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09.00-09.15 – boka lászló tudományos 
igazgató köszöntője

i. szekció: nyelvi és irodalmi  
fordítás (elnök: Sirató ildikó)

09.15-09.45

  plenáris előadás   
nádasdy ádám: Archaizmus és modernizmus 
az Isteni Színjáték magyar fordításában
09.45-10.05 – rózsafalvi Zsuzsanna:  
Babits fordítási dilemmái Dante hat sora  
kapcsán
10.05-10.25 – Kovács eszter: Jegyzetek  
Václav Budovec Antialkorán című művének  
magyar fordításához
10.25-10.45 vita, kávészünet

10.45-11.05 – Szabóné Kozma Katalin: 
Die erzählende Mutter (Az elbeszélő anya), 
Die frohen Abende (Az elbeszélő atya). Jakob 
Glatz gyermekkönyveinek magyar fordításai
11.05-11.25 – hoffmann gizella: Rövid 
Historiája Az Cseh Országi Ecclésiák üldözte-
tésének... Comenius Historia persecutionum 
Ecclesiae Bohemicae című műve magyar fordítá-
sainak (1665-1795) kéziratairól
11.25-11.45 – mann Jolán: Enver Čolaković 
(1913-1976) műfordításai írói hagyatékának  
tükrében
11.45-13.30 vita, ebédszünet

ii. szekció: Fordítás és értelmezés  
a zenében (elnök: mikusi balázs)

13.30-14.00 

 plenáris előadás   
Somfai lászló: Fordítás? Értelmezés? 
Az átirat problematikája Bartók életművében
14.00-14.20 – Kelemen éva: Ahogy tet-
szik... Farkas Ferenc kísérőzenéi a Nemzeti Szín-
ház 1930-as évekbeli Shakespeare-felújításaihoz
14.20-14.40 – mikusi balázs: 
La finta Mirandolina: Hevesi Sándor 
Mozart-mentőexpedíciója
14.40-15.00 – illyés boglárka: 
Traduttore, traditore? Massenet Werther című 
operájának magyar változatai
15.00-15.20 vita, kávészünet

iii. szekció: esemény és interpretáció 
(elnök: mikusi balázs)
15.20-15.40 – Simon bernadett: 
„Nagy ünnep lesz ez!” A Millenniumi Kiállítási 
Értesítő című lap ígérete
15.40-16.00 – ungváry Krisztián: 
Furcsa pár. Carl Lutz és Karl Pfeffer-Wildenbruch 
levélváltásuk tükrében
16.00-16.20 – tabajdi gábor: 
Felülírt szavak. A kereszténység és a demokrácia 
értelmezései Magyar országon (1945-1989)
16.20-16.40 – Sárközy réka: 
Megkísérelt engesztelés
16.40-16.50 – vita
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iv. szekció: mítoszok, 
toposzok, kommentárok 
(elnök: rózsafalvi Zsuzsanna)
11.00-11.30  

  plenáris előadás  
eisemann györgy: A Tristan zenéje 
Thomas Mann elbeszélésében és Kosztolányi 
Dezső fordításában
11.30-11.50 – tüske lászló: 
Arisztotelész Poétikája a középkori 
muszlim művelődéstörténetben
11.50-12.10 – dalloul Zaynab: Janus 
Pannonius antik reminiszcenciái a Carmen pro 
pacanda Italia című dicskölteményében
12.10-12.30  – bíró csilla: Coelius 
Gergely pálos szerzetes Énekek éneke 
kommentárja mint a bibliai hermeneutika 
egyik példája
12.30-14.00 – vita, ebédszünet

v. szekció: Kép és szöveg 
intermediális kapcsolata 
(elnök: rózsafalvi Zsuzsanna)
14.00-14.20 – boreczky anna: 
Epizódok Apollonius király históriájának 
középkori hagyományozódás-történetéből. 
Szövegváltozatok és képi elbeszélések
14.20-14.40 – patonai anikó ágnes: 
Mozikánon. Megfilmesített magyar irodalmi 
művek az első világháború elején 
14.40-15.00 – csillag Katalin: Képfordítás
15.00-15.20 – vita, kávészünet

15:20-15:40 – vasné tóth Kornélia: 
Képbe karcolt költészet: egy Kosztolányi-vers 
ex librisen
15:40-16:00 – miksó péter: Esemény 
és poszthumán Kassák Lajos Misilló királysága 
című művében
16:00-16:20 – tasnády attila: Karc és 
betű. A Képcsarnok Vállalat szépirodalmi témájú 
metszetei az 1960-as években
16:20-16:40 – vita, zárszó


