
A DAT T A R 

A KEGYENC VÁZLATA ÉS ELSŐ KIDOLGOZÁSA. 
(Első közlemény.) 

A sziráki kastély régi írásai között egy jó nyalábnyi sürü írású kéz
irat is fennmaradt. Teleki László gróf gyermekkori naplói és útleírásai, ifjú
kori verses és drámai próbálkozásai között megmenekült a pusztulástól a 
Kegyenc két ívnyi vázlata és a drámának első kidolgozása is. A dráma 
szövege barmincöt ívet tölt meg féloszlopos írással, de a javításokra és 
megjegyzésekre szánt helyet is sok íven belölti a szöveg. A nyomtatásban 
megjelent dráma első felvonása két változatban is megvan, s lényegében 
megegyező, noha terjedelmében az első fogalmazás jóval nagyobb a kinyom
tatott szövegnél. A II., III., IV. felvonás a vázlathoz alkalmazkodva, sokkal 
rövidebb, mint az első, melynek vázlata nincsen meg az eredeti tervezet 
ívén, csupán néhánysoros olvashatatlanul kuszált német szöveg tölti ki 
helyét. 

Az ötödik felvonás pedig az eredeti vázlat szerint a negyedik felvonás 
negyedik és ötödik jelenetét adta volna még egy'hatodik jelenet kíséretében. 
Végezetül a vázlat ötödik felvonása újabb három jelenetet csatolt volna a 
drámához. 

Az eredeti terv és a kidolgozás a dráma három felvonásában fedi a 
nyomtatásban megjelent szöveg tartalmát, de az első és ötödik felvonás 
annyi új anyagot tár elénk az eddig ismert drámaszöveghez viszonyítva, 
hogy a Kegyenc közel évszázados problémáira is kielégítő feleletet kaphatunk. 

A vázlat és kidolgozás nyelvét sokszor értelmetlenné teszi a sok javít
gatás és egy-két helyen az olvashatatlan írás, de a szöveg hü közlése érde
kében el kell tekintenünk az önkényes kiegészítgetésektől. 

ELSŐ FELVONÁS. 

Első jelenés. 
Nagy vendégség a császári palotában — Valentinian, Császárné, Eudoxia, 

Piacidia, Aetz, Gaudentz, Boeth, (praetori praefectus), Maxim, Avien, Trigetz» 
Sidon, Fulgentz, Caustin, Julián, Avenár, Marc, Vigil, Orest, vendégség — más 
— több más senatorok s nemesek, szolgák az asztal körül. 

Úgylátszik mintha Gaudentznek ígérte volna a Császár idősbb leányát — 
mondja, hogy úgy lesz amint ígérte. Vivátot kiáltanak mindenünnen, telt 
poharakkal Gaudentznek és Aetznek mint a császári ház jövendőbeli atyja-
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fiának — Éljen mondják Aetz a Catalauni bös Attiia győzője, a Hunnok, Alánok, 
Gothok és Frankok hódoltatója — éljen mint jövendőbeli (gegen)? schwagerje a 
császárnak. Leginkább Vigil, Orest, Julián és Avenár kiáltoznak és Heraclius. 

Heraclius: Sidon töles bort magadnak, jós — borba bölcsesség — (ad 
neki) így igyál és jövendölj. Sidon jó szerencsét igér, de meg akarja nézni 
Eudoxia kezét — ez vissza veszi — majd máskor, most nem. 

ifj. Eudoxia rosszul lesz s mondja magában: jaj szívem és ö mit mond 
hozzá, Szomorú volt képe, láttam őt — kétségbeesés volt arcán — úgy 
ment el. 

Császárné: Leányom színe elváltozott — mi bajod — 
Eudoxia: Semmi anyám — Anyám nem egészen jól érzem magamat. 

(A császárné felkel és leányához megyén) 
Trigetz: (Fulgentzhez halkan) Mi lesz ebből? 
Fulgentz: Nem tudom, de gyanítok valamit. 
Több szenat: Éljen a császári nő (isznak) 
A császárnénak kedvetlenség látszik arcán (halkan): Még ez hibázott — 

eddig szolgaságban tartott, minden befolyásomtól megfosztott — s már most 
leányomat, császári ágat oltani ama kétes törzsökbe (?) — fenhangon: jer 
leányom, jer — látom, a lakoma rossz befolyással volt egészségedre — 
Szobádba majd jobban leszel. Urak nekünk mennünk kell, jó mulatságot. 

Gaudencz: Mi? a hercegnő eltávozik, ez fájna nekünk, (utánna fel
kel, mindnyájan). 

Többen s többek közt Virgil és Orest: az ünnep királynéja eltávozik. — 
Eudoxia: Királynéja vagy áldozatja. 
Boeth: Hát csakugyan itt hagy a császárné — s így szomorít meg 

bennünket e szép napon (a császárhoz:) Uram, ha lehet, kérd a császárnét, 
maradna itt, mert eltávozása rossz vért szül. 

