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Bene lava
Jó fürdõzést!
F E L A D A T L A P 1 0 – 14 É V E S G Y E R E K E K N E K
Az évszak mûtárgya – 2012. nyár
Szépmûvészeti Múzeum, Antik Gyûjtemény

A rómaiak gyakran és szívesen jártak fürdõkbe. Ehhez
a legtöbbször testedzés is kötõdött: a közfürdõk épületében sportolásra alkalmas csarnokok is voltak.

A fürdõbe igyekvõk, mint ahogy ma is, magukkal vitték a szükséges felszerelést. Ezek közül
néhányat láthatsz az üvegtárló jobb oldalán felállított paravánon található fotók egyikén.

Nézd meg ezt a képet nagyban a paravánon. Egy fürdõzéshez szükséges kelléket bizonyára
felismersz rajta. Írd ide a nevét:
Egy másik tárgyat talán nehezebb felismerni, de ezt ma is mindenki használja a fürdõzés végén
(a paravánon a szomszédos képen, ami egy másik mozaikot ábrázol, a szolgák kezében és az
ülõ férfin is láthatsz ilyeneket). Mi ez?

Az elõzõ két tárgy körül három példányt is láthatsz egy
újabb tárgyból. Ugyanez a tárgy bukkan fel ezen a mozaikon:
Ezt és még más kellékeket is gyûrûre fûzve hordozták magukkal a fürdõzõ
polgárok (vagy az õket kísérõ szolgák), úgy, mint egy készletet. Nézd meg
nagyban a fotót a paravánon. Felismered-e, hogy a mozaikon ábrázolt férfi
kezében lévõ tárgyak hol láthatók a vitrinben kiállítva?
Írd ide a számokat, amelyekkel a vitrinben jelölték õket,
a megfelelõ elnevezés és leírás mellé.

Strigilis; ennek segítségével kaparták le sportolás után
olajjal bekent testükrõl az izzadtságot és a koszt.
Olajos edény, amelyben testápoló olajat tartottak.
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Nézd meg a 6. sz. olajos edénykén ábrázolt fej arcvonásait! Rajzold be a haját a képre!
Vajon mely földrészen élõ emberek szolgáltak modellül a megformálásához?

A fürdõszolgák, akik urukat, úrnõjüket kísérték a fürdõbe,
hordozták a fürdõzés eszközeit, valamint ételt és italt szolgáltak fel nekik, jellemzõen a fenti földrészrõl származtak.

Most figyeld meg a 5. sz. olajos edénykén ábrázolt fejet! Milyennek találod a tekintetét?

Rajzold be a szemöldökét és a szakállát a képre!

A rómaiak hite szerint a fürdõben démonok lakoztak, és a fürdõzõ itt különösképpen
ki volt téve az ártó pillantásoknak is. Ezek elriasztására illetve távoltartására szolgált
a dühös arckifejezésû emberalakok megjelenítése a fürdõkészlethez tartozó olajos
edényeken. Úgy gondolták, ezek a figurák megvédik a rontástól a védtelen fürdõzõket.

.

Készíts vázlatos rajzot a vitrinben kiállított tárgyak közül arról,
amelyik összecsukható volt, és a vagyonosabb polgárok ezt is magukkal hozták
a fürdõbe, hogy kényelmesebben tudjanak törölközni.

.

amellyel vizet lehetett meríteni a medencébõl és lelocsolni magukat,
hogy lemossák az olaj maradékát.

.

amellyel világítani lehetett tisztálkodás közben.
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