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14. 30–15.00:  
„Wellness” az ókori Rómában: a thermák világa 
Elıadó: Dr. Szekeres Csilla 
 
A „wellness” szóval jelölt irányzat az 1980-as években indult hódító útjára az Egyesült Álla-
mokból, vagyis minden kétséget kizáróan a modern kor szülötte. Ugyanakkor mindaz, amit a 
fogalom takar – mind fizikai, mind szellemi fittség, jó közérzet – nem volt ismeretlen az 
ókorban sem.  Rómában és szerte a birodalomban fényőzı létesítmények, thermák nyújtotta 
szolgáltatások kínáltak testi-lelki felüdülést a látogatóiknak. A sok képpel kísért elıadás e 
pompás fürdıkomplexumok révén nyújt betekintést az ókori rómaiak tisztálkodási szokásaiba; 
szó lesz testápolásról és kozmetikai rafinériákról, az egészséget szolgáló testedzésrıl csakúgy, 
mint a fürdık felépítésérıl, a mőködésüket lehetıvé tévı vízvezetékekrıl és főtıberendezé-
sekrıl. 
 
 
15. 00–15. 30: 
A latin és a magyar mővelıdés kapcsolatának egy példája: a Margit-legenda  
Elıadó: Dr. M. Nagy Ilona 
 
Az elıadás az Árpád-házi Szent Margit életérıl szóló középkori magyar Margit-legendán mu-
tatja be, hogyan fonódott össze abban az idıben latin és magyar írásos mőveltség, hogy meg-
szülessen egy ízig-vérig magyar legenda. Közben felvillantja a helyszínt, a mai Margitszige-
ten lévı, romjaiban ma is tiszteletre méltó domonkos kolostort, középkori magyar nyelvő kó-
dexírásunk egyik legfontosabb központját, s a forrásokat kutatva megtudjuk, hogyan kelt élet-
re Szent Margit közbenjárására a kútbaesett szolgálólány. 
 
Az érdeklıdık a legenda szövegébıl készült konkordancia-szótár segítségével kipróbálhatják, 
hogyan boldogulnak a középkori magyar nyelv szavaival, s tippelhetnek a latin és a mai ma-
gyar megfelelıikre is. A szótáron elıre lehet gyakorolni!  
Elérhetısége:  
http://deba.unideb.hu/deba/Margit-legenda_Szent_Margit_elete_1510/ 
 
 
15. 30–16. 00:  
Kvízkérdések a latin kultúráról  
Közben: Elvis Presley latinul – daltanulás 
Az ókori nyelvek és kultúrák valamint latintanár szakos hallgatók – Szitás Mariann, Herczeg 
Anna, Mohácsik Renáta – közremőködésével 
 
 
 



 
 
 

                          
           
         Caracalla thermái – rekonstrukció                                        Parfümöt töltögetı leány 
 
 
 
 
 

 
 

Diocletianus thermái 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                       
 

 A margitszigeti domonkos kolostor romjai 
 
 

 

                                  
 
A kút a kolostor udvarán (rekonstrukció)       Margit sírhelye az egykori kolostortemplomban 
                                                                                                      (rekonstrukció) 
 


