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MEGJELENTETÉSÉRE ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGRENDEZÉSÉ RE 

CÍM Ő PÁLYÁZATÁHOZ 

 

2012. június 5 – szeptember 2. között volt látható ’Bene lava – Jó fürdızést!’ címmel1 az 

Antik Győjtemény ’Az évszak mőtárgya’ kiállítássorozatának 35. tárlata a Szépmővészeti Múzeum 

Reneszánsz Csarnokában. A kiállítás költségeinek jelentıs részét a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatása biztosította. (A kiállításhoz tartozó nyomtatott leporellót más forrásból sikerült 

megjelentetnünk.)  

A kiállítás a Nemzeti Múzeum Római Győjteményének és a Szépmővészeti Múzeum Antik 

Győjteményének együttmőködésével valósult meg. Középpontjában az Antik Győjtemény egykor 

hamisítványként számon tartott és raktárban ırzött ún. négerbüszt alakú olajos edénye állt, amelyet 

nemrégiben Mráv Zsolt, a Római Győjtemény munkatársa eredeti ókori tárgyként azonosított. 

Ebbıl kiindulva a kiállítás témája a római fürdıkultúra volt, a bemutatott tárgyak pedig jellegzetes 

császárkori fürdıeszközök, instrumenta balnei: négy bronz anthropomorf olajos edény, két, a testrıl 

az olaj eltávolítására szolgáló bronz kaparó (strigilis) és a víz merítésére használt mosdótál. A 

készletet egy lófejjel díszített bronz mécses és egy összecsukható vasszék egészítette ki, amelyeket 

szintén magukkal vihettek a jómódú fürdızni vágyók. A kilenc tárgy közül három olajos edényt, az 

Érden talált, vésett díszítéső strigilist és vasszéket a Nemzeti Múzeum kölcsönözte a kiállításra. A 

vasszék hiányzó ülıkéjét bırbıl rekonstruáltuk.  

A kiállítás installációja szervesen illeszkedett ’Az évszak mőtárgya’ sorozat látványtervébe 

(1. kép). A tárgyakat a nyári kiállításokon szokásos, sárga színőre dukkózott posztamensekre 

helyeztük. A vitrin mellett kétoldalt álló paravánokra angol és magyar nyelvő tárgymegnevezések 

és szintén kétnyelvő feliratokkal ellátott illusztrációk kerültek. Az öntapadós szövegeket és képeket 

kasírozással rögzítettük. A paraván mellé helyezett, sárgára festett állványon kapott helyet a 

gyerekeknek készített múzeumpedagógiai feladatlap (ld. mellékelve). A kiállítás plakátját a 

Reneszánsz Csarnok bejáratánál helyeztük el. A paravánok dukkózása, a rájuk helyezett öntapadós 

szövegek, képek elkészítése és kasírozása, a szövegek fordítása, a szövegek és képek 

elhelyezésének, valamint a múzeumpedagógia feladatlapnak (2. kép) és a plakátnak (3. kép) a 

                                                 
1 A pályázatban ’Instrumenta balnearia’ munkacímmel szerepelt a kiállítás.  



grafikai tervezése a pályázati támogatásból valósult meg. A grafikai terveket Bárd Johanna 

grafikusmővész, a kiállítás-sorozat emblémájának és leporellójának tervezıje készítette.  

 A kiállított tárgyak bronzból és vasból készültek, ezért a kölcsönzı Nemzeti Múzeum a 

mőtárgyai számára meghatározott állandó relatív páratartalmat és hımérsékletet kért az egyébként 

nem klimatizált vitrinen belül. Mivel a pályázati támogatás összege az eredetileg kértnek mintegy a 

fele volt és a megvásárolni kívánt mőtárgyvédelmi eszköz (ún. miniklíma berendezés) támogatási 

jogcímként nem szerepelt a támogatási szerzıdésben, a mőtárgyvédelmet viszont meg kellett 

oldanunk, ezért olcsóbb megoldást választattunk: a vitrinbe egy perforált tetejő posztamensbe 

ProSorb páramentesítı kazettákat építettünk be. Ezek azonban nem pótolták maradéktalanul az 

eredetileg tervezett miniklíma eszközt, ugyanis a hımérséklet szabályozására nem alkalmasak. 

