Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

VABILO
Oddelek za madžarski jezik in književnost ter Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru Vas v sodelovanju z Balassijevim inštitutom v Ljubljani vljudno vabita
na predavanje prof. dr. Istvána Lukácsa z naslovom „Genij pod masko filistra” ob 200. obletnici
rojstva madžarskega klasika Jánosa Aranya, ki bo
v torek, 28. novembra 2017, ob 11.20 v predavalnici FF 2.22 Filozofske
fakultete Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor.
Ob 200. obletnici rojstva Jánosa Aranya bo predavanje reflektiralo na madžarskega pesnika z
najbogatejšim izrazjem v madžarski literarni tradiciji. Osrednja figura Aranyevega glavnega dela z
naslovom Toldi je, podobno kot v Levstikovem delu Martin Krpan, ljudski junak, mož izredne moči.
Obstaja prevod madžarskega dela trilogije tudi v prekmurščini. Več o tem in o drugih Aranyevih
slovenskih pesniških navezah bo prof. dr. István Lukács – predstojnik Oddelka za slovansko in baltsko
filologijo Univerze Eötvösa Loránda v Budimpešti – predaval pri nas.
Predavanje bo v slovenskem jeziku.
Vljudno vabljeni.

MEGHÍVÓ
A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke, a Szláv Nyelvek
és Irodalmak Tanszéke és a ljubljanai Balassi Intézet tisztelettel meghívja Önt prof. dr. Lukács István
„Zseni a filiszter maszkja mögött” című előadására, amely Arany János születésének 200.
évfordulójához kötődik.
Az előadás ideje: 2017. november 28-a, 11.20
Az előadás helye: az FF 2. 22. számú előadóterem – Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Az előadás – Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából – a magyar irodalom
leggazdagabb nyelvezetű költőjére reflektál. A költő fő művének, a Toldinak, amelyben Arany Fran
Levstik „Martin Krpan” című művéhez hasonlóan egy nagy erejű népi hőst ábrázol, létezik egy
muravidéki szlovén nyelvű fordítása is. Erről és Arany költészetének egyéb szlovén vonatkozásairól
tart előadást prof. dr. Lukács István, az ELTE Szláv és Balti Filológia Intézetének vezetője.
A szlovén nyelven folyó előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

