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Bevonulás 
 
A táborba érkezéskor a kint lévők felsorakozva várják az érkező légiókat. A megérkező 
Tribunusok a törzskarhoz állnak. A légiók a törzskar előtt felsorakoznak. 

A helytartó előlép és rövid tájékoztatást tart a Birodalom belső helyzetéről, a császár 
haláláról.  Lelkesítő beszédben arra ösztönzi a légiókat, hogy ők válasszanak császárt. 
Mindjárt egy javaslattal is előjön. 
 

Római Polgár! 
Birodalom Hadinépe! 

 
Halljátok szavam. Hőn szeretett Császárunkat Helvius Pertiuax-ot három hónapos uralkodása 
után Julius végén a szenátusi árulók meggyilkolták. Róma ismét a császárgyilkosok 
gyülekezőhelyévé vált. Tűrnünk kell ezt nekünk? NEM!!!  

Nem ezt a gaztettet egyetlen római katona sem tűrheti. Javaslom válasszunk magunk közül 
császárt! Ruházzuk fel az imperátori tisztséggel, a legfőbb polgári és katonai hatalommal 
Pannonia helytartóját Septimius Severust! Ha egyetértetek ezzel a javaslattal egy harsány 
csatakiáltással jelezzétek! 
 
(Eközben bíborpalást, bíbor korona, jelvények) 
 
Eskü az új Császárnak:  
 
Az új császár szavai: 
 
Napiparancs kihirdetése. 
 
 

Táborzáró 
 
A Császár feleleveníti a tábor jelentős állomásait, a fogadalomtételt és az ígéretet külön 
kiemelve elrendeli, hogy minden légió térjen haza állomáshelyére és a keresztény életet 
hirdesség szerte a világban. 
 

 1(7)  



 Római tábor Bakonybél  1999.  
  Dunakanyar  
 
 
Keretmese Szótár 
 

Magyar név Római név 
Alakuló tér .................................Forum 
Alakuló térre vezető út ..............Via Praetoria 
Csapat ........................................Legio 
Cserkész.....................................Veteran 
Éjjeli őrség.................................Limes cohors 
Esősátor .....................................Fabriciae 
Fegyvertár..................................Custus Armorum 
Fegyvertáros ..............................Custus Armorum Procurator 
Fürdősátor..................................S.S. termái 
Gazdasági tiszt...........................Optio Procurator 
Imaszolgálat...............................Beneficiarius 
Kápolnához vezető út ................Via Appia 
Kiscserkész ................................Auxilia 
Kismaros....................................Marus Minor 
Konyha.......................................Horrea 
Konyhás őrs ...............................Servi 
Krónikás ....................................Historikus 
Küzdőtér ....................................Amphiteatrum 
Latrinához vezető út ..................Via Latrinorum 
Megbeszélőhely.........................Curia 
Mellékhelyiség ..........................Latrina 
Napiparancs ...............................Lex 
Napostiszt ..................................Helytartó 
Őrs .............................................Cohors 
Őrsvezető ...................................Centurio 
Pénzügyminiszter ......................Questor 
Program .....................................Munus 
Táborkapu..................................Porta Principalis Sinistra 
Táborparancsnok sátra...............Praetorium 
Táborparancsnok .......................Imperátor 
Táborparancsnoki központ ........Principia 
Tábortűzhely..............................Circus Maximus 
Tábortűzhelyre vezető út ...........Via Principalis 
Tisztek .......................................Tribusus 
Tűzmester ..................................Aquilifer 
Vác.............................................Waciensis 
Verőce........................................Virivotica Verenca 
Zebegény ...................................Zebegin 
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Lex Septimius Severus 
Napiparancs 

 
 

Róma alapítása után a 2652. Esztendő dicső Augustus havának 16. 
Napján a keresztények Szt. Szeréna ünnepén. 
 
Jelmondat: Adjátok meg a császárnak, ami a császáré az Istennek, ami az Istené 
(Máté; 22;21) 
 
Jelmondat: Két kulccsal nyílik a mennyország kapuja: egyik az imádság, másik a 
munka. 
 
