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Római kvíz 

1. Az alábbiak közül melyik római császár járt személyesen Pannoniában? Több jó válasz 

is lehetséges. 

a. Marcus Aurelius (a Gladiátor című filmből ismerős lehet) 

b. Hadrianus 

c. Augustus 

d. Diocletianus 

 

2. Nem mindegyik római császár volt gyilkosságra is kész hatalommániás katona. Volt 

egy császár (Cassius Dio szerint az utolsó, aki alatt még rendben volt a Birodalom), aki 

filozófus is volt. A főművének egy jó részét ráadásul Pannoniában írta, egy hadjárat 

közepette. Ki volt ez a császár?  

a. Diocletianus 

b. Hadrianus 

c. Heliogabalus 

d. Marcus Aurelius 

 

Tudjátok-e, hogy milyen filozófiai irányzatnak volt a képviselője? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. A Római Birodalom határa a Duna partján húzódott. Hogyan épült fel a határ védelme? 

a. Egy hosszú fal épült a folyópart mentén, ezt nevezték Hadrianus aquincumi 

helytartóról Hadrianus falának.  

b. Katonai táborok sorakoztak a folyópart mentén, közöttük kisebb megfigyelő 

őrtornyokkal, ezt hívták Limes Pannonicának. 

c. Katonai táborok sorakoztak a folyópart mentén, közöttük kisebb megfigyelő 

őrtornyokkal, ezt hívták Ripa Pannonicának. 

d. Csak a fontosabb útvonalak mentén épültek katonai bázisok, határvédelemnek 

elég volt maga a folyó. 

 

4. Az egyik legnagyobb barbár támadás Pannonia ellen 373-ban történt. Több legio 

próbálta sikertelenül megállítani a pusztító germán kvádokat, amíg végül maga 

Valentinianus császár meg nem jött erősítő csapatokkal. Szerintetek mit tett a 

Birodalom, amivel kiváltotta ezt a támadást? 

a. A kvádok minden tiltakozása ellenére a rómaiak erődöt építettek kvád területen. 

b. A római kereskedők rendszeresen becsapták a kvádokat. 
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c. A rómaiak semmilyen okot nem adtak, a kvádokat viszont vonzotta Pannonia 

gazdagsága és a sok lehetséges zsákmány. 

d. Az alföldi szarmaták támadását provokálta ki igazából a Birodalom, a kvádokat 

a szarmaták kérték, hogy legyenek a szövetségeseik. 

 

5. A Római Birodalom Augustus uralkodása alatt kezdte meg a későbbi Pannonia 

provincia megszállását. Szerintetek hogyan történt? 

a. Augustus alatt a hadsereg fegyverrel meghódította a teljes Dunántúlt, majd a 

későbbi császárok végezték el a tartomány megszervezését. 

b. Augustus fegyverrel a Dráva vonaláig hódította meg a területet. A Dunántúl 

északi és keleti részén Róma-barát kelták éltek, akik önként kérték, hogy 

csatlakozhassanak a Birodalomhoz.  

c. Augustus fegyverrel a Dráva vonaláig hódította meg a területet. A Dunántúl 

északi és keleti részét Róma Claudius császár alatt szállta meg, hogy a közben a 

határokhoz érkezett germán és szarmata fenyegetés ellen a Duna legyen a határ. 

A Róma-barát lakosság nem állt ellen. 

d. Augustus megpróbálta fegyverrel meghódítani a területet, azonban a harcok túl 

nagy veszteséggel jártak, így abbahagyta. Később Claudiusnak sikerült a 

Dunántúlt Rómához csatolni. 

 

6. Abban, hogy egy új tartomány valóban rómaivá váljon, fontos volt, hogy a lakosai is 

rómainak érezzék magukat. Szerintetek hogyan lehetett elérni, hogy egy új tartomány 

megteljen római polgárokkal? 

a. Más tartományokból kellett odaköltöztetni sok római polgárt. A vállalkozó 

kedvűeket sokszor hirdetésekkel keresték. 

b. A helyiek pénzen vásárolhatták a római polgárjogot. Mivel nagyon sokba került, 

ezért kitüntetésszámba ment. 

c. A katonai szolgálatukat letöltött római légiósok sokszor az új tartományokban 

kaptak földbirtokot a nyugdíjas éveikre. Akik pedig nem voltak rómaiak, de 

beálltak a hadseregbe, a katonaidejük után polgárjogot is kaptak. 

d. Megfelelő idő után mindenki római polgár lett az új tartományban is, addig 

tanítani igyekeztek őket a római értékekre.  

