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1.

Meglendült az .ajtó tarka golyósorfüggönye, e mielőtt összehullott
volna a belépő mögött, megmutatott egy darabot a régen alvó császári
parkból, amelyre nyílt. A nappal is hűvös diszfák sötét lombfala bekűldte

késő esti súlyos ilLatát. Egy pillanatra megmutatkozott egy darab a holdas,
lebegően világos nyári égboltból is. Itt-ott átcikáztak rajta a csillagok gyé
mántjai.

- Még nem csuktad be az, ajtót - mondta egy hang a kezdő szótago
kat elnyelő egyiptomi kiej téssel, A belépőnek csak körvonalai látszottak,
ahogy ülőhelyet keresgélt a szűk kis kamrában, ahol minden lehető és le
hetetlen hely zsúfolva volt írattekercsekkel. Athanaziosz végre túl tudott
tekinteni a sokcsőrű görög mécs lobogásán; unélyen le volt eresztve a
mennyezet egyik gerendájáról, hogy megvilágitsa úti íródeszkáját. A be
tüktől káprázó szeme most meglátta, hogy jól sejtette, a filéi püspök diá
konusa volt a belépő. Itt kapott szállást ő is, a terjedelmes nikeai nyaraló
kastély hátsó és tföldszinti szárnyaiban, ahol azelőtt a mérhetetlen szolga
sereg lakott, de azokat valahova máshová kiürítve: hirtelenében és egymás
nyakára zsúfolva szállásolták el a zsinatra érkező háromszáz püspököt és
mintegy kétezer papot (valójában nem számítottak ilyen nagy kíséretre).

- Igen, még nem zártam be az ajtót. De olyan szűk a hely ... Ez itt
mindjárt fülledtté teszi a levegőt - s Athanaziosz óvatosan, hogy meg
ne lökjön semmit, felállott és magasba vontatta a zsinóros mécsest. Ven
dége köpenyben ült e a hűvös éjszakai levegőtől szinte dideregve ült a
széken, Mínd fáztak iJtt, a magas kisázsiai fennsík oldalának hideg, ritka
levegőjében,különösen a dél-egyiptomiak. - Várj, bezáromaz ajtót!

A másik bólintott, mintha várta volna. És amíkor az ajtó zárva volt,
óvatosan az ajka elé tette az ujját és a szornszéd szoba fala feLé fordult
- a túlsó oldalán aludt már Szerapion,a püspök másik papja - és így
szólt suttogva:

- Te ! el kell jönnöd velem.
- Most ? - Athanazíosz hangja gyanakvó volt, az .arca holtfáradt. A

mai ülés heves volt, átfolyt a késő délutánba, s .a zajongás, ellenmondá
sok, tapsok, pártjának dicsőítése vette körül Ariust, a Iíbiait. A zsinat iz
galmai tetőpont felé közeledtek. Ma estéje tele volt zürzavaros tárgyalá
sokkal, s holnap, Arius után, neki kell válaszolnia. Közeledett a zsinat
fordulópontja. A császár türelmetlen volt: hozzanak már valami hatá
rozatot.

Athanaziosz megismételte: - Most ? Hová?
- Nos - lehellte Horrnizdasz villámgyorsan. - Megmondom. Hozzá !
- Kihez? - Athanaziosz hátradölt a széken. A saját úti karosszéke

volt. Alexandrósz püspök, miután értesült arról, hogy Arius már elindult
a zsinatra.a szárazföldön, mert a gyomra nem birta a vízi utat, útnak
indult, az első gyorshajón elindult Alexandriából s ez szerencsésen kikö
tött Cipruson, - ezután sorra jöttek a kisázsiai part összes kikötői; Atha
naziosz nevetve szekta mondani, hogy ez az úti karosszék az Apostolok
Cselekedeteinek tudósa lesz a tizennyolcadiktól a huszonnegyedik feje
zetig, miután látta mindazokat a helyeket, amelyek ezekben vannak
leírva.

Csend volt. A mécs füstölt. Hormízdasz sóhaja olyan volt most, mint
a fuldoklóé:

- Ariushoz !
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Athanaziosz alatt recsegett a karosszék. Még fáradtabban dőlt hátra.
Most már elég tapasztalata volt, sejtette a valót. Eüoolosz, filéi püspök, a
zsinat leggáncstalanabbul orthodox szárnyához tartozott kezdet óta. De
mint mindenkinek Egyiptomban, neki is voltak áríánus papjai, -és most
mindjárt ki fog derülni, hogy ő maga is áriuspárfi, a diákoriusa is. A zsi
nat kezdete óta egyik meglepetés a másik után érte. Fásultan bólintott:

- Szóval, te is ! - Fakócsönd volt egy darabig. A mécses újra füs
tölt, de most már nem igazította meg. S ekkor újra megszólaltak az
egyiptomi kiejtés lágy torokhangjai:

- Igen, mi is! Eübolosz is felhatalmazott rá, hogy megmondjam.
Vele van, kezdet óta és azt akarja, hogy Arius győzzön. - Fölállt és ide
gesen ő igazította meg a mécsest. -- De te ... mégse kockáztatsz semmit,
ha elmégy hozzá és beszélsz vele ...

Athanaziosz háta mögött hirtelenül kinyílt a szőnyegajtó, amelyről

úgy tudták, hogy rajta túl, a fődiákonus hálókamrájatól még, egy szobá
val elválasztva, Alexandrosz püspök aluszik. Ö lépett ki, egy köpenyt dob
va hálóruhájára, álomból keltve nem is a beszélgetéstől, hanem inkább az
idegen papnak .a két falori is átszűrődő jelenlététől:

--- Mi az ? Ki van itt ? - Rövidlátó volt, a szemei üresen nézték az
előtte szétfolyó, homályos körvonalú árnyékot. Végre fölismerte. - Ah,
te vagy az, Horrnizdasz ? Nos, mi jót hoztál ?

Hogy az ijedten, nem válaszolt, a fődiákónus felelt helyette:
-- Ö azt akarja, hogy Áriushoz menjek! -- és fölállt a karosszékből,

hogy helyet adjon püspökének. Az leült és rövidlátó, gondolkodó szemei
váltakozva pihentek meg kettőjük árnyékán:

-- Persze, titokban!
Ez megállapítás volt, nem kérdés. A találkozó valóban tárgyalások

látszatát jelentette volna a zsinat két egymással szembenálló szárnya kö
zött. Amely, ha kiszivárog, azt hiszik, hogy éppen ők, egyezkedni pró
bálnak. A püspökön látszott, hogy abban a pillanatban tér magához az
álomból és lesz éber. - Nos, Horrnizdasz, beszélj !

