
Előre kell bocsátanom, hogy fehér emberek indián-jellegű táborozó, spor -
toló nyaralása nem új keletű dolog és nem is én találtam ki. Legfeljebb első -
nek valósítottam meg Euró pában. Az ötlet Ameri kából szár mazik. Ernest
Thompson Seton, a neves
amerikai író a mozgalom
atyja. Thompson Seton
életének javaré szét a
természet ben, a nagy er-
dőkben, a hegyek között,
a va donban élte le és iro-
dalmi témáit is a rengeteg
éle téből merítette. Többnyire indiá nokhoz csatlako zott, indián vadá szok,
vad fogók voltak ta nítómesterei a természet megis merésében. S a kiváló író
személyes tapasz talataiból is rájött arra, amit az elfogulatlan kutatók már
évtizedek óta hangoztatnak, hogy az észak -amerikai indián a világ minden
népe között a legigazibb sportember, mond hatni született sportember, még -
pedig a sport legne me sebb értelmé ben. Mert a sport tisz tult fogal ma ma -
gasrendű etikát tartalmaz. Nem sport ember még ebben az értelemben az,
aki szeret vadászni, vagy futballmér kőzés re, lóversenyre vagy atlétikai ver-
senyre járni, sőt még az sem mindig igazi sportember, aki maga is műveli
ezeket a sportágakat. Indián szempontból – klasszi kus indián hagyomá nyok
szerint – például az az igazi sport szerű magatar tás, ha a vadász tökéle tesen
ismeri a természet életét, a vadak szokásait, jelle mét, otthonosan érzi magát
a ter mészet ben, segíteni tud magán minden körülmény kö zött, viharban,
fer geteg ben éppúgy mint szép időben, de ezt a sokoldalú ismeretét nem arra
használja fel, hogy a természetet pusz títsa, sze gényebbé tegye beavatkozásá -
val. Az indián vadász etika például nem ismeri azt a büszkeséget, hogy „ennyi
meg ennyi vadat ejtett el”, hogy „ilyen meg olyan pompás, ritka pél dányt
zsákmá nyolt”. Ellen kezőleg: csak a paran csoló szükség készteti arra az indi-
ánt, hogy a természet teremtmé nyei közül egyet el ejtsen. Az indián sohasem
ejtett el több vadat, mint amennyire magá nak és családjá nak feltétlenül
szüksége volt. S minden élőlényben Isteni teremt ményt, tehát testvér lényt
látott. Ezért még az elke rülhe tetlen szükségből elejtett állat szelle métől is
mint egy „bocsánatot kért”, s egy szerű áldo zati szertartással igyekezett kien -
gesztelni. Az ellenségeivel is lovagias volt mindig. Kérlel hetetlen volt a harc-
ban, de akivel egyszer megbékélt, azzal mindha lálig tartotta a barátságot.
Soha szerződést meg nem sze gett, bár Amerika történelme nem egyéb, mint
a fehérek szakadatlan szerződés szegése az indiánokkal szemben. A véres és
kegyet len indiántámadásokról az elfogulatlan törté netírók kivétel nélkül
meg állapították, hogy azokat vérlázító igazságta lanságok, szerző déssze-
gések, béke idején való váratlan rajtaütések előzték meg a fehérek részéről.
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És Thompson Seton, valamint az indiánok minden igazi ismerője rámutat
arra, hogy az indián hagyományokban gyökerező felfogás a tökéletes gent-
leman és sportember fogal mának felel meg azzal a lényeges jel lemvo nással,

hogy az indián mindezt nem civili zált, mesterkélt városi életben, ha-
nem a természet ősi, romlatlan és sokkal viszon tagságosabb környe-
zetében valósította meg. Vagyis lelki értelemben valóban kulturált

