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„Ókori gazdaságtörténet a XXI. században” 
 
Igazodva a XI. MÓK megadott témájához: „az ókortudomány mondanivalója a 21. századnak”, alulírottak 
elhatároztuk, hogy a Magyarországon tradicionálisan elhanyagolt ókori gazdaságtörténeti kutatások számára 
külön szekciót indítunk. A konferencia igazi sikerének azt tekintenénk, ha valódi, tartalmas párbeszéd alakul-
na ki az ókori gazdaságtörténet csekély számú hazai művelője között, amelyben az egyes elkülönült diszciplí-
nák (asszíriológia, egyiptológia, klasszikus antikvitás, provinciális régészet stb.) művelői is ráláthatnának és 
reflektálhatnának egymás munkájára, és főként inspirációt nyerhetnének egymástól. Éppen ezért – többek 
javaslatára – arra kérjük a szekcióba jelentkező kollégákat, hogy az alábbi négy témakör valamelyikéhez iga-
zítsák előadásukat:   
 

1. Pénz, piac, kereskedelem 
2. Gazdasági szervezetek  
3. Termelés, elosztás, fogyasztás 
4. Trendek és súlypontok az ókori gazdaságtörténeti kutatásokban a XXI. században 

 
Előadóinktól a következőket kérjük; illetve a szervezők a következőket vállalják: 

1. Gondolják át, hogy a fenti témák közül melyikhez kapcsolódva tudnak előadást vállalni. 
2. Készítsék el a max. 20 perces előadás írott változatát, akár tanulmány, akár esszé formájában, és a kéz-

iratot a konferencia előtt egy hónappal (vagyis legkésőbb 2014. április 20-ig) küldjék el a szervezőknek.  
3. A szervezők az összes elkészült tanulmányt/esszét elküldik valamennyi résztvevőnek (nagyjából 20 fő-

nek). 
4. Kérjük, hogy a rendelkezésre álló egy hónapban mindenki olvassa el az elküldött esszé-

ket/tanulmányokat, és akár már a konferencia előtt is tegye meg észrevételeit a szerzőknek. Reményeink sze-
rint ez az eljárás lehetővé teszi, hogy ne csupán az előadások utáni azonnali kérdések limitált idejére korláto-
zódjon a szakmai diskurzus. 

5. A konferencián lehetőséget biztosítunk arra, hogy ki-ki 20 perces prezentációt tartson a saját témájából, 
és reflektáljon az időközben érkezett felvetésekre.  

6. Az előadásokat szeretnénk külön kötetben megjelentetni. 
 

Lehet, hogy elsőre kissé szokatlannak tűnik ez a kezdeményezés, de ebben látunk lehetőséget arra, hogy a 
különböző ókortudományi diszciplínák között valódi párbeszéd alakuljon ki. Korszakaink és forrásaink ugyan 
különbözőek, de kutatási módszereink, kérdéseink, és részben problémáink is azonosak! 
 
Kelt: Budapest, 2013. december 3. 

 
Grüll Tibor 
Vér Ádám 
szervezők 