Az ügyetlenül kínlódott és dadogott. Az a megbízatása magától Ari
ustól, hogy éppen a püspök ne tudjon róla ... De ha már így van, Arius
azt mondta, hogy bizalmas testvéri beszélgetésre kéri Athanaziosz fődiá

konust. Azt mondta, úgyakar vele beszélni, mint papa pappal, olyanokat
közölni vele, amiket a zsinat előtt nem mondhat el semmiképpen.

Ez így kissé másképp hangzott, mint gondolták. A püspök mosolygott:
- És te, Athanazíosz ?
- Úgyis Szentségedet kérdeztem volna meg... De sok a dolgom.

Nagyon fáradt vagyok!
- Térdelj le - mondta a püspök dercés, éjszakai hangon - és menj

az oroszlánbarlangba ! Megáldalak!
És lágyan rátette kezét a fődiákónus vállaira.

2.

Két évvel, rruelőtt Konstantin legyőzte volna Liciniust, a Róma ala
pításától számított l069-ben s a 284""ik Olympiász utolsó esztendejében,
Arius, Iíbíaí :!)érfi,hagyta el, hajón, Alexandriát, B távozott onnétcsaló
dottan és súlyos sebekkel szívén, öregedön. ám teljes harckészségben.
hogy Palesztina keresztényeinél keressen menedéket, a cezareaí püspök
nél, aki sok más püspökkel együtt társa volt a szíríaí Antiochiában, ami
kor ifjúságuk idején az oronteszparti város zöld kertjeiben Lukianosz
hallgatóiként tanulták át betűről-betűre a Szentírást. Ez még Maxentius
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nagy üldözése idején történt. Mindnyájan, akik ott, Antiochiában, megis
merkedtek Ariussal, becsülték őt, mert noha aikkor már túltehette volna
magát ezen a kánonon, felmentetve magát alóla, mégis elhatározta, hogy
nem lesz harmincadik éve előtt diákonussá, mivel a testté lett Ige sem
lépett fel harmincadik éve előtt. Ariusnak módja volt ezt tenni, mert apja
- sápadt, magas, gyomorbaj os férfi, akihez hasonlitott, és akinek későn

adatott ajándék lett ő - nem éppen rossz módban élő kereskedő volt
Alexandriában.

Ott, Antiochiában érte anyja halálos betegségének híre. Rögtön ha
jóra szállt, de mire a rengeteg vízen túl meglátta a Pharos tűztornyát,

anyja - majdnem feketebőrű, vidám asszony, kívül és belül édes, mint
valami sötét bogyó - már régen a világ egyik legszebb temetőjében fe
küdt, a Baukalisz-liget futórózsákkal és forró, vad méhzümmögéssel tele
sírkertjében. A világ minden méze távozott az életéből! Meggyászolta és
diákonussá szentelésére készült.

Zavaros idők. A tengeri kikötőtől a külső Nílus-csatornákig homá
lyos hírek terjedtek papság és hívők között a börtönből kikerült Petrosz
püspök ellen. Ezeket a mendemondá!kat kívülről is szították. Arius komor
hevességgel állt azok oldalára, akik a püspök ellen zajongtak, mire az
kdtaszította. Sokáig dacolt; apja haláláig. Ekkor megbánásra jutott s az
új püspök, Achillas, a legenyhébb büntetéssel sujtotta és diákonussá szen
telte. Ö azonban hűséges maradt előbbi jóbarátaihoz és háza a skiz
matikusok központja volt, akik most már Achillas választásának érvé
nyét vanták kétségbe. Ujra kiközösítették, bár sajnálattal; nagy tekinté
lye volt szeritírás-tudása és gáncstalan erkölcsi élete míatt, Megjelent
Konstantin és Licinius edikturna; .a milliós városban azonnal tüntetése!k
és ellentüntetések robbantak ki, más felvonulások rendet követeltek. amit
nem lehetett azonnal helyreállítani. Bizonytalan hírek keringtek. Törek
vő és tudós pogányok egyszerre váratlan érdeklődest mutattak a keresz
ténység iránt. Ilyen körülményeik között szükség volt minél műveltebb

papokra és Ariust visszafogadta, pappá szentelte és a Baukalisz-templom
elöljárójává tette Achillas. Kitűnő szónok volt. Közben az idők megint
komorak lettek. Licinius, kelet császára, Egyiptomban is soroztatott a
flottába, a tengerészek azt beszélték, hogy Konstantinnal való rösszecsa
pásra készül. A keresztényeket újra za!klatták.

Egyidő múlva hirdetni kezdte Arius, hogy az Ige teremtmény; ki
sebb az Atyánál, noha nagyobb mint a világon bármi más; ő az idők

előtt teremtett; s később az idő és minden más teremtett dolog őáltala

lett és nála nélkül nem lett semmi sem, ami lett; az Ige akarata önként
igazodik az Atyáéhoz, végül a mi megváltásunk után az Atya istenségébe
fogadta őt. Fiává!

Mindezek a dolgok úgy járták át Alexandriát, sőt Egyiptomot, mint
a villámütés. Prédikációjára özönlött Alexandria, nemcsak a keresztények,
hanem a pogányok is, és a templomon kívül a sírok fölött is hallgatók
álltak. Meghívták, hogy beszéljen a többi alexandriai templomokban is,
majd több szomszédos püspökségben. A levegőben a kereszténység legna
gyobb eseményeinek szele lebegett. Kerületében Arius még korábban
apácákká szervezte a keresztény özvegyeket; ak csatlakoztak legelőször.

