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"TÖRüK VILÁG MAGYARORSZÁGON" 1986 február 26

A HÓDOLTSÁG MŰVELCDÉSTÖRTÉNETE
tudományos ülésszak

SZIGETVÁR, 1986. május 21.-25.

Kedves Munkatársunk!
Amint arról 19&5 dec. 1-én kelt, 1. sz. körlevelünkben már

tájékoztatást adtunk, az alábbiakban közöíjük a szigetvári konferen- 
cia előadóinak névsorát, a tervezett előadások címének feltüntetésé- 
vel:
Ágoston Gábor: Muszlim nevelés és oktatás a hódolt Magyarországon 
Barta Gábor: A "törökös" ideológia kezdetei
Batári Ferenc: Török szőnyeg Ma^yarországon a 16-17. században 
Bobrovszky Ida: Magyar ötvösmüveszet a hódoltságban
Dán Róbert: Héber források a hódoltsági zsidóság kultúrájához 
Dávid Géza: Városi népesség a hódoltság korában
Foaor Fál: Bécs és a magyar nemesség a török hóditó ideológiában 

Cbgy 1?. századi török krónika tükrében)
Gerelyes Ibolya: Budai török hagyatéki leltárak kultúrtörténeti ta- 

nulságai
Gerő Gycző: üjabb kutatások a magyarországi török építészet köréből 
Haraszti György: Budai zsidók a hódoltság utolsó szakaszában
Hegyi Klára: Törckök, magyarok, rácok a Temes-vidéken 
Hóvári János: A magyar történetírás török hódoltság-képe

z * / • _  * 1 / -i ____ \(A magyarországi oszmán uralom mérlege)
Kakuk Zsuzsa: Török kultúrhatás jövevényszavaink tükrében
Koppány Tibor: Hódoltság és építészet
Kovács József: Magyar rabok török börtönben
Kovács László: Keresztény hitviták, iszlám tolerancia a hódoltság

korában
Kovács Zsuzsa: Török költészet Magyarországon
Markus Köhbach (Wien): Die Helden von Görösgál
Orlovszky Géza: Zrinyi Miklós török tárgvú olvasmányai
Pirnát Antal: Egy könyvnyomtató muhely a hódoltság területén
Rózsa György: Hódoltságkori várostörténetünk képes forrásai 
Radován bamardzió (Belgrád?: (dél-szlávok és a magyar hódoltság)
Vujicsics Sztoján: Magyarországi szerb muvészet a hódoltság korában 

Az ülésszakot május 25-ány pénteken délután félnapos ki-
rándulás egészíti ki, az Ormánság muvészeti-néprajzi emlékeinek meg- 
tekintésével. a kiránauláson elfogyasztoct vacsora, valamint a má- 
jus 24-i, szombat esti búcsúvacsora költsége összesen kb. 250.— Ft- 
ot fog kitenni.

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az Oroszlán üzálló sajná-
latos férőhelyi korlátozottsága miatt, nem tudunk minden jelentkezőt 
ide elhelyezni. lgyekezni fogunk az ülésszak színhelyéhez közel eső, 
lehető legjobb IBUSz-szobákat biztosítani. Kérjük tehát e tekintet- 
ben kedves Munkatársaink szíves megértését!

A nyomtatott programot (a minden egyéb részletre, igy a
szállásfoglalásra is kiterjedő 5. sz. körlevelünkkel együtt; 
április végén fogjuk elküldeni.
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