 

7. A római életmód legfőbb jellegzetessége a kelta őslakosokéhoz képest a városiasság 

volt. Mi volt szerintetek a római városok alapításának a legelterjedtebb módja? 

a. Korábbi, már nem használt katonai táborokat alakítottak át várossá. 

b. A különböző nyersanyaglelőhelyek, bányák mellé építettek városokat. 

c. Az őslakosság nagyobb települései nőttek város méretűvé. 

d. A legtöbb adót fizető települések válhattak várossá. 

 

8. A római korban az öltözködésnek különösen fontos rangjelző szerepe volt. Kifejezhette 

a viselője társadalmi helyzetét, szármázását és gazdagságát is. Julius Caesar hatalmától 

például akkor kezdtek el többen aggódni, amikor királyoknak járó vörös csizmát vett 
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föl. A viseletekről a legjobban a sírkövek és mozaikok tájékoztatnak. Pannonia római 

birtokbavétele után még évszázadokig megfigyelhetjük, hogy a sírkövön ábrázolt 

házaspárból a férfi római tógát hord, a nő azonban az őshonos kelták viseletét. 

Szerintetek mi lehetett ennek az oka?  

a. A kelta nők igyekeztek rómaiakhoz feleségül menni. 

b. A kelták közül a férfiak, akik közszerepeket is betöltöttek, hamarabb vették át a 

római szokásokat és viseletet, mint az otthon maradó nők. 

c. Gallia, Britannia és Pannonia meghódítása után a kelta női divat nagyban 

elterjedt a római birodalmon belül.  

 

9. A mai életünkben is számtalan olyan dolog van, amit a rómaiak vezettek be először. Az 

alábbiak közül válasszátok ki azt, amit viszont nem nekik köszönhetünk. 

a. A jogban az állam és a vallás különválasztása. 

b. A jogban az ártatlanság vélelme (nem szabad senkit bűnösként kezelni, amíg rá 

nem bizonyították, hogy valóban az). 

c. Az építészetben a beton használata. 

d. Az építészetben a teherhordó ívek megjelenése. 

 

10. A Római Birodalom előszeretettel vett át, amit csak tudott, a körülötte élők jó ötleteiből. 

Felhasználta a legjobb katonai, kulturális és vallási újításokat is. Válasszátok ki a lenti 

állítások közül az igazakat: 

a. A császárkori római szobrászatra nagyban épített hatottak a korábbi görög 

szobrok. Sőt, a görög szobrászat nagyját római másolatokból ismerjük. 

b. Róma a köztársaság korában többször is harcban állt a gallokkal (a háborúknak 

végül Julius Caesar hódítása vetett véget). A konfliktusok egyik eredménye az 

volt, hogy a legionárius sisakokat a gall sisakokból fejlesztették tovább. 

c. A párthus, majd szászánida uralkodók vezette Perzsa Birodalom Róma keleti 

szomszédja és ellenfele volt. A két hatalom évszázadokon keresztül nem bírt a 

másik fölé kerekedni, a harcok ellenére azonban rengeteg hatást is átvettek tőlük 

a rómaiak. Ilyen volt Mithrász isten tisztelete, ami a Római Birodalomban egy 

titokzatos, beavatásokkal járó vallássá vált. 

d. A római kultúra vallásában, eredetmondájában és műveltségében is nagyban 

épített a görög világra. A művelt rómainak fejből kellett tudnia a két leghíresebb 

görög eposzt, a trójai háborúról szóló Iliászt és az utána játszódó Odüsszeiát.  

 

11. A Római Birodalom sikereihez nagyban hozzájárult a fejlett úthálózata. Rómában 193-

ban meggyilkolták Pertinax császár, és a hír 11 nappal később már a pannoniai 

Carnuntumban volt. A jó utaknak köszönhetően a futár napi több, mint 100 kilométert 

tudott megtenni. Szerintetek mi bizonyítja napjainkban a római utak minőségét és 

időtállóságát? 

a. Az, hogy még a szocializmus alatt sem volt szívük az embereknek szétszántani 

őket. 

b. Az, hogy még a mai Magyarországon is sok szakaszuk tisztán kivehető. 
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c. Az, hogy a mai országutak egy részét is pontosan a római út nyomvonalára 

építették.  