Ez a templom Alexandria legdélibb részén, .a Nílus csatornáinál fe
küdt; annak ellenére, hogy a tengeri kikötőtől távol volt, ízgatobttenge
részek jelentek meg egész csoportokban, igaz-e míndaz, amit Arius hirdet,
És az induló hajókon útrakelt tanításra a Földközi tenger kikötői felé és
felfelé a Nílus ágain. A püspöki ház előtt csoportosulások követelték. nyi-
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latkezzék alexandriai püspök, mint áll, amit Arius mond. Az hívatta öt
és kihallgatta. A hatalmas termetű görög, kopaszodó fejével, okos arcá
val, széles vállaíval, bevándorolt család sarja - akár még a Lybíában
született Arius maga - leverten, szótlanul hallgatta végig a vallomást.
Egyetlen szó megjegyzés nélkül bocsátotta el. Sejteni lehetett, hogy más
ként gondolkozik, Nem nyilvánított véleményt, hanem összehívta egyház
tartományának zsinatát, amire egy csomó ideges püspök amúgy is sar
kalta. A zsinatra szállingőzni kezdő püspökök,alkikazért jöttek hama
rább, hogy tájékozódjanak, elrémültek Alexandria hangulatától. Csopor
tok járták az utcákat és Arius melletit kiáltoztak. Közben újra megin
dult volna az üldözés, de a hatóságok nem tudták, kit üldözzenek. úgy
hogya zsinatnak nem tőlük kellett félnie. A baailíka körül a megnyitás
reggelén verekedés tört ki, és mivel közel volta hadiflotta laktanyája.
onnét vonultak ki rendet teremteni fegyveres katonák. Keresztény zsi
natoktörténetében most esett meg, hogy pogány katonai alakulatok vé
delmében kellett ülésezníe, Kiáltozó csoportokon túl, mint a tenger,
morailott Alexandria.

A csalódás irtóztató volt. Arius és övéi fejveszett összeroppanásra
számítottak; ehelyett mindenkire átragadt Alexandrósz keserű nyugalma.
Mint vádlottakat hallgattak ki két áriánus püspököt. velük szemben rész
letesen kifejtették az apostoli tanítáSlt,és annak terjedelmes iratát min
denkinek alá kellett írni. Aki nem írta alá, kitaszították a szent közös
ségből.

Lázas megbeszélések Ikezdődtek a Baukaliszban, Arius sárgán, meg
öregedve vett részt a tanácskozásokon. Most tanult eddigi kiközösítéseiből
és Alexandros higgadtságából. úgy mérte le, hogy az övék a döntő többség,
két püspökségben és mintegy húsz alexandriai és más templomban, Ezek
vállalják a kiközösítést. De ott, ahol kisebbségben vannak, csak titokban
tartsanak ki és bomlasszanak tovább. Ö elhagyja Alexandriát és Egyip
tomon kívül veszí fel a harcot.

Leintette az ettől fellobbant lelkesedést. Tárgyalásokat folytatott te
hetősebb özvegyekkel, roppant összegeket vett fel tőlük, míndössze öt
kísérővel elhagyta Alexandr-iát, Egyet engedett meg: hogy a mólón bú
csúztassák. Hívei később ehhez az eltávozáshoz csatolták időszámításukat.

Már a hajón lázas diktálásba kezdett; megérezte, hogy az Igével szemben
tovább ment el, mint szabad lett volna, ezt most látszólag csökkenteni
igyelkezett. Amint sejtette, Cézareában, ahová a hajójánál jóval korábban
befutott jövetelének híre, már várta hívőinek egy csoportja a kikötőben.

Nem fogadott el tőlük szállást, szerény házat vett ki s meglátogatta a
püspoköt,aki Lukianosz hallgatásában társa volt s érdeklődést, megér
tést és jóindulatot mutatott annak ellenére, hogy már ő is megkapta az
alexandriai püspök iratát, Annak azonban itt már nem volt joghatósága.

Arius leveleket kmdott szét ,a világ mánden tája felé,az antiochiai
években volt barátainak s Jeruzsálembe ment. Cezareába visszatérve, le
velek várták; a püspökök biztosították őt jóindulatukról s különösen
Nikomédiaí Euzebiosz írt érdekes híreket. Igy kapta őt fel a világ ...
amelyből azután látott is jó darabot. S két ev múlva, háta mögött Kons
tantinos és Licinius mérkőzésének viharával. hazajött, hogy bármelyikük
győzelme otthon találja. Alexandriába úgy vonult be, mint Jézus Jeru
zsálembe, pálmaágakat dobáltak, ruhákat terítettek le léptei elé. A város
őrjöngött és kiáltozott. Nemsokára érkezett a hír Konstantinos győzelmé

ről. Ez azonban, s az új császár békítési kísérlete, az először Ankyrába
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tervezett, majd Níkeában összehívott zsinat készületei : roppant gondban
találták Ariust, Éles szemével felfedezte a távollétében nőtt rettentő el
lenfelet, Athanazioszt,a püspök ifjú fődiákonusát.

3.

A hold Ikerek korongja előtt fénylő felhők vonultak el. A lélegzettől

füstölgött a levegő. Arius egy földszintes pavillonban lakott, kíséretével
és párthíveivel, a kert egy távoleső zugában, azon a címen, hogy őrizet

alatt áll. De nem őrizte senki, hanem roppant tisztelettel bántak vele és
a lakásának fekvése arra adott alkalmat, hogy titokban azzal tárgy.al
hasson, akivel akar. A kis palota :süppedt volt és nedves; Bythinia volt
királyai laktak itt nyaranta. Ez volta legrégibb épület itt, de korhadó
voltában is őrzött valamit a görög szépségből s a római kényelemből,mely
ide Keletre is elhatott. Évszázados fák álltak körülötte, egész erdő. Nyir
kos, sötét levegőn mentek keresztül halálos csendben, s akkor a teljes
holdsütésben tárult elébük a kis épület, korhatag, sápadt márvány osz
Iopaíval, amelyet futórózsa kúszott be, kis előcsarnokával. amelyet egész
napon sütött a nap s még míndig őrzött valamit a kábitó, forró illatból,
melynek napközben tüzes kútja volt.

Most mindjárt: gondozatlan átrium következett. Eláradt benne a rom
lás. A perisztilumban rothadó víz bűzlött. Egyetlenegy, noha nagy mé
cses égett egyik falán és az egymás mellett sorakozó sötét ajtókon túl
nem lakott senki. Álmos rabszolga várt itt és amikor Hormízdasz intett
neki, nesztelenül eltünt. Pár pillanat múlva visszajött. Fogta a mécsest,
átvezette őket egy nedves kis folyosón, ahol ölmagasan állt a falakon a
víz nyoma. Itt néhány lépcső vezet fel egy kis trikliniumba, közepéri még
ott volt a terített asztal a vacsora maradványaival. körülötte székek és
fekvőhelyek. Vadrózsák vérvörös szírmaí peregtek végig a földön és az
asztalokon. Köztudott volt, hogy Árius Theognisznak, Nikea püspökének
vendége. A nyíló ajtók mögött érezni lehetett, hogy itt már laknak. Új,abb
folyosó és újabb átrium. Ezt a nagyjából épen maradt épületrészt lát
hatóan sebtiben hozták rendbe. Széles, belső tornácára holdfény hullt,
rendbehozott tava körül hűvösen illatoztak a virágok. A rabszolga nehéz
légzéssel, hörögve hívta őket, s mikor intett nekik, hogy csak jöjjenek, a
beszédes, sötét, görcsbefeszült arcon a két diákonus megpillantotta, hogy
néma. A nyelvét vágták ki. Athanazíosz nem tudott gondollkozni azon, hogy
mí juttatott Ariusnak itt még egy titkokat kifecsegni nem tudó, kivágott
nyelvű rabszolgát is. Tiszta, nagy szebába léptele Itt lakatta níkeai Z:SiÍ
naton Arius, Mithridátész hajdani nikomédiai király hálószobájában.

