
Identitás és kultúra a török hódoltságban (1. sz. körlevél)

Húsz évvel ezelőtt látott napvilágot a Török világ Magyarországon - A hódoltság 
müvelődéstörténete című, Szigetváron megtartott reneszánsz ülésszak anyagából készült 
konferenciakötet a Keletkutatás 1987. évfolyamában. Tíz évvel később Wolfenbüttelben 
rendeztünk hasonló témájú nemzetközi kollokviumot Europa und die Türken in der 
Renaissance címmel. A két konferencia sikere tartós együttműködést eredményezett a 
reneszánsz irodalom és a hódoltsági művelödéstörténet kutatói között. Az MTA 
Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és az egyetemek régi magyar irodalmi 
tanszékeinek következő éves konferenciáján ismét a 16-17. századi hódoltsági kultúra 
sokunkat foglalkoztató kérdéseit fogjuk megvizsgálni.

Tudvalévő, hogy a témára vonatkozó források feltárásában komoly előrelépések 
történtek az elmúlt évek során. Váijuk tehát irodalmár, nyelvész, történész, vallástörténész, 
müvészettörténész, folklorista kollégáink jelentkezését a hódoltsági kultúra kutatásának 
különböző területeiről:

• irodalom és könyvkultúra
magyar, török, latin, délszláv, héber; késő humanista antiturcica, a hódoltság emlékezete 
az újkori és a modem magyar irodalomban stb.

• történelem
végvári küzdelmek, katonai elit, térképészet, kémek, renegát értelmiségiek, 
követjárások, külföldi utazók beszámolói, rabtartás, rabkereskedelem stb.

• vallás
a felekezeti együttélést érintő muzulmán, katolikus, evangélikus, református, 
antitrinitárius, szombatos vitairodalom, egyházszervezés, missziók, kálvino-turcizmus 
stb.

• művészet
különös tekintettel az iparművészetre

• folklór
a török kor emlékezete a szájhagyományban

A májusi Mátyás-konferenciával való időpontütközést szeretnénk elkerülni. Ezért, 
szokásunktól eltéröen a 2008-as reneszánsz ülésszakot nem tavasszal, hanem összel, 
előreláthatóan október közepén tartjuk meg. Az elöadásra jelentkezőktől egy rövid 
szinopszist kérünk. A felolvasások időkerete húsz perc, ezt csak indokolt esetben, illetve 
felkérés alapján lehet túlhaladni. A jelentkezéseket és a szinopszisokat a konferencia 
tudományos titkárához, Acs Pálhoz kérjük eljuttatni 2008. március 1-ig az alábbi emailcímre: 
acspali@gmail.com, illetve a konferencia szervező titkárához, Sántha Terézhez, emailen: 
terez@iti.mta.hu, vagy Sántha Teréznek címezve az Intézet postacímére (1118 Budapest, 
Ménesi út 11-13.). A konferencia résztvevöitől az előző évek gyakorlatának megfelelöen 
1500 forint (egyetemi hallgatóknak és doktoranduszoknak 500 forint) részvételi díjat fogunk 
kémi, ezt a regisztrációkor kell majd befizetni. A konferencia helyszíne a tervek szerint 
Szarvas. A dátumot, helyszínt és a szállást illető végleges információkról, valamint az egyéb 
gyakorlati tudnivalókról második körlevelünkben tájékoztatunk.

Üdvözlettel,

a Szervezőbizottság

Budapest, 2007. november 21.
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