d. Az, hogy számos helyen felújították őket és megnézhetők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. A római közéletnek  fontos helyszínei voltak a közfürdők. A leggyakrabban nagyobb 

középületek voltak (ezeknek a neve therma volt), de a gazdagabbaknak magánfürdő is 

lehetett az otthonában (ezeket pedig balneumnak hívták). Többnyire egy langyos, egy 

forró és egy hideg vizes helységből álltak, esetleg kibővülhettek különböző izzasztó 

helységekkel (mint ma a szaunák). Hogyan oldották meg a rómaiak a termek szükséges 

melegítését? Segítségképpen kaptok egy alaprajzot és egy metszetrajzot: 
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a. Olyan helyeken létesítettek fürdőket, ahol természetes hővízforrások voltak. 

b. A padló alatt és a falak üreges tégláiban forró füstöt keringtettek.  

c. A különböző meleg helységekben kemencét helyeztek el, kicsit hasonlóan a 

japán hot tub megoldásához. 

d. Egy központi kazánban melegítették a vizet, majd a híres római vízvezetékekben 

eljuttatták a megfelelő helységekbe. 
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Megoldókulcs 

 

1. kérdés: az a. és b. válaszok helyesek. Marcus Aurelius élete végén Pannoniában a 

markomann és kvád háborúnak igyekezett véget vetni (a Gladiátor elején látható háború 

valójában itt volt), és az elmélkedéseinek egy részét is Pannoniában írta. Hadrianus, a 

nagy építkező, még a császárrá választása előtt volt helytartó Pannoniában, Budapesten 

a Hajógyári-szigeten kerültek elő az általa épített palota romjai.  Augustus azonban 

személyesen nem járt itt, habár Pannonia meghódítása az ő uralma alatt kezdődött. A 

késő római átalakulást megvalósító Diocletianus sem járt itt, csak szomszédos 

provinciákban: a balkáni Moesiában igyekezett a szarmata betöréseket megfékezni, 

majd uralkodása végével a nyugdíjas éveit Dalmatiában, a mai Split mellett töltötte.  

 

2. kérdés: A d. válasz a helyes. Máig a világirodalom egyik legolvasottabb műve Marcus 

Aurelius császár elmélkedései, amiben a saját maga számára lejegyzetelt gondolatai 

vannak az ember helyéről a világban, a helyes életről, az önvizsgálatról, a belső 

szabadságról és a tiszta gondolkodásról. Gondolataival a sztoikus filozófiát követők 

sorába lépett, akik a belső szabadságot, az egyszerűséget és a jó követését tűzték ki 

maguk elé, bármilyen körülmények között, amik az embert érhették.  

 

3. kérdés: A c. válasz a helyes. A limes rendszerén belül a folyó menti határokat „ripának” 

nevezték, ami partot jelent. Így volt ez a dunai határ esetében is. A határokon épülhettek 

komoly védművek folyamatos kőfallal, mint Britanniában Hadrianus fala, vagy 

egyszerűbb szerkezetek árkokból és földsáncból, mint a mai Németország több pontján. 

Ahol a határt egy folyó jelentette, ott ekkora építkezésre nem volt szükség. Mindegyik 

határtípus mentén azonban kisebb-nagyobb katonai táborok és megfigyelő őrtornyok 

voltak, hogy felügyeljék az átkeléseket. A limesnek vagy ripának nem az volt a célja, 

hogy tökéletesen elzárja a kinti területeket, a Barbaricumot. A határ kiterjedt 

kereskedelmi kapcsolatok színtere volt, amiket keresztül a római befolyás messze 

elterjedt a környező népek között is.  

 

4. kérdés: Az a. válasz a helyes. A rómaiak sokszor szerették a határvédelmet kiterjeszteni 

a saját területükön túlra is. Így volt ez a mai Göd mellé tervezett erőd esetében is, ami 

azonban Gabinius kvád király területe volt. A követeléseire a római helytartó 

megállította az építkezést, amire azonban a helytartót leváltották, az erődépítés pedig 

folytatódott. Gabiniust egy tárgyalás során meggyilkolták. A bosszúszomjas kvádok 

válasza egy pusztító háború volt. 

 

5. kérdés: A c. a helyes válasz. Pannonia birtokbavétele több lépcsőben történt. Először 

Augustus a Dráva folyóig terjesztette ki a Birodalom határát súlyos harcok árán. A helyi 

pannon és dalmata lakosság nem nyugodott bele a vereségbe, a rómaiaknak egy 

mailto:balassamuzeum@balassamuzeum.hu


 
 

2500 Esztergom, Mindszenty tér 5. * 2501 Pf. 19. 

Tel/Fax: 06/33/500-175 * www.balassamuzeum.hu * balassamuzeum@balassamuzeum.hu 
germánok elleni hadjáratról vissza is kellett fordulni Kr. u. 6-ban a lázadásuk miatt. Ez 

a terület a nyugatról keletre haladó kereskedelmi út miatt volt fontos Rómának. Az 

észak-déli kereskedelmi út egy kelta törzsszövetség birtokában volt, akik római védelem 

alatt álltak. majd a Birodalom magához is csatolta őket Claudius uralkodása alatt, 

Noricum provincia néven. Noricum területének egy része is a későbbi Pannoniához 

került. A Dunántúl keleti részét nem sokkal ezután szállta meg Róma az Alföldre Kr. u. 