Egy keskeny fekvőhely, zöld ónix asztal, néhány szék: ez volt egész
bútorzata. Mindenütt kínos rend, tisztaság, sehol egyetlen papírlap sem.
Olvasni látszott vendége gondolataiban, amint előtte állt, háttal a fény
nek. Kettesben voltak, mert Hormlzdasz.és a beszélni nem tudó szolga,
egyetlen bólintására, már nem voltak ott. A pillantásra válaszolt, amely
lyel Athanazioszaz iratait kereste: - Nekem, nos, ugye nem iratokkal
van dolgom, hanem emberekkel - mondta metszően, magas, világos
hangján: - Egyébként régóta vártam és köszönöm, hogy eljött.

Udvariasan beszélt és nyoma sem volt benne az izgalomnak. amely
eltö1töttea fődiákonust. Ű is fázott és világos meleg éjszakai köpenyt vi
selt alsó ruhái felett. A felső már gondosan kíkészítve másnapra, egy
széken feküdt, ágya mellett. Most neki kellett volna válaszolnia. De hogy
oly elfogódott volt, Arius beszélt: a tudását dicsérte és a szónoki készsé
gét. Míntha nem is olyan dolgok volnának ezek, amelyek ellene fordul-
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nak, mint a tőr ésa méreg. Tetszetős, gondosan megválogatott szavak
kal beszélt. Látszott, hogy volt ideje és módja meggondolni, mit fog mon
daní és hogyan, Jól állt neki a sokkal idősebb ember pártfogó, elismerő

modora a fiatalabb iráni és láthatóan az is, hogy ő szabja mega témát.
Ez ingerelte Athanazioszt, De a másik ezt is azonnal észrevette, és

mivel nem állt volna érdekében, haragvó emberrel állani szemben, rög
tön megmondta, miént merte hívatni, mint idősebb ember a fiatalabbat.
- Hogy ,az összecsapás előtt - mondobta -- amely lehet, hogy végső

lesz, a fődiákonus szemtől-szembe lássa, mennyire nincs itt érdekem ne
kem. Mert, ugye, az embert az érdekeiről lehet megismerni - tette hozzá
halvány mosollyal.

Athanazíosz nem udvarisaskodhatott, Élesen megjegyezte, hogy az
érdek megvan. éspedig mindenki emlegeti, melyik egyháztartomány püs
pöki székéről van szó Arius kapcsán. Annak arca sem rezzent. - Nos,
ekkor erre a tárgyra is sor fog kerülni, beszélgetésünk közben - mon
dotta hűvösen. És váratlanul, meghökkentően jelentette ki: - De most
ne erről beszéljünk! Én közelebb állok Önökhöz, akik ellenfeleinknek
tudják magukat, mint például Nikodémiai Euzebioszhoz.

Olyan volt, mint a vívás vaksötétben. Nem lehetett másként értel
mezni azt, amit Arius mondott, mint hogy össze-vissza csapkod. Athanázi
osznak nem is volt kedve válaszolni és ahogy a falakat nézte, amiken a
tompa fényben csillámlottak a freskók, a lybiai ismét udvarias házigaz
dának bizonyult. - Oh, meg akarja talán nézni a fődiákonus a freskó
kat? Gyönyörűek! Igen, a háznak ez a része fekszik Iegrnagasabban, az
itteni szobákat rendbe is hozták, de a freskókhoz nem kellett nyúlni,
majdnem, hogy az eredeti színekben tündökölnek. Engedje meg a fő

diákonus, hogy gyertyákat gyujtson neki és úgy mutassa meg.

S be nem várva, mit mond az, meggyujtotta a gyertyáit, nyugodtan,
türelmesen, olyan ember módján, aki megtanulta ellenségeitől, mint kell
valamit szívósan kivárni.

A két hosszú falon elnyúló freskók valóban gyönyörűek voltak. Az
egyik az Iliász egy jelenetét mutatta: Achilles ül fekete lovon, talán a
végső harcra készülődve. Társai nyujtják feléje fegyverét, méregzöld hát
térből, amelyen alul három, felül kétcsík futott végig, oly vörösen, hogy
azt lehetett volna hinni, hogy a fal vérzik. S míg Achilles kinyúlt a fegy
verekért. a meztelen, e,lefántcsontszínű férfitesten látszott, hogy egyszer
a halálé lesz. Oly érett és sápadt volt a szfme, oly élesen tündökölt elő a
sötétzöld háttérből. S oly rejtélyes hatást keltett az a Fekete Ló, amint
fejét felszegve állt ... a halálba fogja vinni, bizonyára! S a képen hasz
szan végigvonuló vörös szalagok is valami titkos aranymetszés szerint ki
mérve húzódtak. Alul három szalag, vastag, vékony, vékonyabb; de egy,
azótaismeretlenné vált arány határozta meg vastagságukat és az egy
mástól való távolságukat. Míg a fent húzódó kettő egyforma volt, de
ugyanaz az ismeretlen varázs hatott bennük. A szem'köztí falon ugyanaz
a zöld háttér, ugyanazok a szalagok; s két lefátyolozott, papszerű alek
közt egy harmadik áll. Egy ifjú, zöld köpenyben. S az egyik pap egyik
kezével aranykelyhet kínál neki, másik kezével a háttérben álló 'kapu
felé int. A másik pap pedig kitárni készül azt. De az ő mozdulatában is
az van írva, hogy a csüggedt, tanácstalan ifjúnak előbb ki kell üríteni a
kelyhet. Ki tudja, bürök levével-e, vagy élet és halál micsoda más mámo
rával kínálják. Úgy ragyogtak az embernél nagyobb alakok, az élő szí
nek, hogy az ember várta. mikor lépnek le a falról.
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Ha valaki más most figyelte volna őket, amint erről váltanak szava
kat. ugyanazt a tetszs3t lelte volna mindkettőjük arcában. Ah, mégis
csak jó volt neki. hogy bár kenvszeredettcn, időt nyerni szánta rá magát,
de mégis jót telt neki ez a mcgrnerülés a Szépség fürdőjében! Mégis eb
ben pihent meg. S mintha mind a két kép mondott volna néki valamit,
mintha azzal kínálta volna őt a lybiai.: hogy üljön fel a Halálba vivő

