
2. sz. körlevél

IDENTITÁS ÉS KULTÚRA A TÖRÖK HÓDOLTSÁGBAN 
tudományos konferencia

Esztergom, 2008. szeptember 18-20.

Kedes Munkatársunk!

Jelen 2. sz. körlevelünkben adunk további tájékoztatást öszi konferenciánkról.A beküldött 
rezümék alapján a Szervezöbizottság az alábbi előadásokat választotta ki a nagyszámú 
jelentkező közül:

Ács Pál (MTA ITI): Tudomány és térítés - Johannes Löwenklau török históriája és a keleti 
protestáns misszió
Bene Sándor (MTA ITI): Illíria, vagy amit akartok. Délszláv identitás a 18. század elején 
Bognár Péter (ELTE CHER): Apokalipszis a 16. századi hitvitázó irodalomban
Qoban, Erdal (Ankarai Egyetem, Hungarológiai Tanszék): A török fethnámék (gyözelmi 

iratok) mint a hódoltság történetének emlékei és egy 1543-as magyarországi hadjárat 
fethnáméja

Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egyetem): A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás 
(1562) új kiadásának tanulságai

Deák András: Két ismeretlen napló a török hódoltság végéröl
Drosztmér Ágnes (CEU): Szilágyi Mihály fogsága és a hercegnö szerelme. Egy magyar és 

egy oszmán-török széphistória párhuzamai
Erdélyi Gabriella (MTA TTI): Túlélési stratégiák a török idején
Fodor Pál (MTA TTI): Az oszmán identitás változásai
Gerelyes Ibolya (MNM): Törökös-balkáni ékszer-együttesek a Magyar Nemzeti Múzeum 

gyűjteményében
Gulyás Péter (ELTE BTK): Leibniz Thököly-értelmezésének kérdései
Hegyi Klára (MTA TTI): Törökök, moszlimok, balkániak, keresztények a hódoltságban
Horn Ildikó (ELTE): Hódoltsági török tisztviselök és az Erdélyi Fejedelemség kapcsolata 

(1566-1586)
Horváth István (Balassa Bálint Múzeum, Esztergom): Esztergom a török korban
Kármán Gábor (GWZO, Lipcse): Harsányi Nagy Jakab változó törökképe
Kiss Erika (MNM): „Törökös” motívumok a hódoltási ötvösművészetben
Kovács József László (Sopron): Váradi György omniariuma- egy hódoltsági jegyző életútja- 

életvitele

Kovács Zsuzsa (Varese): A budai mufti könyvtára a bolognai Marsigli-gyüjteményben
Küllös Imola (Budapest): Törökök a magyar népballadákban
Lovas Borbála (ELTE BTK): Identitástudat és erkölcsi ítéletek (A török és magyar házasság- 

és szerelemfelfogás komparatív vizsgálata a 16. század második feléből származó 
széphistóriák és prédikációk szövegei alapján)



Méhes Péter (PPKE): Egy végvár hétköznapjai. Élet a kiskomáromi várban, Túrós Miklós 
várkapitány (1642-1658) leveleinek tükrében

Mikó Árpád: A középkori egyházi kincstárak szétszóródása a török hódoltság korában
Molnár Antal (ELTE): Velence és a bosnyák ferences irodalom a 17. században
Molnár Mónika, F. (MTA NyTI): Olasz diplomaták és hadiírók a hódolt Magyarországról a 

17. század végén
Oláh Szabolcs (DTE): Háború a török ellen - tett és hivatkozás: 16. századi Habsburg 

uralkodók önstilizálása
Pálffy Géza (MTA TTI): A határvidéki identitás egy különleges eleméről: 

szokásjog az oszmán-magyar végeken
Pásztor Emese (Iparművészeti Múzeum): „Hintóba való portai vánkos és skófiumos török 

caffag” - a magyar nyelvü források szerepe a hódoltság kori török iparművészet 
történetének kutatásában.

