggá ütés  
A lovagrendek parancsnokait a Nagymester üti lovaggá. 
-A rám ruházott hatalomnál fogva én a Nagymester lovaggá ütlek - kardját az előtte térdelő vállára-fejére-
vállára helyezi.  
-Állj fel xy lovag. Ígéred, hogy a lovagi erényeket betartod? 
-Ígérem!  
- Mond utánam: „Lelkem Istené, életem a királyé, a becsületem az enyém!” 
-Ugyanígy cselekedjetek lovagrendetekben azokkal, akik erre érdemesek! 
A lovaggá ütések ezek után az altáborokban folytatódnak. A keretmese kontingensből mindenhova kell pár 
képviselő.  
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Lovagi torna kihirdetése: 

Közhírré tétetik! 
Minden nemes lovag és nemtelen halandónak, hogy a holnapi nap folyamán lovagi torna lesz. A párviadalon 
részt venni szándékozó lovagnak szíve hölgyétó1, az etikett szabályai szerint, szalagot kel szerezni, amit a 
Perjelek tanácsánál, mint nevező hivatalnál kell bemutatni. Aki szalagot nem tud bemutatni, azok a vitézek 
csak a buhurton, a torna amatőr, szelídített változatán vehetnek részt. 
 
TÚRA (MÁSODIKNAPJA) 
HADIJÁTÉK 
 
2002. AUGUSZTUS 11. (VASÁRNAP-) -(4. nap}  
NYÍLT NAP  
LOVAGITORNA  
ROHAMPÁLYA 
 
2002. AUGUSZTUS 12. (HÉTFÓ) - (5. nap) 
NEM TÍPUSÚ JÁTÉK  
ROHAMPÁLYA 
 
2002. AUGUSZTUS 13. (KEDD) - (6. nap) 
STRAND.  
 
2002. AUGUSZTUS 14. (SZERDA)- (7. nap) 
MESEERDŐ 
 
Indítás: Kis lovag keress valakit ebben az erdőben, akinek segítségre van szüksége! Keresd a világosságot!  
 
1. állomás - Kálmán király 
Isten hozott, jó hogy jöttél kis lovag! Tudod a környéken kóborolnak a rabló lovagok. Látod a kíséretemet 
levágták, és itt maradtam egyedül. Valakinek szemmel kell tartania őket. Amíg itt vagyok,. biztonságban 
vagyok, de segítségre van szükségem. Megbízhatom benned? Kérlek, akkor vidd el ezt a levelet a királyi 
udvarba és add oda a nádornak. De vigyázz, ne bízzál senkiben sem! 
 
2. állomás - Leprások  
Leprások a határon ücsörögnek. Mikor megérkezik a lovag. gyógyírért és adományért könyörögnek. Mikor ez 
nem ad, elkergetik és megfenyegetik. 
 
3. állomás - Boszorkányok 
Kis tűz körül varázsolnak,. foglalatoskodnak. Mikor a lovag megérkezik köhögve körbejárják őt. Végül az egyik 
- Titkot szimatolok! Add csak át azt a titkos üzenetet, mi majd jó helyre juttatjuk. Erőszakoskodnak, ha nem 
enged, akkor megfenyegetik: Békává varázsolunk! Add ide, vagy kotródj innen. 
 
4. állomás - Muzulmán kereskedő 
Allah kísérje utadat fenséges efendi! Látom dolgod sietős. Magam is sietek a vásárra,. így nem húznám a drága 
idődet. Van valami eladni valód? Nem adod el ezt a levelet? Adok érte 1000 dínárt! Ha nem, akkor menj tovább! 
Allah kísérjen! Allah Akbar! Ha eladja a levelet, akkor is elküldöd. 
 
5. állomás Történetíró 
Fa. tövében ül és. ír. Üdvözöllek dicső lovag szép a ruhád szép a lovad. Mond csak nincs valami jó izgalmas 
történeted, amit az utókornak megírhatnék? Mesélj valamit! Ki küldött és miért? Nem félsz a: rablóktól? Ha 
mondd valamit, azt leírod, ha nem elküldöd. Kotródj, ha nincs történeted! Nem is lennél méltó arra, hogy 
megörökítsem a nevedet! 
 
