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Keretmese Szótár 
 
 

Keretmesés név Eredeti név Keretmesés név Eredeti név 
Imperator 
Septimius Severus 

 Lex Napiparancs 

Cassius Nápoly 
helytartója 

 Auxiliák légiója Szalamandra őrs 

Questor  Cohors Őrs 
Gracchus hadvezér  Historikus Krónikás 
Tacitusz költő  Servi Konyhások 
Marius hadvezér  Terma Fürdőhely 
Pompeius 
tengerész 

 Horrea Konyha 

Justinos kereskedő  Curia Megbeszélőhely 
Marus Minor  Alakulótér Forum 
    
 

 
Akadályverseny 

 
Indító, fogadó: Mielőtt elindulna az akadályverseny, közzéteszik a helytartó 
parancsolatát: 

Légiósok! 

Most, hogy felvettünk benneteket a Császár különleges légiójába, Cassius Illeria 
helytartójának a kegyelméből, megkezdjük a kiképzéseteket.  

Szükség lesz minden erőtökre, minden tudásotokra és Fortuna 
szerencseasszony segítségére is. A versenyen mindenki legjobb tudása szerint 
vegyen részt. A legjobb részidőt teljesítő légióst a helytartó a légiós osztag 
vezérévé emeli! 

Az akadálypályán névsor szerint megyünk végig, kérem az elsőt. (Indítás) 
 
1. állomás Kifeszítünk egy vastag kötelet két fa között. Itt egy minta alapján 
megcímez egy darab borítékot a saját címére. Ezután szájába veszi a borítékot, 
és a kötélen át kell mennie, úgy hogy ne érjen semmije a földhöz, mert akkor 
újrakezdi. Ha teljesítette továbbmehet. 
 
2. állomás Az egyik fára kosárgyűrű szerűen elkészítünk egy kosarat. Mindenki 
kap öt db. Tobozt, gubacsot, követ. Ezeket egy megadott helyről bele kell 
jutatnia a gyűrűbe. Csak akkor mehet tovább, ha mind az ötöt beledobta. 
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Akárhányszor újrapróbálkozhat. Ha nagyon nem megy, akkor közelebbről is 
dobhat. 
 
3. állomás Egy fához két darab másik fát kötünk úgy, hogy a két fa egyik vége a 
földön, a másik vége a fatörzshöz van rögzítve. Úgy kell átérnie a fán, hogy nem 
esik le a fáról, mert különben elölről kezdi. Csak akkor mehet tovább, ha 
teljesítette. 
 
4. állomás Öt darab kötelet kifeszítünk. Egy kötelet két fa közé és így a többit. 
De a kötelek egyre alacsonyabban legyenek. Úgy kell átjutnia, hogy a 
mellkasával és a fejével se érintse a kötelet, mert akkor újra kezdi. Utána 
mocsárjárással át kell jutnia a Tiberius folyón. 
 
5. állomás Leraksz valahol egy poharat. A légiós húsz öt méterre áll a pohártól. 
Bekötöd a légiós szemét, megforgatod. Neki meg kell találnia a poharat. Közben 
irányíthatod. 
 
 
 

Asterix meseerdô 

Indítás: Most pedig indulj kis légiós és keress valakit ebben az erdőben, akinek 
segítségre van szüksége! Keresd a világosságot! 

1. állomás: Ave Caesar! Jó, hogy jöttél kis légiós! Tudod a vándor nomád germán 
horda erősen ostromolja Birodalmunk északi határát. Én is épphogy megmenekültem! 
Azonnali erősítésre van szükségem! Mond csak megbízhatom benned? Na akkor eredj 
és vidd el ezt az üzenetet Rómába és juttasd el a szenátusba. 

De vigyázz, ne bízzál senkiben! Csak a szenátus embereinek higgy! Ave 
Caesar! Jupiter főisten és Fortuna szerencseasszony kísérje minden léptedet! 
Indulj tovább arrafelé! 

2. állomás: Koldusok a bokorban félárnyékban fekszenek, ill. ülnek. Mikor megjelenik 
a légiós, hörgő, elhagyatott, kísérteties, hovatovább szellemi hangon kenyérért és 
innivalóért könyörögnek. Ha nem ad kenyeret a légiós, elkergetik. 

3. állomás: Neptunusz, a tengerek istene hozta tribunus uram! Mondja csak mi 
járatban van errefelé? Én pedig kereskedő volnék, afféle vándorló ember. Jó pénzért 
megveszek bármit. Van valami eladnivalója? Mi az ott a kezében? Csak nem egy 
fontos üzenet? 
Adja csak ide megveszem jópénzért! Na adja már ide! Komolyan mondom! Nézzen 
csak ide egy zsák aranyat adok érte! Na áll az alku? Igen vagy nem? 
Na tudja mit, ha nem is adja el nekem, van egy ismerősöm arrafelé lakik. Neki is 
eladhatja. Menjen csak tovább a fény felé! 
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4. állomás: Állj ki vagy? Mit akarsz itt? Én őrzöm a szenátus kapuját. Ha be akarsz 
menni, először had olvassam el azt a levelet. Aztán eldöntöm bemehetsz vagy sem! 
Add ide! Add már ide! 

Ha odaadja, elolvassa és beengedi a kapun. Ha nem adja oda, mert kitartó volt 
akkor is átengedi a kapun. 

Olyan kitartó vagy, hogy biztosan egyeneslelkű légiós vagy. Ezért beengedlek! Arra 
mehetsz! 

5. állomás: Na végre, hogy itt vagy légiós testvér! Már nagyon vártalak! Én a szenátus 
képviselője vagyok. Mondd csak mi hír az északi határról? Küldjek erősítést, vagy 
egyedül is boldogul a konzulom? Had lássam azt az üzenetet mit ír benne? (elolvassa) 

Most pedig idefigyelj kis légiós! Mivel ilyen bátor tettet hajtottál végre, 
kitűntetlek, s beveszlek a császár különleges légiójába. Gyere térdelj le ide és 
esküdj a császárra. Amíg a császár hű katonája vagy őrizd ezt a jelvényt, mint a 
szemed fényét! Tessék! Menj és pihend ki fáradalmaidat! Menj be Rómába! 

Fogadó: A tábortűzhöz jön mindenki. Innen megyünk zászlólevonásra. 
 


