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A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Inté- 
zete Reneszánsz-kutató Csoportja és az egyetemek régi magyar 
irodalomtörténeti tanszékei a Magyar Tudományos Akadémia I. Osz- 
tálya, valamint a Baranya-megyei Tanács támogatásával nemzet- 
közi tudományos ülésszakot rendeznek i*Antitrinitarizmus a XVI, 
század második felében” cimmel 1979 május 15-19-én, Siklós vá- 
rában.

Az ülésszak megrendezésére Dávid Ferenc halála 400. 
évfordulójának évében, a rá való emlékezés jegyében kerül sor; 
szándékosan Baranya-megyében, mivel országunk mai területén ezen 
a vidéken vert legmélyebb gyökeret a XVI. században az antitri- 
nitárius mozgalom,

Az 1979-ben sorrakerülő tizedik reneszánsz ülésszakunk 
az eddigiektől eltérően hangsulyozottan nemzetközi jellegü lesz, 
Az ülésszak témája módot ad arra, hogy a magyar reneszánszkutatás 
szempontjából elsőrendü fontosságu antitrinitarizmus-kérdés szé- 
les nemzetközi összefüggésbenaz antitrinitarizmus legjobb kül- 
földi szakembereinek részvételével kerüljön megvitatásra* Ennek 
megfelelően a tanácskozáson az eddigieknél lényegesen nagyobb 
külföldi részvételre, mintegy 20-25 külföldi vendégre saámitunk® 
Az ülésszak tárgyalási nyelve sem a magyar .lesz, hanem angol, 
francia, német és olasz. A magyar résztvevők az előadásokat és 
a vitákat szinkrontolmácsolás segitségével magyar nyelven is kö- 
vethetik. Hozzászólások szükség esetén magyar nyelven is lehet- 
ségesek, tolmácsolással.

Az ülésszakon egy Dávid Ferencről szóló megnyitó fő-
előadás mellett, JO-perces elcadások fognak elhangozni az anti-
trinitarizmus általános, illetve lengyel, magyar, német, olasz,
svájci történetéről illetve s z ereplc irő1. A mintegy 20 eloadás
többségét külföldi vendégeink fogják tartanie 

Az ülésszak programján szerepel még pécsi kirándulás,
látogatás és megemlékezés a pécsi, valamint a nagyharsányi hitvita 
szinhelyén, reneszánsz hangverseny a Várkápolnában, valamint a. 
szokásos bucsuvacsora. Az ülésszak résztvevőit fogadáson látja
vendégül a Baranya-megyei Tanács elnöke és koktél keretében üd-
vözli a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke.
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Az ülésszak megrendezésére az alábbi Előkészito Bizott<- 
ság alakűlt: Bitskey István, Dán Róbert (titkár), Keleti ístVán- 
né (gazdasági felelős), Keserü Bálint, Klaniczay Tibor (elnök) , 
Sántha Teréz (szervezőtitkár) , Tolnai Gábor, Varjas Bélac

A résztvevők számára szállást a siklósi várban lévő 
szállodában, az ugyanott lévő turistaszállóban, valamint a Har- 
kányban lévő Dráva Szállóban tudunk biztositani, (Siklós és a 
közeli Harkány között állandó külön autóbuszjáratot biztositunk*) 
A szállodai fürdőszobás szobák ára 2 személyre vagy 1 személyre 
egyaránt kb. 220.— Ft naponta. (Megjegyezzük, hogy a siklósi 
várban lévő korlátozott férőhelyü szálloda szobáinak tulnyomó 
részét a külföldi vendégeknek kell fenntartanunk.) A siklósi 
turistaszállóban 3-, illetve 4-személyes szobákban a szállás 
jiapi 44.— Ft személyenként. (Összesen 26 személy elbelyezésére 
vah ezen a módon lehetőség.) Egyetemi hallgatók részére a turis- 
taszállóban nagyobb, 10-12 ágyas szobákban napi 22.-- Ft-ért van 
szálláslehetőség.

Az étkezés egységesen a siklósi várnak az ülésszak ál- 
talteljes egészében lefoglalt éttermében lesz. A napi háromszo- 
ri étkezés ára kb. 100.— Ft. A résztvevők költségeit fog.ják még 
terhelni a kirándulás és a bucsuvacsora bizonyos többletkiadásai„ 
Igy a részvétel költsége - a szállás diján felül! - kb„ 600.— Ft 
körül fog mozogni. Előre jelezzük, hogy a Baranya-megyei szervek 
kivánságára és a rendezés zavartalansága érdekében a részvételi 
költségeknek előzetes befizetését fogjuk kérni (előreláthatólag 
márciusban).

Mivel a szálláshelyeket már szeptember végén le kell 
foglalnunk, kérjük hogy a mellékelt előzetes jelentkezési lapo- 
kat szeptember 13-ig az ülésszak szervezőtitkárának: Sántha 
Teréznek (MTA Irodalomtudományi Intézete, 1118 Bp« Ménesi ut 
11-13.) eljuttatni sziveskedjék.

Az Előkészitő Bizottság nevében:


