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DIákMeLLékLet
3/1 
ÉLET A RÓMAI PIACOKON

(1) A római gazdasági élet egyik fontos ága volt a kereskedelem. Szárazon és vízen ha-
talmas árumennyiséget vittek-hoztak szerte a birodalomban. Róma piacain és üzleteiben 
a császárkorban harminc tartomány termékei cseréltek gazdát. A városokban üzletek, hí-
vogató reklámok, cégtáblák, „kirakatok” csábították a vevőket. A sok-sok kereskedő egy-
mással versenyzett, mindegyik a maga áruját dicsérte. 

(2) Róma volt a kereskedelem központja. Az előkelő üzletek Róma egyik főútvonalán, a 
Szent utcán, a Via Sacrán sorakoztak. Itt vásároltak a gazdagok. Ékszerészek, aranymű-
vesek, gyöngy- és drágakőárusok, selyemkereskedők boltjai kínálták az árut. Itt lehetett 
megvenni az ügyes és művelt rabszolgákat, berendezési tárgyakat, fényes bútorokat, sző-
nyegeket, finom, keleti szöveteket, műtárgyakat, divatcikkeket és selymeket.

(3) Rómában naponként csaknem egymillió ember táplálékáról kellett gondoskodni. Az élel-
miszert a piacokon és a vásárcsarnokokban szerezték be a lakosok. A csarnokok úttestét osz-
lopsor szegélyezte, ezek az oszlopok tartották az enyhén befelé lejtő tetőszerkezetet. A tető 
az épület közepét nyitva hagyta úgy, hogy a csarnok közepén lévő kis nyílásból kapta a le-
vegőt és a világítást. A középen álló szökőkút vizében a vásárlók megmoshatták a beszerzett 
árut, itt tisztították meg a halakat is, hogy a kosarakba, hálókba tiszta áru kerüljön.

Már a kora reggeli órában megérkeztek a hentesek, halászok, zöldség- és gyümölcs-
árusok, elfoglalták helyüket, és várták a vevőket. A hentesnél főleg birka-, kecske- és szár-
nyas húsok lógtak a vaskampókon. A szegények azonban ritkán vásároltak húst, inkább 
gabonaféléből készült kását és zöldségeket ettek. A bor és méz- vagy árpasör viszont köz-
kedvelt volt minden társadalmi réteg körében. A pult mögött álló kereskedők hangos szó-
val kínálgatták portékáikat a vásárlóknak. 

(4) A piacok környékén a borbélyok és a fodrászok várták ügyfeleiket, hiszen kevesen en-
gedhették meg maguknak, hogy erre a célra rabszolgát tartsanak. Aki elfáradt és meg-
éhezett a vásárlás vagy a séta során, az számos kocsmában, pecsenyeárusnál enyhíthette 
éhét-szomját. Mindenhol nagy volt a zsúfoltság és a tolongás, amit a piaci tolvajok ki is 
használtak, mivel az elemelt áruval, pénzes zacskóval gyorsan eltűnhettek a tömegben.

(5) A város vezetői gondosan ügyeltek arra, hogy a legfontosabb élelmiszereket a rómaiak 
elfogadható áron kapják meg. Ezért szabályozták az árakat, különösen a gabona és az olaj 
árát, nehogy a nép zúgolódjon. A piacok felügyelői ellenőrzésük során elkobozhatták a 
romlott vagy túl magas áron kínált termékeket, az árust pedig keményen megbüntették, 
sőt előfordult, hogy kitiltották a piacról. 

(6) A piacokon és a vásárcsarnokokban azonban nemcsak az árucikkek, hanem az em-
bereket foglalkoztató hírek is gazdát cseréltek: a kereskedők és a vevők minden fontos 
vagy érdekes újdonságról itt szerezhettek tudomást. Itt hallhattak először az új adók be-
vezetéséről, a szenátorok viselt dolgairól, a nagy katasztrófákról, a háborúk eseményeiről, 
de itt tárgyalták meg a legújabb recepteket és az öltözködési stílusokat is. 



2�	 szocIáLIs, éLetvIteLI és környezetI koMpetencIák	 tanULÓI

3/2 
SZEREPKÁRTYÁK

piaci árus piaci árus piaci árus

piaci árus piaci árus fogadós

kocsmáros Pecsenyesütő felszolgáló

felszolgáló felszolgáló Plebejus vevő

Plebejus vevő Plebejus vevő Plebejus vevő

Plebejus vevő Plebejus vevő Plebejus vevő

Plebejus vevő Plebejus vevő Patrícius vevő

Patrícius vevő Patrícius vevő Patrícius vevő

Patrícius vevő Patrícius vevő Patrícius vevő

Patrícius vevő Patrícius vevő szenátor

szenátor szenátor szenátor

szenátor Plebejus vevő Patrícius vevő
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HOGYAN ÖLTÖZKÖDTEK A RÓMAIAK?