6. állomás - Alkimista  
Kotyvaszt valamit. A fenébe, megint nem sikerült aranyat készítenem sátorlapból! Valami új anyag kellene! 
Papír! Papírból még nem próbáltam! Nincs nálad véletlenül papír? Na! Ha nincs, akkor ne zavarj a munkában!!! 
Ha van, akkor add ide! Köszönöm! Na de most kérlek hagyj magamra! Ne zavarj! 
 
7. állomás - Jámbor barát  
Dicsértessék az Úr most és mindörökké! Mi járatban vagy lovag? Talán.nyugta1an.a.letked a rád bizott titoktól? 
Oszd- meg velem! Nem bízol egy szerzetes papban? Gyere gyónd meg bűneidet! Mivé válik a világ! Siess- 
tovább és intézd el az úr által rád bízott szolgálatot. Az Úr legyen veled! 
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8. állomás - Kapuőr  
Állj! Ki vagy! Üdv néked,. nemes lovag! Hová tartasz és mit akarsz? Én őrzöm a királyi vár kapuját! Fontos 
dolgod van? Talán bizony levelet hoztál? Add ide, had olvassam el. Aztán eldöntöm, hogy bemehetsz vagy sem. 
Ha odaadja a levelet, elolvasod, és beküldöd a királyhoz. Ha nem adja oda, akkor megkérdezed, hogy titkos-e az 
üzenet. Ha azt mondja igen, akkor is beengeded. Szóval mindegy mit csinál, Te beengeded…. 
 
9. állomás - Nádor  
Na végre, hogy ide értél lovag! Mond mi hír Kálmán királyról? Láttad? Jól van? Hoztál tőle üzenetet? Értem 
azonnal intézkedem! Neked köszönöm bátorságodat, és hogy vigyáztál a titkos üzenetre. Menj, és pihenj le a 
hosszú út után a többi, lovag között. 
Szerintem adhatnánk nekik valami- csokifélét jutalomként. Persze-csak annak, aki elhozta a levelet.  
 
Fogadók: Leültetik a megérkező lovagot és foglalkoznak velük. Játék. ének, ...  
FŐZŐVERSENY  
CSAPATPROGRAMOK  
 
2002. AUGUSZTUS 15. (CSÜTÖRTÖK) - (8. nap) 
PRÓBÁZTATÁS 
IJASZAT  
REGÖS FOGLALKOZÁSOK  
PRÓBAZTATÁS 
MISE 
FOGADALOMTÉTEL 
 
2002. AUGUSZTUS 16. {PÉNTEK} - (9. nap) 
Utolsó este - "körmenet' - az altáborok bejárása gyertyával a legsikeresebb dalokat, altábori indulókat énekelve.  
DÉLELÖTTI PROGRAM  
BONTÁS 
 
2002. AUGUSZTUS 17. (SZOMBAT}- (l0. nap) 
Felsorakozás után a nagymester buzdító szavakkal küldi a lovagokat vissza az életbe, amelyet az igazi keresztes 
hadjáratnak nevez. Szempontok: mindennapi rossz szokásaink leküzdése, kísértések leküzdése, az igazi fontos 
hadiárat a bűn ellen. 
 

Nemes Lovagok és Úrhölgyek! 
Együtt létünket sikeresnek tartom! Célunk, hogy a lovagi élettel megismerkedjetek jól sikerült Most azonban 
az igazi keresztes hadjárat kezdődik. A mindennapokban kell a keresztet viselnünk és itt már nem a pogányok 
ellen, hanem a saját bűneink ellen kell harcolnunk. Ehhez fegyvereink a lovagi erények a hit remény és a 
szeretet. 
Szeretném hallani, hogy ezt milyen elszántan teszitek! "Harcra fel! Győzni kell!" - Erővel, serénnyel! 
Örülök, hogy lelkesedésetek a tábor végén sem lanyhult Emlékezzetek arra is, hogy a becsülettel tett 
csukészfogadalom egy é1etre kötelez. 
"Lelkem Istené, életem a királyé, a becsületem az enyém!" A megismert tudással Isten templomát építsétek! 
Ehhez kívánok jó munkát! Hipp-hipp… 
 
