
fehér bence

neMzetközI konferencIa

a Magyar és olasz antIk örökségről

2009. szeptember 23–2� közt rómában került megrendezésre a római Magyar akadémia, az accademia
nazionale dei lincei és a római la Sapienza egyetem közös szervezésében a l’eredità classica nella cultura
italiana e Ungherese nell’ottocento dal neoclassicismo alle avanguardie c. magyar–olasz konferenciára.

a konferencián az alábbi tárgyukban az antikvitással szorosabban összefüggő előadások hangzottak el,
számos tárgyában a XiX. századra szorítkozó mellett:

Bertini, Ferruccio: Attila e gli Unni nell’immaginario della cultura italiana dal Neoclassicismo al Decadentismo
Camarotto, Valerio: Il rapporto con i classici e il confronto con la letteratura europea. Note sulla teoria della

traduzione
Debreczeni Attila, Translation-program of the first Hungarian periodical in the 18th Century
Fehér Bence, Greek antiquity in tragical and comical contexts: the idea of Greek democracy in Madách’ works
Kőrizs Imre, Berzsenyi and Horatius – “post equites sedet atra cura”
Madarász Imre: L’antichità risorta. Romanità e grecità nella lirica patriottica dell’età delle riforme e in quella

italiana del Risorgimento
Paternostro, Rocco: Leopardi e il pessimismo degli antichi
Ritoók Zsigmond, Omero e János Arany
Rostirolla, Giancarlo: La centralità di Roma per la riscoperta della musica antica nella prima metà

dell’Ottocento
Ruspanti, Roberto: L’eredità di Roma in alcuni temi della lirica di Sándor Petőfi
Sinopoli, Franca: “Una gioventù fervida di speranze e di vita s’è lanciata attraverso le rovine”. Giuseppe

Mazzini tra mito delle vecchie glorie e mito della libertà
Szörényi László: Grecità e romanità nella letteratura ungherese del XIX secolo
Sztanó László, Il culto dell’antichità e delle rovine nella letteratura del viaggio dell’Ottocento
Takács József, Il culto di “Sol invictus” nel concetto di classicismo nella pittura postromantica di Tivadar

Csontváry Kosztka

a konferencián volt a bemutatója Szörényi lászló Fasti Hungariae c. kötetének (lithos 2009, szerk.
Vígh éva).
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forMaI kéréseInk szerzőInkHez

1. cikkeiket lehetőség szerint juttassák el kinyomtatva is a Kre Történeti intézet titkárságára. cím:
1088 budapest, reviczky u. 4. ii. em. 224., vagy otthagyhatják a portán.

2. a tördelő munkájának megkönnyítése érdekében mellőzzék a szöveg formázását! (Pl. bekezdések be-
húzása, név és a cikk címének kiemelése, középre húzása, oldalszámok stb.) az idegen nyelvű kifeje-
zések és az idézetek a szövegben kurzívval, a szerzők nevei a jegyzetekben kiskapitálissal legyenek.
lábjegyzeteket (és nem végjegyzeteket) kérünk; külön bibliográfia nem szükséges.

3. ha a dokumentum különleges karaktereket is tartalmaz (görög, arab, héber stb. betűk, epigráfiai
jelek), akkor azt kérjük cd-n is mellékelni (e-mailben nem elég, mert a nyomdába érkezéskor sérül-
het a file a Macintosh-rendszerben).

4. az esetleges illusztrációknál kérjük, hogy a képek a lehető legnagyobb méretűek legyenek – tehát
min. 2000x1000 pixelesek (cd-n vagy ziP-file-ban csatolva), mert így tud velük szépen dolgozni a
nyomda. a szövegben legyen megjelölve, hogy hova szerkesszük be a képet.

�. a szöveget ill. a szöveg jellegű kiegészítéseket (pl. képaláírásokat) Word dokumentumban csatolva
szeretnénk megkapni.

6. a cikkekhez 10-12 soros (max. 1� soros) rezümét kérünk bármely világnyelven. ha a cikk idegen
nyelvű, akkor magyar nyelven kérjük ugyanezt.

7. internetes hivatkozások esetén kérjük ellenőrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e még, s kérjük a hi-
vatkozás ill. az ellenőrzés dátumát is feltüntetni.