Fekete Lóra, vagy, hogy átlépjen egy Ismeretlen Kapun, leült és így
szólt, a maga azonnal támadó hevességével:

--- Lybiai Arius, erre a négyszemközti beszélgetésre nem azért jöt
tem, hogy olyant halljak, amit már megcáfoltunk Jézus Kri.sztus termé
szetéről. I-h van valami olyan mondanívalója, vagy érve, amit a zsinat
előtt nem mondott el, nem mondhat el és nem akar elmondani, mondja
c-I most, és igérem, hogy ha nem ád felhatalmazást rá, soha senkinek
sem fogom elmondani.

Végre! Végre megnyilatkozhatott, ahogy szokott; végre magához
tért a fáradtságtól; végre magához ragadta a tárgyalást. De a másik nyu
godt maradt és meglepetést szinlelt, még vékony, szinte semmivé olvadó
szemöldökét is felvonta: Oh, hát persze, hogy arról van szó, amit .a zsinat
előtt nem mondhat el ... És egy lenéző kézlegyintést tett. De azért a hang
ja üveges lett, amikor folytatta: Most ketten vannak, és ő, nm feltárja
magát, ahogya zsinaton, száz-ak előtt, nem teheti. Hisz úgysem értik meg
őt és mcssze elment az Igével kapcsolatban, hogy félreérthető legyen. Igen,
csak félreérthető, mert soha senki nem tisztelte az Igét úgy, mint ő,

Igaz, hogy nem ismeri el ... itt most is azt mondja, hogy nem ismeri el ...
istenségót. Az Ige nem egytermészetű az Atyával, aki igenis a semmiből

teremtette, még pedig azért, hogy, általa eszközölje a teremtést, tehát az
örökkévalóságban mégiscsak volt olyan állapot,amikor az Ige még nem
volt. De a megváltás után az Atya a saját isteni lényébe fogadta az Igét,
tehát Ö lsten ... Lehet-e tehát az Igéről többet és fönségesebbet mon
dani ...

Athanaziosz újra fáradt lett. Engedte beszélni a Lybiait, De végre is,
mikor nagyon terjengős lett, félbeszakította:

-- Amit most mondott, az csak még zavarosabban fejezte ki azt, amit
kezdettől fogva mondott. De nekem azt üzente, hogy valami újat fog
mondani,amit a zsinaton nem mondhatott meg!

Arius újra felvonta szemöldökét.
- De hiszen azt mondom ... Csak éppen bevezettem azzal, hogy én

az Ig-.',t, bár nem Isten, nagyon tisztelem. és aztán, hogy Isten lett, termé
szdesen írnádom is ....- és amikor a másik félbe akarta szakítani, szin
te könyörögve tette hozzá: -- De hiszen éppen most akartam megmon
dani ...

Úgy tetszik, ez a téboly éjszakája. A mécseket égve hagyták, füs
tölnek, egyikük sem töröd-k vele. A Lybiai színlelt ereje megszűnt, olyan
a fődiákonus előtt. mint valami kisfiú. De az arca gonosz és töredezett.

4.

Oly rejtélyes volt az öreg egyiptomi pap, hogya püspökök egyön
tetűen megbámulták. Zavarba hozta őket az, hogyegyszerűen öltözött;
arcána a gyomorbaj véste vonásait: a viták közben lehunyta szemeit és
fáradtan aludni látszott. Alázatos volt- és szótlan. Mit akarhatott ez az
ember? Ebben a korban már nem akar az ember semmi olyant, ami le
hetetlen és kilátástalan. De ez a szárazbőrű aggastyán eljött Egyiptomból
ide, Nikéába, felvenni az egész világgal szemben a harcot. Törpe kisebb-
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ségként egy óriási többséggel szemben, amely nyilvánvalóan egész más
ként itél a kérdésben, mint Ő. Azok az elődei, akik hereztsek fejei lettek,
személyesen is akartak valamit. Mint Kerintosz. a prozelita, aki becsvá
gyában mindjárt Krisztus igaz lényegének akart a prófétája lenni. Vagy
a Simon, aki körülvéve roppant pompától és hamis csodáktól. egyszerre
kioltani akarta Pétert és az apostolokat, míg bele nem pusztult egyik
csodatételébe. S különösképpen gyanakodva nézték a püspökök az Ale
xandriából származókat. Alexandriai Basilides nem volt pap csak rhétor,
és fiával, Isidorossal együtt nem akart mást, mint pénzt szedni tanítvá
nyaitólazokért a zagyvaságokért, amiket az egyiptomi hitből és a ke
reszténységből összekevert. De ő legalább tisztes házaséletet folytatott
egyetlen asszonnyal. Ugyancsak alexandriai Karnokratész - ugyancsak
rhétor - kéjelgő volt, kicsapongásoktól sovány, nem akart mást, minta
szerétetlakomák ürügyén minél több nővel hálni. Arius viszont gáncs
talanul tiszta életű volt; igaz, hogy kedélytelensége és gyomorbaja egy
aránt elválasztották a nőktől. De azért nem volt olyan, mint az ugyancsak
alexandriai Valentinus, a becsvágyó kalander, ki Rómába utazott, leta
szitani székéről Hyginus pápát. Ennek reményében állt zsinat elé skíkö
zösítve távozott Rómából s végül nyomorúságban, Ciprus szigetén halt
meg. Ariust csak gyanúsítani tudták ellenfelei azzal, hogy az alexandriai
szék után törne. De ahhoz nem kellett volna feldúlnia az egész egyház
nyugalmát. Az sem történt vele. ami a perzsa felszabadított rabszolgával,
Manival. Ez inkább csak hallásból, megismerkedett a kereszténységgel, és
mint a villámcsapás hatott rá Krisztus Jézus tanítása és története. S azt
illesztette az övébe. Tana, mint a tűz terjedt ela keresztény világban.
Eleve másik egyházként magához vonzza a bűneiktől szabadulni nem tu
dókat. Am Arius nem volt idegen, aki csak félreértésből ismerte volna a
keresztény tanítást, s láthatóan nem egy másik egyházat akart, hanem a
meglévőt kívánta áthatni tanításaival.

