
álláspontja egyértelműen a filozófus szavaiból tükröződik. - Christian Francken
hányatott életében többször váltott hitet: katolikus szerzetesből antitrinitárius,
majd ismét szerzetes lett. Nemegyszer megfordult Erdélyben, antitrinítáríussága évei
ben. A jelenleg kéziratban meglevő mű kiadása az európai eszmetörténet ese
ménye lesz.

- A siklósi konferencia igen sokszínű anyagát nagyon nehéz lenne átfogóan
értékelni, hiszen például az Amerikai Egyesült Allamokból érkezett Geor
ge H. Williams, a Harvard University professzora olyan magasszintű és bonyolult
teológiai előadást tartott (4) aminek méltatása külön tanulmányt igényeI
ne; vagy Adriano Prosperinek, a bolognai egyetem professzorának előadása (5),
mely a Tridentinumot követő idők olaszországi apácakolostorainak eretnekségeit
vizsgálva, a hitújítás szinte minden lehetséges válfaját bemutatta, 'Valóban tudo
mányos érdekesség volt... Mégis, arra kérem, mondja el, hogy miben látja a
siklósi konferencia je(entőségét?

- Tíz ország körülbelül száz tudósa, kutatója és érdeklődője tanácskozásá
nak tudományos eredményeiről ilyen rövid idő alatt nem lehet képet alkotni. Az
előadások, majd az azokat követő viták hatása pedig a szó szoros értelmében
beláthatatlan. De talán egyetlen pontban össze lehet foglalni azt, amit már most
is láthatunk. A tudományág történetében elsőízben került sor e korszak ideoló
giatörténeti [elenségeinek, azok fejlődésének és hatásának a társadalom-, filozó
fia-, írodalom-;. vallás-, és terminológiatörténet szempontjai szerinti komplex meg
vitatására. A résztvevők új tudományos koncepciókkal, .. filológiai elemzésekkel ed
dig ismeretlen összefüggések megvilágításával járultak hozzá a korszak eszmetör
ténete jobb megértéséhez. Egyúttal új szempontokkal gazdagították a magyar esz
me- és irodalomtörténeti kutatást.

Cesare Vasoli, a firenzei egyetem professzora (6) zárszavában hangsúlyozta,
hogy a XVI. századi legszebb hagyományok szellemében különböző országok tu
dósai, egymástól eltérő ideológiai talaj ról kiindulva hasznos és szép munkát vé
aeztek Siklósen. És ezek a különféle országokból, más és más ideológiai alapokon
álló tudósok szót értettek egymással és együttműködtek a különböző felékezetek
papjaival és történészeivel. E közös munka eredményeként csak a [övőben fog
kiderülni, hogy érdemben mennyit .tettünk és mennyit kell még tennünk a kü
Iönféle világnézetű emberek együttműködésében, a XVI. századi eszmevilág jobb
megértését,
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(4) Előadásának címe: The Christological issue between. Ferenc Dávid und Faustus Socinus.
1579.

(5) Előadásának elme: L'Immagine del Cristo uomo ~in alcuní gruppi ereticali dell'Italia pa
dana intorno alla meta de1'500.

(e) La eritlea umanistica e le orígínt deü'anütrínítarísmo címmel tartott előadást•
.i
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Latinovits .Zoltán

Léptem volna eléd fejedelem
szurkos szorító dermedt lépteid
elé hajítottam volna magam
kiálthattam volna bele a csendbe
ahol te indultál
Anyád emlőin tartotta fejed
tudom ezt tudom rólad
Mért hallgattál el
mért hagytad magára a világmindenséget
Ki látott mikor a holddal éggel

szeretkeztél?

Hogy hagyhattad egyedül
örökre egyedül óscsillag veséjű

tüzes nyelvű gyerekkutyádat
hogy léphettél ekkorát
miért ismerted fel az egyetlen igazat
miért hullottál alá
vonatanya a szirén széphangú
bölcsődalt zakatoló
fémtömeg
hívott maga alá
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