8. a folyóiratunkban megjelenő cikkek, recenziók, konferencia-beszámolók szerzőinek bemutatásához
kérjük, adja meg a következőket a neve mellett: szül. év, tud. fokozat, „mestersége címere” (ld. jelen
számunkban), oktatási-kutatási hely, lelkészek esetén a település neve.

Köszönjük együttműködését!
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SZÁMUNK SZERZŐi

Dr. habil. Bíró MárIA (1946) ókortörténész, KRE BTK, Történeti intézet

Dr. CsoMA zsIgMonD Dsc (1952) agrártörténész, KRE BTK, Történeti intézet,
MTA Agrártörténeti Bizottság

Dr. DávID nórA PhD (1981) ókorkutató, hebraista, Universität Wien

Dr. FáBIán zoltán IMre PhD (1954) egyiptológus,
KRE BTK, Történeti intézet

Dr. habil. Fehér BenCe PhD (1968) régész, ókortörténész, klasszika-filológus KRE BTK,
Történeti intézet

gAgAnetz Péter doktorandusz (1980) PPKE BTK
Történettudományi Doktori iskola

Dr. guDor kunD BotonD PhD (1971) történész, református lelkész
Magyarigen

Dr. IMregh MonIkA PhD (1966) reneszánsz-kutató, klasszika-filológus, KRE BTK,
Történeti intézet

Dr. könCzöl MIklós PhD (1981) jogász, klasszika-filológus,
PPKE – Durham University

Dr. néMeth györgy Dsc (1956) ókortörténész, klasszika-filológus,
ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék

Dr. habil. PetrőCzI évA PhD (1951) puritanizmuskutató, költő,
KRE Puritanizmuskutató intézet

Dr. sárközy MIklós PhD (1976) iranista, történész, KRE BTK, Történeti intézet

szABó noéMI gyöngyvér, középkorkutató, KRE BTK,
doktorandusz (1983) Szabad Bölcsészet

Dr. tóth AnnA JuDIt PhD (1975) bizantinológus, klasszika-filológus, KRE BTK,
Szabad Bölcsészet

tóth zsuzsAnnA doktorandusz (1977) vallástörténész, KRE BTK,
Történeti intézet

cikkeket, észrevételeket a következő címekre várunk:
guy_devere@hotmail.com (FEhéR BENcE)
imreghmonika@gmail.com vagy imreghmonika@freemail.hu (iMREgh MoNiKA)
Ugyanezeken a címeken a folyóirat megrendelhető.

KÖVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

VASSÁNyi MiKLÓS: A világ mint igazság (Rendszeres ontológiai vázlat)

DARVAS NoéMi: A thébai Nefermenu sír (TT184) körzetének feltárása során előkerült koporsótö-
redékek és egyéb fa tárgyak vizsgálata és értelmezése (2004–2008)

KŐSZEghy MiKLÓS: A betűk hatalma – Megjegyzések a Tel-Zayitban talált abecedárium történeti
jelentőségéhez

FEhéR BENcE: Újabb javaslat egy aquincumi oltárka értelmezésére

SÁRKÖZy MiKLÓS: A Xusraw-i-Kawadan ud redage, szöveg és kommentár

SARNyAi cSABA MÁTé: hellenizmus, zsidóság és az Újszövetség kapcsolata ifj. Varga Zsigmond gon-
dolatainak tükrében

FoDoR NÓRA: Die Übersetzung des Dialogs “consolatio philosophiae” durch Maximos Planudes

iMREgh MoNiKA: giovanni Pico della Mirandola: Beszéd az ember méltóságáról

SZABÓ ANDRÁS: Die humanistische Biographische Rede im Ungarn der zweiten hälfte des 16.
Jahrhunderts

gUDoR KUND BoToND: Kartográfia, történelem és eredetkutatás Bod Péter (1712–1769) térképében

KONFERENCIA-HÍREK

VASS LÓRÁNT: A Vii. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia

Borítóterv: Dvorszky AnnA, opalsystem

Az első borítón: A vályogtégla szentély festményeinek részlete a thébai el-hoha domb déli lejtőjén,
a Nefermenu TT 184 számú sziklasírjának körzetében

A hátsó borítón: A szoros és a tágas kapu ábrázolása: Máté, 7, 13: “Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas
az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz...” KÁLViN Institutio Christianae religionis
című művének fedlapján. Kiadó: Antonius Rebulius, 1561 genf.
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