30 körül érkező nomád szarmaták miatt. Az itteni lakosságnak is már régóta kapcsolatai 

voltak a rómaiakkal, így nem álltak ellen a betagozódásnak.  

 

6. kérdés: A c. a helyes válasz. A fő fegyvernembe, a nehézpáncélos gyalogos legiókba 

csak római polgárok jelentkezhettek. A szolgálat 25 évig tartott, utána pedig az államtól 

elég földet kaptak ahhoz, hogy megéljenek belőle. A letelepítés a hódítások alatt sokszor 

az új tartományokban történt, ahol még volt elég szabad föld. Az így létrejött városok a 

római hatást is erősítették a friss területeken. A legiók mellett léteztek a római 

hadseregben a különböző alávetett vagy szövetséges népekből toborzott segédcsapatok, 

úgynevezett auxiliáris alakulatok is. Ők a szolgálati idejük lejártával a római 

polgárjogot is megkapták.  

 

7. kérdés: Az a. a helyes válasz. A jól felépített katonai táborokat általában fontos 

közlekedési csomópontoknál hozták létre. Ahogy azonban a Ripa Pannonica 

fokozatosan kiépült, a tartomány belsejében levő táborokat a hadsereg felhagyta és 

újakat épített a határok mentén. A már meglevő védőfalak és belső épületek nagyszerű 

alapot jelentettek egy új város létrehozására, a lakosságot pedig a letelepített nyugdíjas 

katonák jelentették. Alakulhattak városok az őslakosság nagyobb településeiből is, ez 

azonban egy jóval hosszadalmasabb folyamat volt.  

 

8. A b. válasz a helyes. A római világban a nők valahogy sokkal jobban őrizték a régi kelta 

hagyományaikat, mint a férjeik. Valószínűleg az lehetett az oka, hogy a férfiak 

akkoriban jóval több szerepet kaptak a közügyekben vagy általában a világban, így 

sokkal inkább átvették (át kellett vegyék) a birodalmi szokásokat és a megfelelő 

nyilvános öltözetet. 

 

9. kérdés: Az a. a helyes válasz. Az állam és az egyház szétválasztásának a gondolata a 17. 

században John Locke angol filozófus nyomán terjedt el, az ókori Rómában nem volt 

jelen. Az ártatlanság vélelme, a beton és a boltozatos mennyezetek azonban mind-mind 

a római korban jelentek meg (bár a ma használt beton nem ugyanaz, mint amit a rómaiak 

használtak. Nem is olyan jó.) 

 

10. kérdés: Mindegyik válasz helyes. 

 

11. kérdés: A c. a helyes válasz. A Balaton északi partja mentén több mai útszakasz is 

pontosan a régi római út fölött helyezkedik el. Ilyenek a 71-es főút és még nagyjából 

kilenc mellékút egyes részei. Sajnos kevés helyen maradt a római utaknak a kirándulók 
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számára is élvezhető nyoma. A szocializmus alatt jelentős részeiket, amit 

szántóföldeken mentek keresztül, elpusztították, hogy a termelést elősegítsék vele. 

Olyan felújított útvonalunk sincs, mint Rómában a Via Appia. Ha azonban mégis látni 

akarunk római utakat, Pilisszentkeresztről Dobogókő felé a kék kereszt jelzésen 

keresztezhetünk egy viszonylag látható szakaszt, Dobogókőről pedig a zöld kereszten 

továbbhaladva a Két-bükkfa-nyeregnél láthatunk újabb részeket. 

 

 

 

12. kérdés: A b. a helyes válasz. A rómaiak a fürdőik és egyéb fűtött helységeik melegítését 

a hypocaustumnak hívott építészeti módszerrel oldották meg. Egy nagy, rabszolgák 

fűtötte kemence forró füstjét keringtették, amihez a padló alatt egy tartóoszlopokkal 

ellátott üres teret építettek, a falakba pedig különleges, üreges téglákat raktak be. 
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