ember volt anélkül, hogy a materiális érte lemben vett kultúra és civilizáció
hibái, bűnei hozzátapadtak volna. S ez éppen azért volt lehetséges, mert az
indián sohasem szakadt el a természettől, hanem minden idegszálával Isten
szabad világába kapcsoló dott. A természet szelleme, a természeti élet ősi
szabadsága, de ugyancsak a természet parancsolta szigorú önfegyelem s a
közösség kötelességtudata jellemezte az indiánok életét mindaddig, amíg 
a fehér civilizáció erőnek erejével rá nem kényszerítette őket az új, idegen,
mesterkélt életformák elfoga dására, s megfosztotta őket szabadságuktól.
De még így is, ahol az indián még legalább viszony lagos szabadságot élvez,
mai napig meg őrizte legkiválóbb jellemvonásait. Mindazt, amit ezzel ellen-
kezőleg híresztel nek, befeke títve az indiánokat a civilizált világ köztuda -
tában, ma már az elfogulatlan amerikai szakírók is szemenszedett hazug -
ságnak, céltudatos rágalmazásnak bélyegzik. Thompson Seton, még mielőtt
Lord Baden Powell megalapította volna a cserkészetet, sok tekintetben ha-
sonló mozgalmat hívott életre, de ezt egészen indián jelleggel ru házta fel,
mert éppen az indián szellemet tartotta legalkalmasabbnak arra, hogy a
mozgalom hívei tökéletesen sportszerű, magas etikai alapon álló életet él-
jenek, a természettel való legszorosabb kapcsolatban. Amikor a cserkészet
létrejött, Baden Powell nagyon sokat átvett a Thompson Seton-féle „wood-
crafter” mozgalom eszméiből. Thompson Seton a cserkészélethez sokban
hasonló „indián” táborozó élet alapelveit az indián hagyomá nyokból vette.
A legfőbb elvek: a természet szeretete, ismerete és védelme, tökéletes baj-
társiasság, lovagi asság és emberiesség, a természetben élő ember igényte-
lensége, egészséges, legtisz tább értelemben vett sportszerű testgyakor lás,
szépérzék, amelyet az emberi kedélyre nézve oly fontos külsőségek, szertar-
tások, színes, hatásos ruhák, díszek szolgálnak. Miután az indián szellemű
életről van szó, a gyönyörű indián szokásokat, szertartásokat, díszeket, ru-
hákat vezette be követői között. Arra az időre, amelyet a természetben tölt -
hetünk, kapcsolódjunk ki gyökeresen másik, városi, civilizált énünkből: le-
gyünk lélekben gyermekek, tudjunk játszani, örülni a szép nek. Így válik az
egészséges testi sportélet szellemileg is újjáalakító, regeneráló élmén nyé. 

E sorok írója hálát ad a Jóistennek, hogy töretlenül él benne ma is,
amikor már jól benne jár negyvenes éveiben, a fantáziát, játékot és önfeledt
átélést kívánó kedve. A jószerencse megáldott olyan barátokkal is, akik ha-
sonlóan éreznek. Ez adta a gondola tot, hogy 1931-ben mega lapítsam a mi
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„indián tábo runkat”. Akkor még nem ismer tem Thompson Seton mozgalmát,
ettől füg getle nül támadt az ötlet ben nem és né hány bará tom ban. Már kör-
vonalaztuk a tervet, lefek tettük alapel veit, amikor Thomp son Seton pompás
könyve, The Book Of  Wood craft And Indian Lore a ke zembe került. Ter-
mészetesen felhasznál tuk a kiváló indiánbarát szempontjait, az adott
viszo nyokhoz alkalmazva ezeket. 

