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A keretmese 
 
Alaptörténet 
A tábor a római korban játszódik valamikor az I és a III. század között. A tábor helyszíne Pannónia provincia. A cserkészek altábora 
Pannonia Superior (Felső-Pannónia) a kiscserkészek altábora pedig Pannonia Inferior (Alsó-Pannónia). Az őrsi körletek különböző 
pannon városokat jelenítenek meg (például Aquincum, Arrabona, Savaria stb. az őrsök előzetes választása alapján), a roverek pedig 
a provincia védelmére kirendelt légió katonái. 
 
A provincia megalakulásától követjük az eseményeket, római telepesek érkeznek és gyönyörű új városokat építenek. De stratégiai 
terület lévén a provincia lakóit barbár betörések nyugtalanítják, veszélyeztetik. Ezért a védelemhez nem elegendő a kirendelt légió, a 
határ megerősítése, limes is szükséges. 
 
A római telepesek a pannóniai élményeik alapján rádöbbennek, arra, hogy önmagában kevés a római büszkeség, a földek birtoklása 
és az uralkodás. Az élet értelmetlen az igazi istenhit nélkül és a meggyőző pannon példák, hatások alapján ők is a kereszténység 
mellett döntenek. 
 
Helyszínek, tisztségek  
Pannónia Superior - cserkész altábor  Helytartó - táborparancsnok  
Pannonia Inferior - kiscserkész altábor  Legátusok – altáborparancsnokok 
Principia, praetorium - parancsnokság  Aedilis curulis - napostiszt  
Fórum - alakulótér  Patres (nemzetségfők) – őrsvezetők 
Thermák – fürdősátor Centurió - a légió parancsnoka 
Circus, amphitheatrum - cirkusz, amfiteátrum  Questor -:- a GH parancsnoka 
stb. stb.  
 
Július 26. (péntek)  
Az újonnan meghódított Pannónia helytartója birtokba veszi a provinciát (egyelőre Pannonia Superiort), s kijelöli a felépítendő 
római városok helyét. Nagyszabású építkezés (táborépítés) kezdődik.  
 
Július 27. (szombat)  
A provincia és a városok szépítése (a táborépítés folytatása), a környező provinciákból érkező nyugtalanító hírek hatására erő limes 
(táborkapu, kerítés) létrehozása. Délután a városok kulturális életének megindulása, római iskolák létrejötte (forgószínpados 
próbáztatás). 
 
Július 28. (vasárnap)  
A provincia keresztény lakói illően megünneplik a vasárnapot (szentmise). Találkozás a kereszténység helybéli követőivel. Délután 
szenátorjelöltek kezdenek kampányolni és igyekeznek minél több helyet szerezni a szenátusban (Játék).  
 
Július 29. (hétfő)  
Pannónia megtekintése, bejárása, megismerése (egynapos kirándulás).Újabb hírek a az itt honos eszméről a kereszténységről. A 
provinciában általános nyugtalanság tapasztalható. A jól kiépített limes ellenére többen barbár betöréstől tartanak.  
Újabb római városok alapítása és felépítése, Pannonia Inferior létrehozása (a kiscserkészek érkezése, táborépítése).  
 
Július 30. (kedd) 
Kereskedők, vásárosok, kézművesek érkeznek a városokba. Pannónia lakói nemcsak ruházatukat, mindennapos használati tárgyaikat 
egészítik ki, hanem gondolva a barbár-veszélyre hadifelszereléseket (fegyver, sisak) is készítenek (kézművesnap).  
A katonák segédcsapatokat toboroznak a légió mellé. Aki beáll, az a sikeres hadjárat után birtokot kaphat és kitüntető címeket 
nyerhet el.  
 
Július 31. (szerda)  
Hadjárat indul a barbárok ellen. Útközben a sereg megütközik az ellenséggel (valamelyik helyi cserkészcsapattal, számháborúban, 
vagy kendőharcban). A csapatok egy részét (kiscserkészek) félútról visszarendelik a városok biztosítására, védelmére. 
Elgondolkodtató jelek az új eszme világából. 
A sereg nagyobbik része (cserkészek) azonban tovább folytatják a hadjáratot, egyre mélyebbre nyomulva az ellenséges területre 
(kétnapos portya).  
 
Augusztus 1. (csütörtök)  
A barbárok miatti őrjáratok folytatása, s megbizonyosodás a veszély elmúltáról (a cserkészek számára a kétnapos portya befejezése, 
a kiscserkészeknek őrsi nap).  
 
Augusztus 2. (péntek)  
A győzedelmes hadjáratról visszatérnek a légiók. A diadal megünneplése: triumphus (diadalmenet), cirkuszi játékok (sportnap), 
lukulluszi lakoma (az őrsök által készített agapé), a birtokadományok, a kitüntető címek kiosztása. A élmények értékelése alapján 
elhatározás az új eszmék mellett (esti keresztút). 