Császár: Nőm, te itt maradsz—e fényes napod emlékezetére nem (?) 
(halkan) mit gondolnánk, ha eltávoznál. 

Aetz: Én is instállak, ne szomoríts meg annyira. — 
Császárné: Illyen ö, mindig kér, de kérve parancsol s parancsolva 

kér — a kétszínű — (halkan férjéhez:) Hagy bennünket, éltünkről, szabad
ságunkról önkénnyel határozol, zsarnok, ez egynéhány pillanatot nem veheted 
ki rendelkezésünk alól — én megyek, 
(fenhangon) Urak jó ízü lakomát. — (el) (leányaival) 

Julián: (Avenárhoz) és ő a fürge udvarnok ő is — 
Arenár: ki? 
Julián: ki? A császárné udvarnoka, Páliad, — hisz nem tudod, hogy 

már itt hagyott - - és pedig oly savanyú képpel, mintha borsot nyelt volna. 
Császár; Barátok,nehagyjukfélbeszakasztatniezen ünnepet az asszonyok 

eltávozása által, annál szabadabban leszünk. Bor és asszony, nem egyszerre 
valók, azt mondotta egy görög bölcs, nem tudom, melyik, de azt mondta és 
bölcsen. Üljünk le (leülnek mindnyájan). Vigadjunk — akik akarnak ide — 
mások pedig a játékasztalokhoz (muzsika kezdődik) így, étel, ital, — játék, 
muzsika, ki-ki azt választja, mi tetszik (leülnek némelyek a terített asztalokhoz, 
mások játszanak, kockáznak, sokan a muzsika körül csoportoznak, élet, 
zajgás mindenütt). 
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Avenár: (is folytatja Juliánhoz), Igaz — jaj már hallottam valamit 
rebesgetni — és ö merne (?) — a bolond. 

Marc; nyomorú nem bolond 
Julián: nyomorú is, bolond is, ha úgy akarod — Na hisz atyjának 

még sokat kell bölcseskednie, sok jó ebédeket adni, amíg joga lesz napjait 
oly magasra emelni 

Avenár: Nem Julián, az nem lehet jól nem gondolva — okos ember 
agyában oly nem támadhat — 

Marc: (halkan) Szegény barátom, ha kisülne ily helytelen módon titka. 
Helytelen volt felkiáltása. Igyekszem jóvá tenni (fenn): Igazad van Avenár 
az nem lehet, az nem, úgy állok érte, mint barátja — 

Julián: Ahogy tetszik. De mi zaj ez, füleljünk. 
Boeth: Éljen a császár, házigazdánk, éljen — akinél oly sok kellemes 

-órákat élünk. 
Vigil: és a többiek felemelik poharukat: éljen a jókedvnek fejedelme 
Avien: (Maximhoz): Ez ugyan késő gond, minek utánna Aetz fia és 

partnerei (?) egészségekre ittunk, a császárnak az ily nem császári módon. 
Maxim : Hagyj uk, ő a helyén van, mindenképpen. A hős előbb, azután 

a tobbzódó. 
Császár; (Avien és Maximhoz) Miről van köztetek szó? — (ezek 

félénken intenek). Aha, hiszem valami ujj lakomáról, melyet barátunk, 
Maxim fényes palotájában adni fog. — A jó vendégszerető. — Mindenféle 
-ételekről is van szó, a császár dicséri asztalát, említi, hogy halakat, ten
geri nyulat, mindenféle.részéből hozatott a világnak — Bor — neve (nem 
tudom). 

Avien; Úgy van uram, talán holnap-utánra mondád? 
Maxim: igazolólag int egy kis meglépéssel (?) 
Császár: Megjelenek én is, nállad bizony megjelenek ott ahol jó em

berek vígan vannak együtt én nem hibázok. De jó, hogy eszembe jut — 
•egynéhány jó barátaink még éljenünk sorából kimaradtak. (Bort tölt). 

Éljen Maxim a jó vendégadó, a jó szakácsot tartó, a mély gyomor
esmérő derék ember — (Éljen, isznak) Éljen Avien a tréfás, ebédeinket jó 
eszméletekkel fűszerező és Trigetz, aki esmér bort, lovakat és lányokat 
•és azoknak becsét komoly bölcsességgel tudja elhatározni (az ábrázatok 
mindig komolyabbakká válnak). Azután meg éljen az a jó Heräclius aki 
minden vendégségem főnöke, aki fejedelmét mindenünnen gyönyörrel oly jó 
iartja, — Bájoló fickó, asszonyi í cselben jártas — nekem szép hölgyekkel 
édes órákat szerző — (iszik). Egészségedre te derék Cafar (?) császári lány 
Sapor (morgás ballatszik, Maxim, Avien és több senatorok részéről:) többen: 
•éljen 

Maxim: Már e nagy szemtelenség e fényes ünnepen lotyókról — s 
ilyet egy császártól. 

