bármilyen pszichológiai, azaz bomlasztó hatást a magyar emberek
között a magyar zsidók elszállítása idején, azaz 1944. május közepe
és 1944. július közepe között.

Kulcsszavak:

szövetséges

légierők,

röplapok,

propaganda,

pszichológiai hadviselés, zsidók, deportálás, bombázások,

Ormos Bálint
(castrumbalwanus@gmail.com, Szegedi Tudományegyetem BTK)

Kutatási (érdeklődési) terület:
Római társadalom- és gazdaságtörténet a Kr. e. 2. századtól
egészen a Kr. u. 6. századig az Appennini-félszigeten, kitekintéssel a
nyugat-európai

provinciák

területére.

A

gazdaság-

és

társadalomtörténeten belül a római villa, a római mezőgazdálkodás
kapcsolata a római művelődés és eszmetörténettel

Előadás címe:
Kutatási lehetőségek a római villa témakörén belül

Absztrakt
Az előadás egy római kori létesítmény, a villa összetett
szerepkörét tárgyalja az ókori Itáliában és provinciákban a Kr. e. 2.
és a Kr. u. 6. sz. közti időszakban. A villa eredetileg mezőgazdasági
termelésre berendezett majorság volt a rómaiak számára. A Kr. e. 2.
századtól azonban a változó gazdasági és társadalmi környezet
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hatására, a villában folyó termelés struktúrája is elmozdult az
luxusigények kielégítése felé. Mindez maga után vonta a gazdasági
létesítmény egyre grandiózusabb kialakítását. Előbbi folyamattal
szemben azonban fennmaradtak olyan villagazdaságok is, melyek
továbbra is kisebb volumenű termelést végeztek. A nagy tételben,
vagy éppenséggel a különleges igényekre berendezett gazdaságok
tulajdonosai a szenátorok, lovagok és hozzájuk feltörekvő homo
novusok, vagy libertinusok voltak. Utóbbiak idővel figyelmet
szenteltek annak, hogy villáik igényes, a szellemet ápoló lakóhelyek
is legyenek, melyekben háttérbe szorulhatott a termelés. Villák
léteztek a városban és a vidéken is. Az igényes vidéki villák egyre
inkább a városi kényelmet és a kifinomult esztétikai élményt kínálták
tulajdonosaik számára. A római expanzió során a Kr. u. 1. századtól
kezdődően a római villa mint civilizációs eszköz nagy hatást
gyakorolt a meghódított nyugat-európai provinciák gazdasági,
társadalmi és kulturális életére. Az előadás célja, hogy vázlatosan
áttekintse a római villák történetét, az ezzel kapcsolatos hazai
kutatástörténetet,

s egyben

rámutasson

arra,

hogy

hogy

a

többfunkciójú villa milyen kutatási lehetőségeket kínál a hazai
kutatók számára.

Kulcsszavak: villa, kultúra, interdiszciplinaritás, gazdaság,
társadalom
Pálinkó Máté
(colosseum@vipmail.hu)
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