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Az óra tartalmi ismertetése: 
Az »Életmód és mindennapi élet a klasszikus antikvitásban« c. tantárgy alapvetően a görög-
római 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 
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