Andrea Balázs

Jiří Januška – Tamás Berkes (eds.)

Tamás Berkes
Michal Černý
Kristóf Fenyvesi
Erzsébet Fercsik
Magdalena Garbacik-Balakowicz
Zora Gonczarow
Judit Görözdi
András Halász
Veronika Heé
Eva Irmanová
József Jankovics
Jiří Januška

/

Lucie Jílková

HUNGAROBOHEMICA PRAGENSIA

Simona Kolmanová
László G. Kovács
Tuomo Lahdelma
Andor Mészáros
Rachel Mikos
András Mészáros
Marta Pató
Péter Rákos
Robert Svoboda
Silvia Szarková
Tomáš Vašut
Vilmos Voigt
István Vörös

ISBN 978–80–7308–715–9

H U NGA ROB OH E M IC A
PR AGE NSI A
St ud ie k 60. n a rozen i n á m
Ev žen a Gá l a /
Ta nu l m á nyok Gá l Jenő
60. s zü leté sn apjá ra
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práce filozofické fakulty univerzity karlovy

Tento svazek, věnovaný široce pojatým česko
‑maďarským literárním, historickým a kulturním
vztahům, vychází při příležitosti 60. narozenin
vůdčí osobnosti oboru maďarština na Univerzitě
Karlově Evžena Gála. Obsahuje literárněhistoric
ké studie kromě jiného o prozaickém díle Sándo
ra Máraiho, Pétera Esterházyho či Pétera Nádase,
o českých a maďarských překladech E. A. Poea
nebo o vývoji české a maďarské literatury pro
děti. Samostatný oddíl se zabývá životem a dílem
Petra Rákose, někdejší význačné osobnosti praž
ské hungaristiky. V oddíle historickém a filozo
fickém čtenář najde např. komparativní studii na
téma českého a maďarského filozofického myšlení
v 19. století či zpracování české účasti na světovém
kongresu PEN klubu v roce 1932 v Budapešti. V ši
roké tematické paletě svazku nechybí ani lingvis
tické studie s česko‑maďarským zaměřením nebo
osobní zdravice jubilantovi.
A széles értelemben vett cseh–magyar irodalmi,
történelmi és kulturális kapcsolatoknak szentelt
kötet a Károly Egyetem magyar szakos vezető ok
tatója, Gál Jenő 60. születésnapja alkalmából jele
nik meg. A kötet irodalomtörténeti fejezeteiben
tanulmányok olvashatók egyebek között Márai
Sándor, Esterházy Péter és Nádas Péter prózájá
ról, E. A. Poe cseh és magyar fordításairól, a cseh
és magyar gyermekirodalom fejlődéséről. Külön
ciklus foglalkozik a prágai magyar tanszék egyko
ri kiemelkedő vezetője, Rákos Péter életművével.
A történeti és filozófiai fejezetben található pl. a 19.
századi cseh és magyar filozófiai gondolkodást
összevető tanulmány, valamint a PEN Club 1932-es
budapesti találkozójának cseh vonatkozásait fel
dolgozó írás. A kötet széles tematikai palettájáról
nem hiányoznak a cseh–magyar nyelvészeti tanul
mányok és a személyes köszöntő írások sem.