Simon Éva (MOL): Tudatformáló kényszerpályák - behódoltak és hódoltatottak az oszmán- 
magyar határvidéken

Siptár Dániel (ELTE): A török kiüzése utáni évek elsö szerzetesi megtelepedési hulláma. A 
szerzetesek stratégiái, esélyei, sikereik/sikertelenségeik okai

Sudár Balázs (MTA TTI): Az oszmánok és Magyarország mentális meghódítása
Szabó Péter (ELTE): Az erdélyi fejedelmek ideológiai és , jogi” érvei a hódoltsági határok 

megőrzésére és befolyásolására.
Szentpéteri József (MTA TTI): Tévedés vagy hagyományőrzés? Hódoltság kori Kalocsa- 

ábrázolások az Angieliek és Marsigli térképén
Szilágyi Emőke Rita (ELTE): Teucri sive Turci. Közép- és kelet-európai török- és barbárkép 

a 15. századi latin nyelvű irodalomban
Tóth Gergely (MTA TTI): „Vestigia barbarae gentis.” Bél Mátyás a török hódoltságról és a 

török utáni Magyarországról

Tóth Zsombor (Kolozsvár-Debrecen): Extra Hungariam non est...? Komáromi János 
törökországi experientiája

Újváry Zsuzsanna, J. (PPKE): „Békességet fegyverrel köll tartani”. Esterházy Miklós 1641. 
évi Opiniója a török béketárgyalások kérdésében

Varga Szabolcs: A bosnyák höseposzok hódoltság-képe
Várkonyi Ágnes, R. (ELTE BTK): Magyar udvar Nikomédiában

Voigt Vilmos, Van-e nyoma a török folklómak a magyarban?

A tanácskozás szeptember 18-án, csütörtökön 14 órakor kezdődik a régi Zsinagóga 
épületében (Imaház u. 2/A). Este 19.30 órakor Németh József alpolgármester úr fogaást ad a 
résztvevök tiszteletére. Másnap, szept. 19-én, pénteken 9 órától folytatjuk az ülésszakot, 13- 
15 óra közötti ebédszünettel, 19 óráig. Este 20 órakor koncertre kerül sor. Szept. 20-án, 
szombatn ugyancsak 9-13, illetve 15-19 óra között lesznek az elöadások, este 20 órakor kerül 
sor a szokásos társasvacsorára.



Érkezéskor a recepciónál kell jelentkezni (az ülésszak színhelyén), 12 órától. Itt adjuk át a 
nyomtatott programot, és ez alkalommal kell befizetni a részvételi díjat: 2.500 Ft-ot, illetve 
egyetemi hallgatóknak 1.500 Ft-ot. A társasvacsora ára 2.500 Ft.
Az alábbi szálláslehetőségeket tudjuk biztosítani:

1/ Alabárdos Panzió: Bajcsy-Zsilinszky út 49.
(12 db) 2-ágyas szoba

ebből 2 db szobába 3 ágy is elhelyezhető
(9 db) 2-ágyas szoba
(1 db) 4-fős apartman (két szoba)
(1 db) 6-fös apartman (két szoba)

12.500 Ft/szoba/éj
18.000 Ft/szoba/éj
12.000 Ft/szoba/éj
25.000 Ft/szoba/éj
37.500 Ft/szoba/éj

Minden szoba fürdőszobás, TV-vel rendelkezik, az árakban a reggeli is benne foglaltatik. 
Áfás számlát adnak.

2/ Vitéz János Főiskola Kollégiumai:
a/ Batthyány Lajos u. 6.

(4 db) 2-ágyas, fürdőszobás szoba
(3 db) 2-ágyas, közös fürdőszobás szoba
(1 db) 10 fotelágyas szoba

b/ Kossuth Lajos u. 25.
(4 db) 3-ágyas, közös fürdőszobás szoba
(4 db) 2-ágyas közös fürdöszobás szoba

Ára: 3.000 Ft/fő/éj.
Áfás számlát adnak.

Szállásigényüket legkésőbb július 31-ig jelezzék Sántha Teréznek, a konferencia 
szervezötitkárának, a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével és visszajuttatásával: e-mailben: 
terez@iti.mta.hu, vagy postai úton. 1118 Bp. Ménesi út 11-13. MTA Irodalomtudományi 
Iintézete, Reneszánsz Osztály.

A szállásigényeket a beérkezés sorrendjében tudjuk fígyelembe venni.
Utazási lehetöségeket és további információkat következő, 3.sz. körlevelünkben fogunk 
közölni.

Baráti üdvözlettel:
a Szervezbizottság

Budapest, 2008. június 18.
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