TrigetZ: hallgassunk, még több még talán méltóbb társakat kapunk 
éljenhen 

Aetz: Az Istenért fejedelmem ne tovább (a morgókra mutat:) látod. 
Császár: (halkan) Majd mosolyognak ismét — én vagyok itt az Isten 

— öröm Isten, félre minden mással, (fenn:) Még nem végeztem el, nem 
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említettem azon főtisztviselői udvaromnak, kinek köszönhetni itten minden 
jó falatot — jó kedvünkkel, tréfáinkkal is neki tartozunk, éljen szakácsunk. 
S hát az a kedves, bájoló •— majompár — melyet messze tartományokról 
hoztak ide. (Nevetés Caustin» Julián és Avenár részéről s Éljen, Éljenek — 
Morgás a senatorokról annyira, hogy a Császár(t) tovább nem hallani. — 

Maxim: Szörnyű dolog a mi egészségeinkre szakácsokkal és majmoké
val együtt — szegény senatus — 

Avien: ilyet nem (mertem) volna — Jó ízű tréfa — de nevessünk, 
mert amott látom nevetnek, (poharat emel) éljen a császári majom. 

Trigetz: Vigyázz magadra Avien, ha megértenének. 
Aetz: (halkan a császárhoz) Fejedelmem, te mindig megharagítod őketT 

pedig ellenségünk elég van az országban, nem kell szamukat nevelni (feláll 
fenhangon poharat tartván kezébe) Én is iszom Maxim, Avien és Trigetz 
barátaink egészségére — Maxim a senatus dísze — a bölcsesség szeretője, 
a tudós — a nagy Anicia nemzetség dísze, — ki már annyi szolgálatokat 
tett hazájának — consul adja Isten, hogy megszeresse ismét a városi életet 
amint kétesztendőtől fogva a falusit, így mind dologban egy jótanácsadóval 
többre számíthatnánk s a t. Avien és Maxim, kik úgy mint én fegyverrel, 
ésszel és okossággal mentették meg a hont a Hunnok rablásaitól. S óvták 
meg követség útján a hazát a legveszélyesebb naptól, mikor már közelgett 
a Barbárság és Fulgentzius, aki praetorságát oly dicséretesen viszi. A sena-
torokat mind az Úristen éltesse — (hosszú Éljen, Éljen!) 

Maxim; Na már ez valami — ennyi szemtelenség után jól esik 
Aetzius: folytatja, a Cafar pedig a szakács s a majom másüvé valók — 

A császár mintegy elkedvetlenítve csóválja fejét, de hamar elfeledi a feddést 
és arca vígságra megy át. 

Avien: (Trigetzhez) Az ö tiszte mindig jóvá tenni amit a fejedelem ront. 
Trigetz: Jól számol a vezér, mert semmi által sem nevekedhetnék 

tekintete inkább mint éppen ez által. 
Fulgentz: (magában) Nyomorú azon ország, mely ily atyát tisztel. 
Heraclius: (magában) Köszönöm, ez ismét új vágás volt, de megfize

ted ezt még nekem Vandái kölyök, még egy kevéssé mélyebben a fejedelem 
szivében és azután. . . 

Caustin: Hallottad-e, mit mondott Aetz Maxim nemzetségéről — nevet 
szivem, midőn régi nemzetségről hallok szóllani — mert az enyim is régi, én 
a Torquatusoktól eredek. 

Julián: Én pedig a Julia nemzetségtől lányágon (kezet fog Caustinnal) 
Nagyok voltak elődeink, ők tették Rómánkat fényessé •— adja Isten, hogy 
mi is hozzájok méltók legyünk. (Avenárhoz) Kár volt a fejedelmi tréfát 
így elrontani, mert jóízűen nevethettünk volna rajta. 

Avenár: Ni mily .komor mindig, ha ő volna császárunk, nem ily jól 
menne minden reánk nézve. 

Julián: Azt a nevetést ismét helyre állítom és ő, Aetzius nem veszi 
rossznéven, ha ilyes tárgyban a fejedelemmel fogunk kezet (feláll pohárral) 
pártját fogom a jó Heracliusnak, mert megérdemli azon jó kedvéért, melyet 
főnökének szerez — s még az a jó kalács, az a híres konyhasó — Dámon — 
nem ő mesterkélli-e ki bellőllünk a jó kedvet . . . a tanult tudós férjfiú — 
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amért annyit tanult és annyit dolgozik ne arasson-e borostyánokat ö is — 
Urak amíg a földön vándor (?) emberekkel van dolgunk, — ne felejtsük el 
a gyomrot és ami azt ápolja — mert aki gyomrot táplál az lelket táplál. 
$n tehát fejedelmünkkel kezet fogok (nevetés, nagy morgás a senatorok 
részéről). 

