
Fáradhatatlan 
szavak szimpózium  

rákos péter (1925-2002)  
irodalomtudós, 
egyetemi tanár 
emlékére

A Cseh Centrum, A nemzetközi mAgyArságtudományi társAság,  
Az mtA Btk irodAlomtudományi intézete, A szlovák intézet,  
A kAlligrAm könyvkiAdó és A BohemiA BAráti kör közös rendezvénye

idÔpont: 2012. novemBer 15. 10:00 – 16:00

helyszín: Cseh Centrum, 1063 BudApest, szegfû utCA 4.



monok istván – a nemzetközi 
magyarságtudományi társaság 
társelnöke, irodalom- és mûvelôdés-
történész, egyetemi tanár, az 
mtA doktora. 1999-2009 között 
az országos széchényi könyvtár 
fôigazgatója volt, jelenleg a szegedi 
tudományegyetem, valamint az 
eszterházy károly fôiskola tanára.

Jiří JAnuškA – cseh nyelvész, jelenleg 
a prágai károly egyetem közép-
európa tanulmányok tanszékén tanít.  

Berkes tAmás – irodalomtörténész, 
bohemista. Az mtA Btk irodalom-
tudományi intézetének a közép- és 
kelet-európai osztályának vezetôje,  
az irodalomtudomány doktora.

roBert svoBodA – Budapesten élô 
cseh mûfordító, újságíró, publicista.

BoJtár endre – széchenyi- és 
József Attila-díjas irodalomtörténész, 
mûfordító, az irodalomtudomány 
doktora, az mtA irodalomtudományi 
intézet nyugalmazott osztályvezetôje. 
Bohemista, a magyar baltisztika 
megalapítója.

filep tAmás gusztáv – kisebb ség-
kutató, mûvelôdéstörténész, a (cseh)
szlovákiai magyar irodalom-, sajtó-, 
valamint eszmetörténet kutatója.

JAnkoviCs József – az mtA 
Btk irodalomtudományi intézet 
osztályvezetôje. A nemzetközi magyar 
filológiai társaság korábbi fôtitkára. 
munkáit fôként a Xvii. századi magyar 
irodalom, Babits-filológia és kortárs 
irodalom témakörökben írta.

szArkA lászló – történész, az 
mtA Btk történettudományi intézet 
munkatársa, a komáromi selye János 
egyetem docense. 

gál JenÔ – evžen gál – a prágai 
tükör egyik alapítója, egy idôben 
fôszerkesztôje. 2003 – 2009 között 
a budapesti Cseh Centrum vezetôje 
volt. kortárs és 20. századi magyar 
irodalmat tanít a prágai károly 
egyetemen. 

tiBor piChler – pozsonyi filozófus, 
egyetemi tanár, a szlovák tudományos 
Akadémia filozófiai intézetének 
vezetôje. fô szakterülete a szlovákiai 
és közép-európai filozófiai és politikai 
gondolkodás története.

elôadók:

a szimpózium 
programja: monok istván megnyitó beszéde 

Jiří JAnuškA: A magyar nyelv és a magyar filológia oktatásának  
története a csehországi egyetemeken

Berkes tAmás: rákos péter fáradhatatlan szavai  
(a cseh nyelvû gyûjteményes kötet bemutatása)

roBert svoBodA: rákos péter szinkronhangja: rákos péter

kávészünet

BoJtár endre: A magyar „kultúrfölény” kérdése néhány  
rákos-levélben

filep tAmás gusztáv: A kerékpáros kanonok, és a diákja.  
pfeiffer miklós és rákos péter kapcsolatának hátteréhez

JAnkoviCs József: A hungarológia fogalmáról 

ebédszünet  

gál JenÔ: egy prágai magyar írástudó 1989 után 

szArkA lászló: rákos péter közép-európai ôrjáratai 

közép-európAi nemzeti ön- és tükörképek.  
pódium beszélgetés Jankovics József (Budapest), gál Jenô (prága)  
és tibor pichler (pozsony) részvételével. A beszélgetést vezeti 
szarka lászló.