Úgy volt ide idézve, mint vádlott. Amintazonhan fázósan. mozdu
latlanul ült a helyén - a zsinat él nyári palota nagytermében tartotta
üléseit. amely hasonlatos volt egy bazilika fagerendás hajój ához s a ma
gas, lapos cseréptető alatt vidáman köröztek a fecskék - rövidlátó, fá
radt szemei előtt, mintha ők valamennyien változtak volna át vádlottak
ká, osak abban volt idegen és bénító, és fölénye már-már egy hüllő hi
degségének hatott. S ennek szenzációja magának a császári megnyitó be
szédnek is fölébe kerekedett, sőt annak is, hogy ez volt az egyház első ta
lálkozója. Majdnem mind először látták Constantinus császárt. Kápráza
tos volt bíbor tógájában. amint a gondosan különválasztott magas emel
vényre helyezett trónusán ült és szinte álomnak hatott, hogy ugyanaz,
akinek nevében üldözték és kínozták őket, úgy bánik velük, mint -a bi
rodalmi főméltóságokkal. Az üldözések öreg püspökeinek szíve majdném
megszakadt az örömtől és a diadaltól. Elragadtatva tapsoltak beszédének.
De ugyanakkor Ariust e titokzatos rendezés a többiek előtt juttatta szó
hoz. S akkor, amikor az ellene szóló vádakra mindent terjengősen meg
okolva válaszolt, minden állítását fenntartotta, -- a legtöbb püspökben
kikristályosodott a félelem.

5.

Aligha volt, aki Ariust ilyen felindulásban láthatta volna, Athaná
zíosz szinte görcsös elfogódottságot érzett; nem kétséges, hogy az öregúr
valami borzalmas vallomásra készült. Az ifjú fődiákonus azonban kegyetlen
ellenfél volt. Meghatódottan, de szánalom nélkül nézte ellenfelét. és ké
szen állott arra, hogy támadjon, lángelméje minden erőszakával.
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- Azt, tudja a fődiákonus - beszélte Arius -, hogy mi mind, akik
itt egyetértünk, az Igéről és nagyjából egyet gondolunk: mind Lukiánoszt
hallgattuk ifjúkorunkban, Antiochiában.

Athanáziosz (vigyázva és óvatosan, hogy legcsekélyebb rést ne en
gedjen ellenfelének) Igen, ő ,tudja és elismeri ezt. Lukiánosz nagy tanult
ságú elme volt, különösen a szentírástudományban és különösen mindab
ban, ami az ószövetséget illeti. Az írásaiból egész kétségtelen, hogy éppen
abban az időben, arnikor Arius ésa vele egyetértők a hallgatói voltak,
kételyei támadtak az Ige természetéről. De amikor elhurcolták. hogy vér
tanú legyen, egész kétségtelen, hogy Krísztusnak lett a vértanúja. Ott a
börtönben kifeszítve: mellén változtatta a kenyeret és a bort Krísztus
testévéés vérévé. Tőle nyerve állhatatosságot, nyerte el a vértanúi pálmát.

Arius (most már erőlködve, hogy az ellentmondással szemben meg
őrizze nyugalmát) Jó. Ö a lényegtelenről nem beszélt a lényeges kedvé
ért. Nem szárnít 'az, mit mondott Lukianosz öregkorában. Még az sem
számít, mi van az írásaiban. Nem fontos. De élő szóban Lukiánosz sokkal
többet mondott, mint írásaiban ...

Athanáziosz (most váratlanul engedékeny): Az meglehet.
Arius (gyanakodva a mégiscsak váratlan szelídség miatt): Még az

sem lenne igazi érv. Ö, Arius, csak azért beszél ifjúkorának mesteréről,

hogy megmutassa, hogyan jutott el idáig a gondolatig, hogy az Ige kisebb
az Atyánál. (S most váratlanul szuggesztiv,en s egészen őszintén.) Nos,
igaz, Lukianosz igazában mégcsak kételkedett, de a kételkedés öszínte
volt. Egy négyszemközti beszélgetésben hívta fel a figyelmet arra a szerit
írási helyre, amely bizonyítja, egész kétségtelenül bizonyítja, hogy az
Ige kisebb az Atyánál !

Athanáztosz (égő éberséggel): Melyik az a hely?
Arius (fáradtan és diadalmasan): A zsidókhoz írt legeleje. Hallgassa

meg a fődiákonus, bár ez a levél már felmerült a vitákon. - "Nem két
séges mondja - így vélte Lukianosz -, hogy akik által szólt, mind te
remtmények voltak", s ezt előrebocsájtaniazt jelenti, hogy utána is osak
teremtmény által szólt hozzánk --. "Kit mindenek örökösévé rendelt" -.
Érti a fődiákonus? "Rendelt" ! Kit van módja bárkinek is bármivé ren
delnie? Csak alacsonyabbrendűt! Istenhez viszonyítva ez mi lehetne más,
mint teremtmény? Amde vigyázzunk: Akit "örökösévé" rendelt. (Híze
legve a fődiákonusnak): Semmi kétség, hogy az Ige egyedülálló méltó
ságára, semmi által sem kétségbevonható rangjára, minden más teremt
ményt megelőző voltára vonatkozik ez. Különösen ahol azt mondja: "Ki
által a világot is teremtette". Ime a világ teremtését is ráhagyta az Igére.
Igen. Rá kellett hagynia. Platonnak van igaza: Isten oly sokkal fölötte
áll minden világnak, hogy ő maga benne a teremtéssel mítsem tud kez
deni. Az Igét azért - kellett létrehozni, hogy teremteni tudjon... Most
pedig jól figyeljen a fődiákonus, mit mond a Szeritírás 'az Igéről. "Ki az ő

dicsőségének fénye és lényegének képmása" ? Érti a fődiákonus. "Fény."
Mint ahogy a nap által kibocsájtott fény: tehát más mínt a nap. És az ő

"lényegének képmása". Ez egymagáhan is összedöntraz Ige Istennel való
egylényegének érveit, és kimondja - ha már a szentírástól eltérő szót
kell míndenáron használni - nos, kimondja, hogy az Ige csak hasonlé
nyegű. "Ki mindent fenntart hatalmának igéjével!" - megint csak az
Ige összehasonlíthatatlan s kifejezhetetlen méltóságát mondja ki. De most
következik a legfőbb érv: "Ki miután a bűnöktől megtisztulást szerzett
és a Fölség jobbján üla magasságban ..." Van-e, ami ennél erősebben

küejezhetné, hogy az Ige csak azután lett Istené, Isten csak akkor fogad-
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ta be, tágabb értelemben, hasonlóság által, isteni lényegébe amikor --
engedelmes lévén neki ebben is -- éi megváltott minket. Mi ez. -- nem
felel erre a Iődiákonus ?

