
2017. nove mber 23-24. 

Tudományos Ülésszak a nemzeT könyv Tárában

Helyszín: VI. emeleti Díszterem 
Nyilvános, ingyenes program, 
előzetes regisztráció nem szükséges.

ArAny 200 – OSZK 215

2017. november 23. csÜTörTök
Tudományos Ülésszak –

ArAny 200
9.00 – 9.10: boka lászló 
tudományos igazgató köszöntője

I. szekció (elnök: boka lászló)

9.10–9.40 p l e n á r I s  e l ő a d á s : 
szörényi lászló: Lovageposz vagy verses regény? – 
A Toldi szerelme, újraolvasva
9.40–10.00: szűts-novák rita: „Reszkess tehát egy 
levelezői szörnyetegtől…”. Arany János és Tompa Mihály 1847 és 
1868 közötti levelezésének irodalomtörténeti jelentősége
10.00–10.20: kis domokos dániel: Arany János
 „bizodalmas köre” és hatása a történettudományra: 
Szilágyi Sándor, Salamon Ferenc és Szabó Károly
10.20–10.40: praznovszky mihály: Madách aranya

10.40–11.00: hozzászólások, kávészünet

11.00–11.20: rózsafalvi zsuzsanna: Arany és az Arany-album
11.20–11.40: sirató Ildikó: Arany és kora tragédia/
tragikumelméleteiről
11.40–12.00: rajnai edit: „S lábához esve, mond: 
»Kegyelmes herceg«”. A 19. századi színpadi szövegmondásról

12.00–13.30: hozzászólások,ebédszünet

II. szekció (elnök: rózsafalvi zsuzsanna)

13.30–14.00 p l e n á r I s  e l ő a d á s : 
dávidházi péter: „Élet? halál?” Arany János és a válság költészete
14.00–14.20:  mikusi balázs: „Letészem a lantot.” Mosonyi 
Mihály első Arany-megzenésítése (1863)
14.20–14.40: boka lászló: Kosztolányi és Babits 
Arany-képéről – száz év távlatában
14.40–15.00: visy beatrix: Arany János a kortárs magyar lírában

15.00–15.20: Hozzászólások, kávészünet

15.20–15.40: deák lászló: Magyar verselés
Arany János szerint és ma
15.40–16.00: vasné Tóth kornélia: Nemzeti panteon – 
a nagy triász (Arany, Petőfi, Tompa) ex libriseken
16.00–16.20: Tóth zsuzsanna: Helyzetjelentés…

16.20–16.30: hozzászólások

2017. november 24. pénTek
Tudományos Ülésszak – 

OSZK 215
9.00–9.10: dede Franciska 
tudományos titkár köszöntője

III. szekció (elnök: deák eszter)

9.10–9.40 p l e n á r I s  e l ő a d á s :
miskolczy ambrus: Széchényi Ferenc és kortársai

9.40–10.00: deák eszter: Széchényi Ferenc mint 
kulturális mecénás – levelezése tükrében
10.00–10.20: matolay katalin: Széchényi Ferenc 
könyvgyűjteményének rekonstrukciója a nemzeti könyvtárban

10.20–10.40: hozzászólások, kávészünet

10.40–11.00: érdi marianne: Széchényi Ferenc könyvtárát 
jellemző kötéstípusok 
11.00–11.20: danku György: Gróf Széchényi Ferenc 
térképgyűjteménye a számok tükrében
11.20–11.40: kelemen éva: „... muzsikai daraboknak Szerzőji...” 
Zene a Széchényi családban

11.40–11.50: hozzászólások

11.50–12.00: boka lászló 
tudományos igazgató zárszava

Kedvezményes könyvárusítás 
a konferencia szüneteiben.