A rómaiak ruhája egyrészt fejükön átvetett alsóruha, másrészt egy köpenyformájú felsőruha, 
amit az alsóruha fölé, vállukon-karjukon átvetve palásként viseltek. Az előbbit tunikának hív-
ták, amelyet gyakorlatilag ma is használunk öltözködési kultúránkban, a másikat tógának. 

A tunika nem sokban különbözött mai formájától. Ingforma, ujjas vagy ujjatlan gyapjú-
ruha volt, amelyet a csípő fölött, a derékon átkötöttek. Így alig ért a térdnél lejjebb. A hosz-
szú, ujjas tunikát amúgy az elpuhultság jelének tartották. Az ujjatlan tunika volt az ott-
honi és munka közben viselt ruhadarab.

A senatorok tunikájukon széles, a lovagok keskeny bíborszegélyt viseltek. A triumphator 
tunikájába a győzelem szimbólumaként szolgáló pálmaágakat hímezték. 

A toga félkör alakú, széles, hosszú szövet volt, melyet először a bal vállra vetettek úgy, 
hogy elöl egészen a lábfejig omlott alá, aztán a háton, jobb oldalt is befedték vele testüket, 
a végét ismét a bal vállon vetették át, hogy elöl buggyos, úgynevezett sinust alkotott. A toga 
a rómaiak ünnepi és nemzeti öltözete, idővel pedig a békés idők szimbóluma is volt.

A közönséges toga fehér, festetlen gyapjúból (toga alba), míg az ünnepi, a tisztségviselők 
viselete fehérre festett gyapjúból (toga candida) készült. Érdekességként kell itt megjegyezni, 
hogy ebből a kifejezésből származik a tudományos fokozatot jelölő, kandidátus szavunk is.

A papi méltóságok, a magisztrátusok bíborral szegélyezett díszöltözetét toga purpurea, 
arannyal hímzett változatát, melyet a császár és a triumphator hordhatott csak, toga pictának 
nevezték.

A toga ily módon nemcsak egyszerű ruhadarab volt, hanem az illető társadalmi hova-
tartozását is kifejezésre juttatta. De megkülönböztetett, sötét togát hordtak a gyászolók, és 
úgynevezett toga sordidat, szó szerint: szennyes togát a peres eljárások vádlottai. 

A laena, más néven pallium egy nagy gyapjúkendő volt, amelyet kétrét hajtva a nyak-
ban csattal (fibula) összefogva, a toga fölött hordtak zord idő esetén.

A sagum valójában a togát helyettesítette, ez volt az úgynevezett katonaruha. Egysze-
rűen kényelmesebben lehetett benne harcolni.

Viseltek ezenkívül még egy rövid, de bő, illetve egy nehéz, hosszú csuklyával ellátott 
köpönyeget is, kiváltképp utazások alkalmával, a toga fölött vagy helyett.

A nők ruházata nem különbözött jelentős mértékben a férfiak öltözékétől. Ugyanúgy 
tunikát hordtak, bár ez valamivel hosszabb volt, mint a férfiaké, illetve sokáig togában jár-
tak. A togát később felváltotta a tunika szabású, földig érő, hátul uszályos stola. A stola el-
sősorban a matronák viselete volt.

A szövetek anyaga főleg gyapjú, később vászon is lehetett. Selyemruhát csak a köztár-
saság vége felé kezdtek viselni. A ruhák színe többnyire a fehér volt, az alsóbb rétegeket 
jellemezte a sötét szín. A szabómesterség szinte teljesen ismeretlen volt Rómában, mivel a 
kiszabott ruhadarabokat a háziasszony fércelte össze leányaival. Komolyabb varrásra egy-
szerűen nem volt szükség.

Lábukon a férfiak és nők egyaránt sarut (soleae) hordtak, illetve nyilvánosság előtt a 
(calcei) sűrűbb szíjazatú, cipőszerűbb lábbelit.

A köztársaság végén a senatorok magas, fekete, cipőszerű lábbelit viseltek. A patricius 
szenátorok „cipőjét” felül félhold alakú, elefántcsontból készült szíjtartó csatt díszítette.

Nap ellen vagy esőben fejükön a lacerna vagy a paenula csuklyáját használták.
Hajukat, bajuszukat és szakállukat a rómaik az ősidőkben szabadon növesztették. 

Kr. e. 300 körül kezdtek nagyobb gondot fordítani a szőrzet ápolására. A fiúk a férfitoga 
felöltéséig hosszú hajat viseltek. A gyászolók, a vádlottak és az elítéltek bajuszukat és sza-
kállukat megnövesztették.
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ÉRTÉKELŐ LAP

Idézd fel a mai játék mozzanatait, és válaszolj az alábbi kérdésekre!

Melyik volt a leghatásosabb jelenet? 

 

 

Melyek voltak a legjobb alakítások?

 

 

Kié volt a legügyesebb érvelés?

 

 

Kié volt a legstílusosabb alakítás?

 

 

Melyek voltak a legötletesebb öltözékek?

 

 

Egyéb megjegyzés a foglalkozással kapcsolatban:

 

 

 

 

 