  A kiállítás nem csupán felnıttek, hanem gyerekek számára is érdekes témát dolgozott fel, 

ami jól illeszkedett az Antik Győjtemény Éós múzeumpedagógiai programja által 2012. június 18 – 

július 27. között megrendezett nyári táborok tematikájához. A 10–14 éves gyerekeknek három 

turnusban szervezett tábor (jún. 18–22, jún. 25–29, júl. 23–27.) témáját az ókori versenyjátékok, 

olimpia, gladiátori játékok alkották. Minden tábori turnus 2. napján (azaz június 19-én, 26-án és 

július 24-én) a gyerekek a testedzéshez kötıdı fürdés, testápolás témájával foglalkoztak az állandó 

antik kiállításon, valamint ’Az évszak mőtárgya’ sorozat 2012. nyári, Bene lava – Jó fürdızést! 

címő kiállításán. Az utóbbi helyszínén, a múzeum Reneszánsz Csarnokában feladatlapok 

segítségével dolgozták fel a római fürdıkultúra és az ehhez kapcsolódó köz- és magánépületeket 

díszítı mőalkotásokhoz és berendezési tárgyakhoz kötıdı kérdéseket (4. kép). 15–20 perc önálló 

munkát követıen a foglalkozásvezetı irányításával ellenırizték a kérdésekre adott válaszokat. A 

foglalkozásokon készített fotók elérhetık az alábbi oldalon: 

http://www2.szepmuveszeti.hu/eos/galeria/az_evszak_mutargya_2012_nyar_-

_instrumenta_balnearia_c_kiallitashoz_kotodo_foglalkozason_keszult_fotok. 

A tapasztalatok szerint a gyerekeknek tetszett a téma és motiváltak voltak a feladatok 

megoldásában, amely többnyire helyesen sikerült. A gyerekek visszajelzésébıl kiderült, hogy sem a 

strigilist, sem az ókori olajmécsesek mőködési elvét nem ismerték korábban. Elıbbit a feladatlap 

segítségével, utóbbit a foglalkozásvezetı feladatlaphoz főzött kiegészítı információi alapján 

ismerhették meg. 

Mindhárom tábori turnusban 17 gyerek vett részt, így összesen 51 gyerek ismerkedett meg a 

római fürdızési szokásokkal ’Az évszak mőtárgya’ 2012. nyári kiállítása és a hozzá készített képes 

illusztrációkkal kiegészített feladatlap segítségével. A táborozókon kívül a többi látogató számára is 

elérhetıvé tettük a feladatlapot. A kiállítás teljes nyitvatartási ideje alatt mintegy 300 darab 

feladatlapot vittek magukkal a látogatók a kiállítás mellett elhelyezett állványról. A feladatlap az 



Antik Győjtemény honlapján ’Az évszak mőtárgya’ és az Éós program oldalán digitális formában is 

elérhetı, letölthetı és kinyomtatható (ld. 

http://www2.szepmuveszeti.hu/antik_gyujtemeny/eos/hu/az_evszak_mutargya_-

_kapcsolodo_muzeumpedagogiai_programok és 

http://www2.szepmuveszeti.hu/eos/feladatlapok/bene_lava_-_jo_furdozest).  

