Neptun kód (tanrendből):
BTMTNTORT13
Az óra címe:
Oktató(k):
Tárgyjegyző:
Életmód és mindennapi élet a klasszikus
Dr.
habil.
Szlávik
Szlávik Gábor
antikvitásban
Gábor (CSc)
Az óra címe angol nyelven:
Everyday Life in the Classical Antiquity
Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága (felhasználás más képzésben kóddal
együtt):
Az óra típusa Beszámolási
(előadás,
kötelezettség
Előfeltétel
Heti óraszám:
Kreditérték:
szeminárium, (gyak.jegy,
(kóddal):
gyakorlat):
kollokvium)
előadás
kollokvium
2
3
Az óra tartalmi ismertetése:
Az »Életmód és mindennapi élet a klasszikus antikvitásban« c. tantárgy alapvetően a görögrómai ókor két legismertebb városi közösségének, a klasszikus kori Athén és a császárkori
Róma példáján keresztül kísérli meg bemutatni e városok lakóinak mindennapi életét. A
bemutatás abban a formában történik, ahogy a vie cotidienne/Alltagsleben-Alltägliches
Leben/Everyday Life fogalma a nyugati kutatásban jelent. (társadalom és közélet, család,
lakóhely, öltözködés; munka és kereskedelem; kultúra és szórakozás stb.). Az előadás kitér
két hellénisztikus kori métropolis – az egyiptomi Alexandreia és Pergamon – belső életére,
de részletesebben szó esik a campaniai kisváros, Pompeii a régészeti kutatások alapján
rekonstruálható ünnepeiről és mindennapjairól is.
Az óra tematikája (12 hétre lebontva):
1. Általános bevezetés (I): mindennapi élet az ókori Keleten (az ún. potamikus civilizációk
nagy városi központjaiban).
Általános bevezetés (II): mindennapi élet a klasszikus antikvitás idején (a görög-római világ
vidéki területein és kisebb-nagyobb városi központjaiban).
3-5. A klasszikus kori Athén belső története, gazdasága és társadalma. A Periklés kori
Athén ünnep- és mindennapjai
6. Két hellénisztikus kori métropolis, az egyiptomi Alexandreia és Pergamon ünnep- és
mindennapjai
6. Róma városának képe a Királyság és a Köztársaság idején. A Királyság és a
Köztársaság kori Róma belső története, gazdasága és társadalma. A Királyság és a
Köztársaság kori Róma ünnep- és mindennapjai
7-9. Róma városának képe a császárság idején. A principatus kori Róma belső története,
gazdasága és társadalma. A principatus korának ünnep- és mindennapjai
10. Egy campania kisváros, Pompeii ünnep- és mindennapjai a Köztársaság utolsó
évszázadában és a császárok uralkodásának idején
11. Róma városának képe a kései császárság idején. A dominatus kori Róma belső
története, gazdasága és társadalma. A dominatus korának ünnep- és mindennapjai
12. Visszapillantás és kitekintés
5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján:
1. Társadalom és közélet a periklés kori Athénban
2. Társadalom és közélet az Augustus kori Rómában
3. Lakóhely, étkezés és ruházkodás a periklés kori Athénban
4. Lakóhely, étkezés és ruházkodás az Augustus kori Rómában
5. Pompeii ünnep- és mindennapjai
Jegy szerzésének feltételei (pl. Zárthelyi, stb.):
kollokvium
Kötelező irodalom (max. 3 tétel):
(1) Ritoók Zs., Hétköznapok – ünnepnapok. In: Németh Gy., Ritoók Zs. – Sarkady J. –
Szilágyi J. Gy., Görög művelődéstörténet, Osiris Kiadó, Budapest, 2006, 373-403.
(2) Alföldy G., Római társadalomtörténet, Budapest, Osiris kiadó, 2000 2 (19961; német ered.

19843), küln. 96-151 (5: A principatus korának társadalmi rendje).
(3) Salles, C., Hétköznapi élet a római császárok korában, Corvina Kiadó (sorozatcím:
Mindennapi történelem), Budapest, 2008 (francia eredeti: 2004).
Ajánlott irodalom:
Szerzői kollektíva, A klasszikus Athén, Corvina (kiadó), Budapest, é.n. [= kiadási évszám
jelölése nélkül = 1970; olasz eredeti: 1966).
Swiderkowna, A., A hellenizmus kultúrája (sorozatcím: Európa nagy korszakai), Gondolat
[Kiadó], Budapest 1981 (lengyel eredeti: 1974, küln. 96 skk (Alexandreia).
Szerzői kollektíva, Az antik Róma, Corvina (kiadó), Budapest, é.n. [= kiadási évszám
jelölése nélkül = 1967; olasz eredeti: 1963).
Maróti E. – Horváth I.K. – Castiglione L., A régi Róma aranykora (sorozatcím: Európa nagy
korszakai), Budapest, Gondolat [Kiadó], 1974, 253-339 (IV: A mindennapok kultúrája).
Egyéb tudnivalók (pl.: tananyag, követelmények, stb. internetes elérhetősége):
Írásbeli (teszt) kérdések (max. 30 kérdés):
Nincs írásbeli. Ez a tantárgy kollokvium.