BONTÁS  
 
 

KÜLÖNFÉLE. KERETMESÉS FOGALMAK 
Inkvizíció - egyházi törvények  
Pejor - faggató,  
Domonkos' rendre bízták - IX. Gergely, IV. Ince pápa - Kínpad alkalmazása,  
Eretnekek - nézeteiket feladták, bűnbánatot tartanak (vezeklés), megtérésükben kételkedtek - életfogytigalani 
börtönre ítélték őket, megátalkodottak - a világi hatóságok kivégzik őket. Bárki lehetett vádló és tanú. Spanyol 
inkvizíció IV. Sixtus állította fel 1480-ban, vezetője T. Tamás Domonkos rendi szerzetes. 
Lovaigi erények - altáborokban rendszeres látogatások és a lovagi erényeket kérik számon,  
Sárkányfű árus - füvet árul a sárkányok ellen, de lebukik és elítéljük,  
Színészek. akrobaták. tomászok keresztülvonulása,  
Trenga Dei. Isten békéje: Pénteken nem lehet hangoskodni, veszekedni, harcolni, 
Nőrablás - lovag vagy lovagok az altáborokból nőt rabolnak, ha sikerül nekik, csak párbajjal  
lehet kiszabadítani - ha nem sikerül a rabló lovag hívja ki párbajra a megakadályozót. 
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Kiközösítés - pápai bulla érkezik, amelyben xy-t egyházi átok alá veszi. Ezt a szent inkvizícióra bízta. Nem lehet 
hozzászólni, engedelmeskedni neki semmiképpen. Feloldásra is van mód. 
 
 

BÁTORSÁGPRÓBA 
Indítás: Lovagi életed talán legborzasztóbb útja előtt állsz! Imádkozz Istenhez, hogy túléld! Csak az ima és a hit 
menthet meg Téged!  
 
1. állomás - Rabló lovag  
Vértbe öltözött férfi támadja meg a lovagunkat. Pénzt vagy életet! - kiáltással. Ketté hasítlak. Állj meg és küzdj 
meg velem!! 
 
2. állomás - Boszorkány  
Egy kis fa mellől áll fel  körbejárja köhögve, szimatolva. Mivel varázsoljak? 
 
3. állomás - Hóhér  
Egy nagy' tönk. mel1ett áll kezében nagy fejsze. Isten hozott elítélt! Ne félj, gyors leszek! Észre sem veszed és 
már az Úr előtt állsz. Hajtsd ide a fejedet! Ekkr a hóhér a tönkre súlyt. 
 
4. állomás - Temető  
Kezek lábak lógnak ki a földből, kísérteties fény. Egy hang futásra buzdítja...  
 
5. állomás - Csontváz  
Kifeszített damilban vagy madzagban megbotlik és a fa felől egy csontváz lendül feléje...  
 
6. állomás - Szerecsen szolga  
Sötétből szalad elő - megnyírlak - felkiáltással.  
 
7. állomás – Örült inkvizítor 
Inkvizítor kiabál a karóba húzottak és a felakasztottak felől. Gyere csak te hitvány eretnek, nézd meg milyen 
sorsod lesz! Közelít hozzá... Gyereeee!  
 

---------- 
 
Udvarlási lehetőségek - ének, szerenád, vers, egész napos szolgálat.  
Esküvő - lánykérés verses fomlában térden állva. Nagymester és az inkvizítor előtt kell.  
Lovagi torna - hölgyektől szalagot kell szerezni, kérni. Ezt előtte való nap kell kihirdetni reggel. Csak így lehet 
részt venni a másnapi lovagi torán. Vendéglátás - Versenyszámok: egyensúlyozva leütni a másikat, 
nyakkendőpárbaj, csoportos harc.  
 
 

KERETMESEJELENETEK: 
Boszorkányégetés  
Máglyán egy szalmabábot elégetünk, mellette egy csuklyás hóhér fáklyával az inkvizíció tagjaival, lovagok. 
Pergamenről felolvasni az asszony bűneit, majd a máglyát meggyújtani, közben kiáltozni. Szerintem ennek este 
kéne lennie...  
 