Athanaziosz (gyönyörű arca az erőtől szelid, akár egy szép ifjú
oroszláné): áh, csak ennyi lenne 3Z eg:':sz amit Arius mondani akarna?

Arius (űldözötten): áh, nem! Nem ez az egész. Távolról sem. Dehát
most ő is nagyon fáradt.

Athanaziosz (még mindig nagyon szelíden): Akkor - talán --- ugye
megengedi Arius -- , hogy most li beszéljen.

Arius (kimerűlten): Tessék!
Athanaziosz (szintén nagyon fáradt): Nos, ö most folytatja ezt az

idézetet, azután tér vissza arra a részre, amit Arius eddig elmondott. Nos,
"a Fölség jobbján ül a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angya
laIknál, amennyivel különb nevet öröklött azoknál, Mert melyík angyalnak
mondotta valaha: Fiam vagy te, én nemzettelek téged. És ismét: Én Anyja
leszek neki,és ő nekem Fiam leszen. És midőn bevezeti elsőszülöttét a
föld kerekségére, így szólt: És imádjátok őt Istennek minden angyalai.
És az angyalokat illetően így szólt: Aki angyalait szelekké teszi és szol
gáit tűz1ánggá. Fiához pedig: A te trónod, óh Isten, örökkön örökké való.
És: Kezdetben is, Uram, megállapítottad a földet, és kezednek művei,

az egeket. Ezek elmúlnak, Te pedig megmaradsz, és miként a ruha, el
avulnak, s miként az öltözetet, elváltoztatod azokat és elváltoznak. Te
pedig ugyanaz vagy és éveid nem fogynak el !"

Arius (kínládva): De ...
Athanaziosz (rendkívül udvariasan). Még csak néhány szót, enged

jen neki Arius. "Sok rendben és sokféle módon szélván hajdan Isten az
Atyákhoz a próféták által, legutóbb ezekben ,a napokban" - most pedig
merőben más módon szól hozzánk immár nem teremtmény által, hanem
vele egylényegű "Fia által, kit" - amikor emberré lett, embeni testet és
lelket vett fel sa mi Urunk Jézus Krisztus a világra jött "mindenek
örökösévé rendelt". Azaz isteni méltósága nem kisebbedett emberré létele
azáltal, hanem megmaradt annak, aki öröktől volt, amikor "Általa a vilá
gokat teremtette", mint az ő "dicsőségének fénye". Igen, mínt a fény a
fénytől, és az ő "hiposztázisának lenyomata", ha pontosan vesszüka szö
veget, Arius. Ö az Atya jobbján ül, - s ez azt jelenti, hogy nem akkor
lett Istenné, hanem azt, hogy nem csökkent aző istensége, midőn isten
ségétől mintegy kiüresítette önmagát. Akar valamit mondani talán Arius ?

Arius (harciasan): Igen.
Athanaziosz (egyszerre megvetöen): Igen, Ezekről már beszéltünk.

Mindenről beszéltünk. Ezt is megcáfoltuk. (Olyan mozdulattal, mint aki
felveszi és odanyújtja ellenfelének elejtett fegyverét.) De Arius azt mond
ta, hogy Luktánosz mondta ... és Ar-ius csak azért beszéli el most, mert
valami mást akar általa elmondani.

Arius (megértően nyngtázva a nagylelkűséget): Ah ... igen ... per
sze ... (Nem találoo. hirtelen magához): Nem is tudja, hogy mit akar ...
Igen, megvan. No, Lukianosznak erre a kételyére ... igen, nevezzük csak
kételynek, ha a fődiákonus is így akarja ... ő is elkezdett kételkedni. Ez
a kétely vezette őt éveken át ahhoz, hogy szilárdan megformulázza mos
tani tanítását, amelyről tudja, hogy hasonló Lukiánoszéra. de ...

Athanaziosz (szigorúan): Ezek a részletek fölöslegesek !
Arius: (magához térve mindabból, amit újra és újra el szokott is

mételni):Igen ... boosánatot kér ... de ő már öreg ember, újból és újból
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a saját gondolataiba gabalyodik. (Üveges szemekkel, szinte reszketőn.)
Most moridj.a el, amit mondani a101't ...

Athanaziosz (fásultan): Mondja el.
Arius: Talán ott kezdené, hogy még sokan nem értik. Szinte azt

mondhatná, hogy senki sem érti. Nem a t anitásait nem értik; ő meg van
győződve, hogy azokat nagyon is könnyu megérteni. A szerepét nem ér
tik. Azt, hogy mindezt rniért vállalta. Emlegetik, hogy az alexandriai
székért. ... Athanaziosz ezt maga sem hiszi, csak a vita kedvéért érvelt
vele ... Ö az igazság kedvéért teszi elsősorban, Azonban van valami más
is, amiért teszi. De Athanaziosznak ezt nem szabad elárulnia. Bármi is
történjék, nem szabad őt, Ariust, kiadnia !

Athanaziosz (sejtve, hogy a rejtély megoldása közeleg): Nos, így tesz.
Arius (megkönnyebbülve): Ez neki elég. (De azért itt megáll, lehuny

;ja szemét. Talán fáradt. És talán mégis, habozik.)
Athanáziosz (kérlelve): Ha talán nagyon fáradt, akkor elhalasztanánk.

De mégis ... olyan nehéz lenne másodszor találkozni. ..és ha már egy
szer elmondott ennyit,akkor nem lehet messze a befejezéstől.

Arius (töredezetten): Előre kell bocsátania valamit. Ö nem titkolja,
hogy Athanazioszt megnyerni szeretné, ő nem titkolja, hogy nem akar
alexandriai püspök lenni. Azt szeretné, ha Athanaziosz jönne Szerit. Márk
apostol székébe ... (Élesen figyeli a fődiákonust).