Jelmondat: Ne bízzál saját igaz voltodban. Ne aggodalmaskodjál amiatt, ami elmúlt. 
Légy azon, hogy nyelvedet és gyomrodat fékezd! (Remote Szt. Antal) 

 
Jelmondat: Az egyik vas a másiktól kapja az élét, a másik társasága tisztítja az 
embert. (Péld. 27;17) 
 
Jelmondat: A keresztény lépjen be bátran a sötétségbe. Ô maga legyen ott a 
világosság! (Reinhold Schneider) 

 
Jelmondat: Ha megszólalsz, legyenek szavaid értékesebbek, mint a hallgatásod. 
(Zsidó közmondás)  

 
Jelmondat: Az erdők csendjében rátalálsz Istenre, aki az örök csend. (ismeretlen 
remete) 

 
Jelmondat: Kalendáriumod azt mutatja, hogyan múlik az idő – arcod viszont azt 
mutatja, hogyan használtad föl. (Német közmondás) 

 
Jelmondat: Az emberélet keresztjei olyanok, mint a kottában a keresztek: 
fölemelnek. (Beethoven) 
 
Jelmondat: Hálás ember, termékeny föld tízszeresen adja vissza, amit kapott. 

 
AVE Caesar! 
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Főzőverseny kihirdetése: 
 
 

Optio Procurator esete 
 
 

Mily erős időnként az ember jelleme, 
Arra szolgáljon például Optio Procurator esete. 

Történik pedig Septimius Severus császár uralkodása alatt, 
Hogy az imperátor katonái között új szakácsot kutatgat. 

A mi derék gazdasági tisztünk nem veszi ezt tréfára, 
Kihúzza magát s alakja ilyankor hasonlít egy szálfára, 

S fennhangon büszkén szól a császárra: 
Jupiterre mondom, ha nálam jobbra lelsz, 

Fiammá fogadom, s konyhámban jó helye lesz! 
De addig is főzzön reátok Juno maga, 

S tőlem éhezhet egész Pannónia. 
 

Halván a császár ezt a merész beszédet, 
A kíséretének ily szavakat intézett: 
Hirdessétek ki szerte Pannoniában, 

Kik jól s finomat főznek bográcsban, 
Táboromban tudásukról számod adjanak, 

Jutalmuk természetesen nem marad el, 
De te szakács az életeddel felelsz! 
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I. Törvény az adózásról 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
Róma alapítása után a 2652. esztendőben, 
Septimius Severus uralkodása idején, Julius 
Caesar havának idusán a Questor a 
következő törvényeket hozta. 

2.§ 
Ezen törvényköny kiterjed a Római 
Birodalom területén letelepedett légiókra. 

 
Törvény a Vigadalmi adóról 

(MMDCLII/I) 
 

1. § 
Adóköteles minden a tábortűzön részt vevő 
légió. Az adó összege légiónként 5 dínár. 
Ezt az összeget a Questornak kell 
beszolgáltatni minden nap este 20 óráig. 
Aki(k) ezt elfelejti(k) megtenni, további 5 
dínár pénzbírsággal súlytandó(k). 

2. § 
Az így beszedett pénzösszeg 25 %-a a 
Birodalmi Kincstárat illeti meg, míg a 
további 75 %-ot a három legjobb tábortűzi 
műsort előadó légió között kell igazságosan 
szétosztani. 

3. § 
A tábortűz közben a Császár és a Questor 
értékeli a tábortűzi műsorokat. Tábortűz 
után megvitatják egymással a végeredményt 
és a forumban kihirdetik az első három 
helyezettet. 

4. § 
Az első három helyezett a neki járó 
pénzösszeget a Questornál tudja felvenni, 
minden nap este 22 óráig. Ha a megadott 
időpontig a nyertes légiók nem jelentkeznek 
a nyereményükért, jutalmuk semmisnek 
tekintendő. 

5. § 
Mentes a vigadalmi adó alól az a légió, 
amelyiknek a Császár által kihirdetett más 
fontosabb munusa van. Ebben az esetben a 
Császártól kapott igazolást szintén 20 óráig 
lehet leadni a Questornál. 

Törvény a Császári adóról 
(MMDCLII/II) 

 
1. § 

Adóköteles minden a Római Birodalom 
területén letelepedett légió. Az adó összege 
a napi bevétel 25 %-a. Az adót minden nap 
meg kell fizetni a Questornak este 20 óráig.  

2. § 
Amelyik légió(k) ezt elfelejti(k) befizetni, 
további 25%-kal tartoznak a Birodalmi 
kincstárnak. 

3. § 
A Császári adó alól nincs mentesség. 
 

Törvény a Nevezési díjakról 
(MMDCLII/III) 

 
1. § 

Nevezési díjat (továbbiakban díjat) kell 
fizetni minden a Római Birodalom területén 
letelepedett légiónak. A nevezési díj 
összege légiótagonként 1 dínár.  

2. § 
A tábortűz után nem kell nevezési díjat 
fizetni. 

3. § 
A nevezési díjat munus előtt kell befizetni a 
Questornak. Munuson csak az a légió vehet 
részt, amelyik befizette a díjat. 

A nevezési díj alól csak a Császár 
engedélyével kapható mentesség. 
 