Királyi jelenlét  
Felállított sátor előtt trónon ül a király, körülötte a lovagok. fogadja az érkező lovagokat, fegyvereseket, vagy 
akik éppen eléje járulnak.  
 
Ítélet  
Tolvaj fogunk a táborban. a Nagymester elítéli őt, - tönk, balta.  
 
Járvány  
Pestis tizedeli a lakosságot - piros pöttyök festése - - rongyok égetése,  
 
Isteni élet  
Két peres vitája igazságot követelnek mind a ketten. Tűzpróbának vetik alá magukat, izzó vasat kell megfogni 
(műkéz),  
 
Lovaggá ütés - reggelente névadási ceremóniaként,  



153.,811.,827.,832.,1030. sz csapatok közös tábora 2002 
 
Bárdok éneke - Trubadúrok este dalolva járják az altáborokat és lovagi történeteket mondanak,  
 
Tömjénesek - Szintén este ördögűzés gyanánt altáborok területét körbefüstölik, barátok és imát mormognak 
közben,  
 
Árumegállítók- a kirándulás után a hazaérkező csoportokat megvámolják! 
 
Rabló lovagok - éjszakai akció egybeköthető a riadóval. Ha az őrség valakit elfog, azt másnap megfosztják 
lovagi címétől. 
 
TÁBORTŰZTÉMÁK 
Lovagi erények – alázat, jámborság, hűség, nagylelkűség, bátorság, segítőkészség, engedelmesség, nők 
gyámolítása, vendégszeretet, udvariasság.  
Lovagi élet - felkészülés az életre, apródok-fegyverhordozók, lovaggá ütés, vándorút, étkezési szokások, 
szerelem, rabló lovagok, lovagrendek, háború.  
Középkori büntetések - halál, csonkítás, megszégyenítés, elzárás, vagyoni büntetés, Isten ítélet, kiátkozás, 
menedékhely gyilkosoknak, lovagot megfosztják a rangjától.  
Középkori egyház - püspökök, papok, szerzetesek, Szűz Anya, Szentek, Kódex írás, Zsinat, Búcsú, 
Zarándoklat, Kegyúri jog.  
Középkori élet - Királyi udvar, Nemesi vár, Város-céh, Falu, Bárdok, Csepőrágók, Hiteles hely, Járvány, 
Öröklés-primogentura. 
Keresztes hadjáratok - Meghirdetés., kereszt fölvétele, törökök és az. iszlám, fosztogatás, Jeruzsálem, gyerekek 
útja, Filozófia; keleti- növények, fogolyváltó-rendek. 
Eretnekek - Kathor, Bogumiekus, Albiak, Valetiak, apostoli testvérek, apokaliptikusok, petrobrusziánokánok, 
luciferiánusok, inkvizíció. 
Csapatok tábortüze - a csapatok döntik el, hogy milyen tábortüzet szeretnének. 
Ilyen volt a tábor - Megérkezés, Táborépítés, Lovagi torna,. strand,. főzőverseny,. nyílt nap, próbáztatás, portya, 
hadijáték, rohampálya.  
 
Tábortűz - oltártűz,. kunyhó, különféle tűzgyújtási technikák. 
 

 
Jelszó, Jelmondat! 

 
 

1. nap:  ’Legyünk ország építő magyarok!’ 
2. nap: ’Lelkem Istené, életem a királyé, a becsületem az enyém! 
3. nap: ’ A lovagok nem ismerik a félelmet, mert lelküket a hit hatja át!’ 
4. nap: ’Ne nekünk, hanem a Te nevednek add Uram a dicsőséget!’ 
5. nap: ’Valóban méltó vagyok a testvéri társaság tagságára!’ 
6. nap: ’Hit a harcban remény a bajban!’ 
7. nap: ’Inkább legyünk nagyok a kicsiny dolgokban, mint kicsik a nagyokban!’ 
8. nap: ’Életünkben, halálunkban az Úréi vagyunk.’ 
9. nap: ’Az Úr az én kősziklám, az én váram és szabadítóm!’ 
10. nap: ’Hálás ember, termékeny föld, tízszeresen adja vissza, amit kapott!’ 

 