Athanaziosz (csodálkozva): Ezért hívatta volna csak? Hogy ezzel
megnyerje magának?

Arius (gőgösen): Nem, ez .. , mellékes. Megmondom. Idefigyeljen a
fődiákonus. Amint mondottam, az Ige teremtmény volt. (Suttogva.) És
nem gondolja a fődiákonus, hogy azután, hogy én így, ilyen helyen és
valóságosan felismertem az Igének Istennel való kapcsolatát ezért az
érdememért ... én is igen ... az istenségbe emelkedem Ép mint
az Ige ... a harmadik személynek,.. Mi ehhez az alexandriai érseki
szék. (Tébolyult megvetéssel.) Az az öné legyen!

Ez rettenetes volt. Athanáztosz felugrott és ordított, mint valami
oroszlán. A falakról majdnem hullott a vakolat. Mit ordított? Maga sem
tudta. Talán azt, hogy hagyja abba azt az istenkáromlást. Talán azt, hogy
elég volt ebből az őrületből. Talán csak a rémület 'és düh üvöltése volt.
Talán a tiltakozás minden ellen, ami ott elhangzott. S magukhoz tértek
mind a ketten. Arius évekkel öregebb lett, és gonoszabb. Dereka és válla
összeroskadt: mintha még szürkébbekké váltak volna a haja és szakálla
tincsei. Arca gyötört volt és kimerült.

Athanaziosz is kimerült volt. Ez volt a téboly éjszakája. Megértette,
hogy nincs remény, nem tud hozzáférni ehhez a gőgtől páncélos szívhez.
Amit hallott, hátborzongatóan logikus volt, az örületig. S a rámeredő arc
most levetkőzött magáról mindent: a gyülöle t tekintett rá belőle é.s az
őrültség. A fődiákonus szinte támolyogva állott fel:

- Libiai Arius ... megigértem ... nem árulom el ! És holnap ősz
sxezúzorn anélkül is.

Köszönés nélkül fordított hátat l~.'; elindult, s újból érezte meg ennek
az éjszakának ólmos fáradtságát. Olyan súlyt cipelt a vállán, hogy szinte
összeroskadt. Most vissza kellene fordulnia, hogy az öregember előtt térd
re vesse magát és úgy k érlel]e, térjen magához, mondjon le a kárhozat

-ról. Visszafordult és egy pillanatig szembenézett vele. Az aggastyán ki-
egyenesedve állt s arcáról és pillantásáról eltűnt a téboly. A szeme kris
tálJ'~tls'ztánJagyogottés 'józanul, és így rettenetesebb volt, mint az élőző
őrültség. A fődiákonus megérezte, hogy ügye, reménytelen. Elefántcsont
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testével Achilles a fekete lovon, oly rémületesen sápadt volt, Mithridatész
hálótermében. A másik, a két pap közt álló ifjú cnintha kinyújtotta volna
a karját. Most már nem volt semmi kétség, hogy csak büröklé lehet a
kelyhében.

Atha:naziosz pedig áthaladtaz ajtón. Künn már teljes volt a világos
ság. Ott pedig perisztilium nyitott négyszögen, világosan tekintett be az
ég hajnali kékje. Athaladt a kis trikliníumon, ahol közben - nyilván a
néma rabszolga - letakarította a vacsora maradványait. Kiért a külső

átriumba, ahol pusztulás áradt. A mécs már nem égett és egy ágyon,
összehúzódva, hogy ne fázzék, aludt a rabszolga. Kilépett az oszlopok
közé. A fákon túl most kelt a nap. Közel a Pontusz tengeréhez, hajnali
felhök aranypárait kellett minden reggel l~győznie. Mintha tabernákulum
aranyfüggönyet húzták volna félre, a napban a fődiákonus megpillantotta
Jézus Krisztus arcát!

•
Pont-Alletz

A FÖLDMlvESÉLETRŰU

Lovagokról több szö ne essék, Hány haszon akad, hány dolog,
Szerelmes mind és sápatag, Hány érték és hány a gyümölcse,
Lelküket megülte a restség, Hány köz javára megfogott,
Mely a szív bajából fakad, Hány, mit dicsérni kell örökre;
Lám, az ember általa rab; Tudjuk, hibában megcsőködve

Hogy megmentsük e tévedőket, Csak a semmitértő marad,
Van erre egy jó javallat - Ki tétlen nézt, nemtőródve,

Munkára kell csak fogni őket. Hátra s előre mi halad.

Pénz hiján fogy az érzelem, Hitemre, nem tudom, oly érdem
S hogy hatalmát erőd lebírja, Van-e, mely többre vallana,
Dolgozz: mert nemes az leszen, Mint a szántóvető egészben
Aki a munkát nem lazítja; Artatlan, szűz állapota;
Nem kell más mint egy .szénavilla Rémlik, a mennyei Atya
S ásó, hogy kenderföldet áss, Mondá, hogy kenyerét az ember
Ne félj, nem tér így soha víssza Szerezze kezével maga,
A szenvedély, elhagy a láz. Verítékezve gyötrelemmel.

Biztosítlak, hogy munka kőzben Jegyezzétek meg jól, ,ti mind,
A szerelemre rá sem érsz, Más munkájából akik éltek,
Inkább szérüd jár az eszedben, S nem ismertek gondot, se kint,
Ha jövedelmez a vetés; Akikért más ont verítéket,
Es, ha dologból hazatérsz Isten nem azt mondá tinéktek,
Holtra éhezve, elcsigázva, Hogy egyétek, mit más arat,
A láz hevéből mit se kérsz, Hanem: dolgozzatok evégett,
Kenllérre vágyol meg az ágyra. Igy rendelék a szent szavak.

Más haszna senkit meg nem illet,
Másért nincs munka, nincs robot,
Raboltatok csak, íme, mindent,
Isten így látja, gonoszok,
S ha így van - ki nem dolgozott,
Ne is egyék az a mihaszna;
Megrostálnak, vigyázzatok,
Mert lesz okotok a panaszra.

Bittei Lajos fordítása

• Pont-Alletz. Teljes nevén: Jean de l'ÉpJ,ne du Pont-Alletz. A XVl. század elején élt.
szüíeeése 19 halála dátuma azonban ismeretlen. Szatirikus hangú költemén~t irt mora
lizáló célzattal, Fc5leg a mesterségekröl 1rott versciktusa ísmer-;
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