Törvény a Pénzbírságról 
(MMDCLII/IV) 

 
1. § 

Pénzbírsággal súlytandó az a légió, mely a 
következő bűntetteket vitte véghez: 
a) tagja(i) szemeteltek a Római Birodalom 

területén, 
b) sátorszemléjét nem fogadták el, 

rendetlen, 
c) hangoskodtak takarodó után, 
d) kötelezettségüket nem vagy nem 

megfelelően végezték el, 
e) gyülekezőről, programról késtek, 
f) trágár módon beszéltek, 
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g) egyéb más a Császárnak nem tetsző 

dolog, tett, gondolat után. 
2. § 

A bírság összegét a Császár szabja ki.  
3. § 

Pénzbírsággal csak az a légió súlytható, 
melyet a Birodalmi Bíróság elítélt.  

4. § 
A Birodalmi Bíróságot a Császár hívja 
össze. 
 

Törvény az Adóbírságról 
(MMDCLII/V) 

 
1. § 

Adóbírsággal súlytandó az a légió, mely az 
adóbevallását nem adta le este 20 órára a 
Questornak.  

2. § 
Az adóbírság összegét a Birodalmi Bíróság 
ítélete után a Császár állapítja meg, a 
Questor beleegyezésével.  

3. § 
A Birodalmi Bíróságot a Questor 
javaslatára a Császár hívja össze. 

4. § 
Ugyanígy adóbírságot kell fizetnie annak az 
őrsnek, amelyik az adóbevallását: 
a) hibásan, 
b) hiányosan, 
adta be. 
 

II. Törvény a bevételekrôl 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
A Római Birodalom területén élő légiók 
bevételeire vonatkozik. 
 

Törvény a Napi zsoldról 
(MMDCLII/VI) 

 
1. § 

Minden a Római Birodalom területén 
letelepedett légiót megilleti a napi zsold. 

2. § 

A napi zsoldot minden reggel a Császár 
hirdeti ki a fórumban. 

3. § 
A napi zsoldot délelőtt 10 óráig lehet 
felvenni a Questornál. 

4. § 
Ha egy légió nem vette fel a megadott 
időpontig a zsoldját, akkor a zsold 10 %-át 
óránként be kell fizetni a Birodalmi 
Kincstárba. 
 

Törvény a Sátorszemle bevételről 
(MMDCLII/VII) 

 
1. § 

A sátorszemlén minden légió maximum 5 
dínár jutalomban részesülhet.  

2. § 
A sátor rendjét a Császár, a Questor vagy a 
Helytartó értékelheti. 

3. § 
A sátorszemléző az általa szemlézett 
légiónak kiállítja a megfelelő összegről 
szóló papíruszt. A papíruszt délelőtt 10 
óráig lehet a Questorhoz benyújtani 
kifizetés céljából. 

4. § 
A Questor csak a megfelelő aláírással 
ellátott papíruszt fogadhatja el. 

5. § 
A délelőtt 10 óra után benyújtott papíruszok 
érvényüket veszítik. 
 

Törvény a Letelepedési juttatásról 
(MMDCLII/VIII) 

 
1. § 

Minden a Római Birodalom területére a 
Császár engedélyével letelepedett légiónak 
Letelepedési juttatás címen 30 dínár 
pénzösszeg fizetendő a Birodalmi 
Kincstárból. 

2. § 
A juttatás kifizetését a Questornál lehet 
kérvényezni. 
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Törvény a Munus hozzájárulásról 
(MMDCLII/XI) 

 
1. § 

Minden versenyszerű munus, mint például: 
a) akadályverseny, 
b) táborépítés, 
c) főzés, 
d) ajándék a Császárnak, 
e) tábori ügyességkészítés, 
f) olympiai bajnokság, 
g) megyegyűjtő, 
h) stb. 
első három (kis létszám esetén az első) 
helyezettje(i) is díjazásban részesülnek. 

2. § 
A hozzájárulások összegeit a munus 
felelősök hirdetik meg. 

3. § 
A munus felelősök munus előtt a Questorral 
vitassák meg a hozzájárulások összegét. 
 

III. Törvény az 
Adóbevallásról 

(MMDCLII/X) 
 

1. § 
Minden a Római Birodalomban letelepedett 
légió köteles elkészíteni a napi bevallását. 

2. § 
Bevallási papíruszt a Questornál lehet 
vételezni minden nap 15 óráig. 

3. § 
A bevallási papíruszt este 20 óráig a 
Questornak le kell adni. 

4. § 
A bevallási papírusz csak akkor 
elfogadható, ha a megjegyzések rovat 
minden része hibátlanul ki van töltve. 
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