A kiállítás digitális változata a nyitva tartás teljes ideje alatt magyarul és angolul is 

megtekinthetı volt a Szépmővészeti Múzeum és az Antik Győjtemény honlapján is. Ezek az Antik 

Győjtemény honlapján az Archívum rovatban továbbra is elérhetık (5. kép). Az antik honlapon 

belül ’Az évszak mőtárgya’ kiállítássorozat oldalán a pályázati támogatásnak köszönhetıen bıvíteni 

tudtuk a digitális megjelentetés lehetıségeit. Hat almenüpontot alakítottunk ki, ahonnan közvetlenül 

elérhetık a sorozat eddigi tárlatainak enteriırfelvételei (Enteriır-képek), az ismertetıszövegek a 

bemutatott tárgyak fotóival (Archívum), az elmúlt egy év kiállításaihoz készített nyomtatott 

leporellók digitális változata (Leporellók; a 2003-tól megjelent leporellók digitalizálása folyamatos, 

az év végére mind a 36 eddig megjelent leporelló felkerül) és a kiállításokhoz készített plakátok 

(Plakátok). Megvalósult a kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai feladatlap digitális 

változatának bekötése (Kapcsolódó múzeumpedagógiai programok) és felkerült az eddigi 

kiállítások létrehozásában közremőködık névsora is (A kiállítások létrehozói). Mindez 

megtekinthetı a http://www2.szepmuveszeti.hu/antik_gyujtemeny/evszak_mutargya/evszak.php 

oldalon. A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai feladatlap az Éós program oldalán is 

elérhetı a http://www2.szepmuveszeti.hu/eos/feladatlapok címen. 

A pályázati támogatásból kialakítottuk mindennek az angol nyelvő változatát is, ez a  

http://www2.szepmuveszeti.hu/antik_gyujtemeny/evszak_mutargya/evszak_en.php) oldalon érhetı 

el.  

’Az évszak mőtárgya’ 2012. nyári tárlata a Szépmővészeti Múzeum állandó kiállításaira 

váltott jeggyel volt látogatható. A kiállítás múzeumon belüli központi elhelyezkedése (Reneszánsz 

Csarnok) és könnyő megközelíthetısége (a belépıjegy felmutatása nem szükséges) lehetıvé tette, 

hogy csak az idıszaki kiállításokra váltott jeggyel érkezı múzeumlátogatók is megtekinthessék ezt 

a kiállítást. A kétnyelvő feliratok és a leporelló formában kinyomtatott angol és magyar nyelvő 

ismertetıszöveg révén pedig a külföldi vendégekkel is bıvült a látogatók száma. Becsléseink 

szerint ez a kiállítás teljes nyitvatartási ideje alatt (június, július, augusztus) mintegy 72 000 fıt 

jelentett.2  

                                                 
2 A Szépmővészeti Múzeum Gazdasági Osztályának 2012 június, július és augusztus hónapokra vonatkozó jegyeladási 
adatai alapján. 



A kiállítás célcsoportja a laikus közönség mellett a tágabb értelemben vett szakmai 

közönség (történészek, régészek, mővészettörténészek) is volt. Ezért a ’Bene lava – Jó fürdızést!’ 

címő kiállításról elsısorban szakmai és programajánló internetes oldalak számoltak be. A Zugló Tv 

kiállítás-ismertetı felvételt is készített. A sajtómegjelenéseket az antik honlap Mnémosyné oldalán 

az Échó rovatban győjtöttük össze. Ez a http://antik.szepmuveszeti.hu/antik_gyujtemeny/echo.php?g=4 

oldalon érhetı el. A kiállítás fotókkal illusztrált ismertetıszövegét az Ókor c. folyóirat is publikálja 

a november közepén megjelenı 2012/3. számában.  

A pályázat szakmai beszámolója megtalálható a Szépmővészeti Múzeum honlapján a 

http://www.szepmuveszeti.hu/documents/szakmai_beszamolo_instrumenta_balnearia.pdf címen. 

 

 

Budapest, 2012. október 24. 

 

        Dági Marianna 

        Antik Győjtemény 

        a pályázat felelıse 
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4. A nyári tábor 2012. június 26-án tartott foglalkozása a kiállításnál 

 

 

5. A kiállítás az Antik Győjtemény honlapján 


