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Nagy öröinmcl veitiik jelenlkezésél az Enycdi üyörgy cs u 
kclcl-közép-curópui uniluriz/nus a XVl-XVll. százudban 
cimmel Kolozsvárott lartandó nemzetközi konferenciánkra. 
Az alábbiakban szcrctncnk tájékozlatni a szervezés jclcnlegi 
állásáról, s ugyanakkor nagyon sürgös válaszái kérjük néhány 
fontos, a zavartalan lebonyolitáshoz íciltéllcn szükséges 
kérdésbcn.
Konferenciánk temalikáját az elmúlt hónapokban az elöké- 
szitésbcn résztvevö intézményck - a MTA Irodalom- 
ludumányi Intézetének Reneszánsz Osztálya, az Erdélyi 
Múzeum Egycsület," az Erdélyi Unitárius Egyház Zsinati 
Tanácsa és utólag bekapcsolódva a Magyarországi Unitárius 
Egyház - némileg módosították. A szorosabban vett müvelő- 
déstörléneti konferenciához kapcsolódóan a zárónapon, szcpt. 
6-án sor kcrül az Unitárius válasz az ezredforduló kihivásaira 
cimú tanácskozásra. Ezen elsősorban unitárius teológusok 
fcjtik ki nézcteiket aktuális kérdésekröl angol nyclven 
(tolmácsolás melletl). Nagyon számítunk a történcli témák 
iránt érdcklödö szakemberek részvélelérc is. Ennek megfe- 
lelócn a kolozsvári napok programja a következöképpen 
alakul:

SzepL 2. Enycdi-konferencia 
Szept. 3. Enycdi-konfcrencia 
SzepL 4. kirándulás autóbusszal a Kolozsvár - Déva - 

Gyulafchérvár - Nagycnycd - Torda - Kolozsvár 
útvonalon

Szept. 5. Enycdi-konfercncia
G.H. Williams professzor díszdoktoná avatása az 
Egységes Protcstáns Tcológiai Intézetben 
Szabó Árpád, crdélyi unitárius püspök fogadása a 
konfcrcncia résztvcvöi számára

Szept. 6. de. Unilárius válasz az ezredforduló kihívásaira

A konfcrencia iránti nagy nemzetközi és hazai érdeklödés 
önncl is őszintén megosztandó gondokat jelent számunkra. 
Fclhivásunkra több mint ötvenen jelentkeztek elóadással. 
Bizonyára megérti, hogy - mivel a külföldieknek minden- 
képpcn mcg akarjuk adni a szót - a magyar résztvcvöket 
kéijük fcl némi önkorlátozásra. Konferenciánk ncmzetközi 
jcllcgéből kövctkezöen a kifejezetten magyar irodalom- 
történcti clőadások fclólvasásától sajnos cl kell tekintenünk. 
Hangsúlyozni szerctnénk azonban, hogy a konfercnciáról - 
rcménycink szcrint - megjelentetendö kötetben számítanánk 
mindcn bejclcntett clőadásra. Nyomatékosan kérjük, hogy az 
cióadások 20 percnél ne legyenek hosszabbak. (Ez soronként 
65 lcütésscl, valamint oldalanként 25 sorral számolva 10 
oldalnyi szövcget jclent. Számítógépen 16 250 karakter.) Ncm 



kevcsbc nyumaickos kcics, hogy az cisu icvciuiinucii jcizcu 
nyelvck (angol. francia, némct. olasz) valamelyikén megirt (!) 
clöadással jelcnjenek mcg. Fcllélclczzük. hogy magyar anya- 
nyelvü clöadóink magyarul fogalmazzák mcg mondandójukat. 
Tisztclcttel kérjük, hozzák a magyar szövcgct magukkal 
Kolozsvárra. A tolmácsolásra vállalkozók munkáját ugyanis 
ezzcl megkönnyitcnék.
A konfercncia véglcgcs programját jíinius 15-ig szcretnénk 
összcállitani, hogy a küllöldi résztvevöknck is elözelcs tájckoz- 
latást tudjunk adni. Tiszlclctiel kérjük tehát, hogy clöadásaik 
vcglcges cimét a majdani elöadás nyclvén adják meg és juttas- 
sák cl postafordultával a szcrvczökhöz.
A konfercncia tchál a felsorolt nyelvekcn zajlik, dc scgítségct 
tudunk nyújtani abban, hogy a vitában clhangzó észrevételekct, 
illetve az azokra adott válaszokat lcfordítsuk.