Így jött létre a Duna mellett az első magyar  „indián” tábor. Eleinte
csak öten-hatan voltunk, de az idei nyáron már 15 tagja volt törzsünknek.
Nem is a nagy létszám a fon tos; az évek folyamán tapasztaltuk, hogy nagyon
meg kell válogatni az új jelentkező ket. Ezen a nyáron már nagy körben
álltak kúp alakú, igazi indián sátraink azon a szige ten, amelyet egy
lelkes, kitűnő barátunk bocsátott a „törzs” rendelkezésére. De ele jétől
fogva betartottuk az indián szokáso kat. Minden „harcosnak” neve
van, melyet vala mely esemény, egyéni tulajdonság vagy teljesítmény
kapcsán nyert. Nemcsak a sátrak indián jellegűek, hanem a ruházat,
a felszerelés is. Persze, amikor az idő engedi, állandóan csak úszónad-
rághoz hasonló in dián ágyékkötőből áll a ruházat. De ünnepé lyes al-
kalmakkor, a nagy tanácsok vagy esti tábortüzek idején mindenki
felölti indián díszruháját és sastollait. A ruhákat, a színes gyöngyhím-
zés-díszeket, a fegyvereket min denki maga készíti, eredeti minták
felhasz nálásával. A sastollak, akárcsak az indiá nok nál, kitűntetések
jelképei. Tettekért, sport szerű teljesítményekért, jól végzett mun -
káért, tábori érdemekért, a köznek tett szol gálatok ért szavazza meg
a törzs tanácsa a „harco soknak”. Huszonnégy tollból már meg lehet
csinálni a méltóságteljes hatású, díszes tollkoronát. Aki ilyet visel ün-
nepélyes alkal makkor, az bizonyára régi, kipróbált, érde mekben dús
harcos. A fiatalabbak, az új tagok is egyenként kell, hogy megsze-
rezzék tollaikat. Éppen ezért büszkén viseli mind egyik. Az „indiáno-
kon” kívül vannak aztán a törzs nek „sápadtarcú” barátai is, ezeket szí vesen
látjuk a táborban; nem indián, hanem cow boy vagy trapper-jellegű ruhát
vagy kalapot vagy prémes sapkát viselnek. Ilyen „halványképű” barátja a
törzsnek „Grizzlyfog” is, Dékány András, aki annyi hangulatos cikket írt már
a táborról.

És hogy mindez nem csak üres játék, annak legszebb bizonyítéka, hogy
az Amerikai Indián Szövetség (The Indian Association of America, Inc.), ez
az egész Észak-Amerikára kiterjedő, hatalmas  szervezet, tudomást szerzett
a magyar „indiánokról”. Komolyan vette és a legnagyobb mértékben méltá-
nyolta igyekezeteinket és teljesítményeinket s ezt azzal fejezte ki, hogy a
magyar „törzset”  beválasztotta teljes jogú  tagjai közé, e sorok írójának
pedig  hivatalosan is a Szacsem (Főnök) címét adományozta és beválasztotta
az Indián Nemzeti Tanácsba. A Szövetség idei évkönyve cikkel és képekkel 
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ismerteti a „Magyarországi Algonkin Indián Tanács” körének történetét és
indiánszellemű életét, amely nyaranta folyik a Dunamenti táborban.

Mi pedig, magyar „indiánok”, most még nagyobb kedvvel éljük nyár-
ról-nyárra a mi szép, színes, testet-lelket ifjító tábori életünket. 
A „törzs” tagjai egyébként komoly munkát végző emberek: orvosok,
művészek, tisztviselők, tanárok – de nyáron mindegyikük siet a tá-

borba, hogy ott annyi időt töltsön, amennyit csak a szabadság-ideje megen-
ged és erre az időre elfeledkezzék városi mivoltáról, boldogan átengedve
magát a szépséges, feledhetetlen hangulatnak, amelyet sehol másutt meg
nem találhatna.

S nyári estéken  a lobogó tűz fénye ráhull a büszke sastollakra, a mű-
vészi gyöngyhímzésekre, a marcona indiánruhákra, amint a békepipa körbe-
jár és a füst áhítatosan emelkedik a Nagy Szellemnek – mindnyájunk
Istenének – otthona, a csillagos ég felé!

(Uj Magyarság, 1937)

Fehér Bagoly, Heverő Bölény Nagyfőnök és Öreg Halászsas. Ismeretlen felvétele, 1940. A Hopp Ferenc
Ázsiai Művészeti Múzeum Adattára, ltsz.: F2018.67
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