Utazás
Szept. 1. (Hétío)

12‘° Indulás Budapcströl a Nyugati pályaudvarról 
(Claudiopolis Exprcss különkocsijai) 
20n Érkczés Kolozsvárra

Szept. 6. (Szombat)
16w Visszaindulás Kolozsvárról
22JI Érkczés Budapcstrc

Szállás
A kolozsvári Egyscges Protcstáns Tcológiai Intczct kulturált, 
kétszemélyes vcndégszobáiban, illctvc cgyctcmi hallgatóknak 
ugyanott a kollégiumban.

Étkezés
Napi háromszori étkczés a szálláshclycn. A kirándulás napján 
éttcremben ebédclünk.

Kirándulás
1. Autóbusszal a Kolozsvár - Déva - Gyulafehérvár - 
Nagyenycd - Torda - Kolozsvár útvonalon. A kirándulás 
nagyon szépnck, dc - crrc clörc figyclmcztctünk - 
fáradságosnak igérkczik. A hosszú út miatt korán kcll 
indulnunk és késön érkczünk vissza.
2. Azoknak, akik inkább Kolozsvár ncvezctességeit néznék 
meg, városnézö sétát szcrvczünk. Az autóbuszkirándulásról 
való lemondás csökkenti a költségeket.

Költségek
Örömmel tájékoztatjuk arról, hogy a konfcrencia különfélc 
inlézményeklöl jelcnlös támogatásban részesült, így



lehctöscgünk van kcdvező részvétcli dijakal megállapitani. Ezt 
azonban csak akkor tudjuk érvénycsítcni. ha a résztvcvök 
túlnyomó többségc clfogadja a csoportos utazásra. étkczésrc. 
illcivc clszállásolásra tctt javaslatainkat.

Egyctcmi hallgatók rcszcrc 5000 Ft - kirándulás nélkiil 4000 Ft. 
Egyclcmi oktatók, tudományos munkatársak cs PhD hallgatók 
részcre 15 000 Ft - kirándulás nclkül 12 000 Ft.

/ 
Befizetési lchctöségek
1. Kérjük, a mcllékclt csckkcn fizessc be a mcgfclclö összcgct, 
és az igazolószclvényt hozza magával a konfcrcnciá 
színhclyérc.
2. Lchetöség van arra is. hogy a konfcrcncia hclyszinén 
forintban fizesse be az összcgct.

Gyakorlati tanácsok
Információink szcrint a román vámügyi hatóságok az esctck 
többségében mcgkövctclik a Romániába utazóktól napi 20 DM. 
vagy ennek mcgfcleló egyéb valuta fclmutatását. Hangsú- 
iyozzuk, hogy csak fclmutatásról van szó, hiszcn a visszaút 
során scnki scm kérdcz rá arra, hogy czt az összcgct clköltöttc-c 
a visszautazó. A zavartalan bcutazás érdckébcn tchát célszcrü 
mintcgy 100 DM valutával rcndclkczni. Tárgyalunk azonban 
Románia Nagvkövctségévcl és a román vámügyi hatóságokkal 
kcdvczóbb lchetöségckről is.
Javasoljuk. hogy a résztvcvók miclöbb cllenörizzék. 
rcndclkcznck-c 1997 szeptcmbcrébcn is érvénycs útlcvéllcl.

Gyors válaszát várva, a
ncvébcn

tisztclcttcl üdvözli:

Jankovics Józscf
Káldos János

Budapcst. 1997. május 26.

LcYckzcsi cim
Magyar Tudományos Akadcmia Irodalomiudományi Intczct
H-1118 Budapcst. Mcncsi út 11-13. (Sántha Tcrcz vagy Káldos János rcszcrc)

Fontosabb tclcfonszámok
Sámha Tcrcz: 2670165/123
Káldos János: 2100290/3107; c-mail: kaljan@cmk.sotc.hu
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Nyilatkozat

Kérjük, hogy c nyilalkozalot töltse ki. cs postafordultával, dc 
lcgkcsöbb június 15-ig jutassa cl a szcrvczökhöz’ A Mcgjcgy 
zéshcz írja bc csctlcgcs cgyéni igénycit.

Név:

Előadásom címe az clőadás nyelvén:

A 2. körlevélben leírtak szerint

a kollektív utazás, étkezés és szállás feltételeit
elfogadom nem igénylem

az autóbuszkiránduláson
részt veszek nem veszek részt

a kolozsvári városnézésen
részt veszek nem veszek részt

Nyáron elérhctő vagyok a következő cím alatt:

Megjegyzés:



Támogatónk a

:@7 MMfít
Szcgcdi Tcrülcti Igazgatósága