Maxim: Ilyes re nem emelünk poharat (színházról, circusról nem) 
Julián: Ugy iehát vesszen — keresztyén vagy-e uram. 
Maxim: Azt nem mondtam. 
Avenár: Hát az a két majom, az a generális két lény semmi figyelmet 

sem érdemel. Nem akarom dicsérni, de csak arra figyelmeztetlek titeket uraim, 
hogy ha Caligula egy lovat consullá tehetett, azt mindenki úgy tisztelte — 
mért vetnök meg egészen mostan a császári majmokat —• hát kevésbbé 
fényes időkben élünk-e 8 kevésbbé hatalmas fejedelem alatt. — Én tehát 
kérek a majmokért kegyelmet. — (A nevetés közönségessé válik, maga Aetz 
haragossan néz ugyan, de nemsokára maga is elmosolyodik — Mindenütt 
éljen és nevetés, kevés mozgás.) 

Fulgentz: Ha szégyene országunknak — s mégis ez azt mondja én a 
Tóbia, a másik pedig én a Julia házból származom és hasonlítni akar 
elődjeihez. 

Maxim: Igazad van barátom, nevetség egész nagyságunk s amilyen 
nagyok voltak eleink, oly kicsinyek vagyunk most — Nagy Róma — ha-ha-ha 
ennyi nevetség. 

Oresf- (közelít Maximhoz) Ti suttogtok uraim, szabad-e tudni miről 
értekeződtök. (Kém.) 

Fulgencz: (Maximhoz halkan) Az Aetz kémjei közzűl egyik, (fenhangon) 
— Uram! a majmon nevettünk. Szép gondolat ugy-e — (nevetnek). 

Gaudencz: (közelít apjához) Szerencsés és szomorú nap ez egyszersmind 
reám nézve — Nekem ígérték őt, de félek. — 

Aetz: Mitől 
Gaudencz: Nem láttad mily idegenséggel viseltetett hozzám, óh én 

mindent jól észrevettem — 
Aetz: Bah! Nekie törnie kell az én akaratom szerint — Nem esméred 

atyádat. Jól megy minden, csak te kövesd tanácsomat, legyél mint eddig 
keveset szólló, vigyázó és csendes, ez az út messze visz — menj vissza és 
ügyelj szomszédaidra (kevesedik a zaj, egymásközt beszélnek az emberek és 
isznak. —) 

Vigil: Csókról (?) beszél, Valentinián megengedi, Fulgentz megpróbálja 
Császár: Mily elcsendesedett minden, hát ünnep-é ez, vendégség-é ez. 

Mi úgy ülünk, mintha tanácsban ülnénk s a Hunnok falaink alatt volnának 
— Ti különösen ott (Maximra és szomszédaira mutat) Oly komoly arccal 
ültök ott, hogy étvágyunkat vesztjük el tőle, talán kiraboltattál vagy elégett 
valamelyik villád. — Vagy talán elégtél magad. A színházban vagy Circus-
ban elvesztetted szívedet — 

Maxim: Fejedelem, te negéskedel — Én házas vagyok —két eszten
dőtől fogva ismét — Boldog házas 

Császár: Bah! Én is az vagyok, házas is, boldog is, de azért van 
szívem. 

Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 5 
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Maxim: Nékem is van, de azt néki szenteltem egyedül. 
Császár: Adakozóbb vagy nálamnál, od'adni magadat egyetlen egy

nek. — De már erről nem vitatkozunk, ki-ki a maga elvét kövesse. — Az 
én elvem a változtatás —• változtatás é!et, állandóság halál. (Muzsika hal
latszik) Ne oly szomorú nótát — Azt az új muzsika darabot a keringő 
szerelemről, melyet Prothasz az én tiszteletemre készített — (víg darabot 
játszanak) 

(Az emberek nem ülnek mind, mint más vendégségeknél, hanem járnak-
kelnek és feküsznek.) 

Julián: (Avenárhoz) Már meg kell vallani, ember, fejedelem talpán — 
jól tudja vendégeit mulattatni mindennel (a muzsika megszűnik). Helyes, 
helyes. Mint fejezi ki ezen ének a szerelem életének minden phasisait az 
elsőtől az utolsóig. Ilyet szeretek, ebben lélek is van, test is van. (Maximhoz 
fordulva) Hogy van, hogy nődet eddig elé udvaromnál nem láttam — pedig 
minden elöbbkelő nemzetségűekre nézve nyilt házat tartok — 

Maxim: A császári fényhez ő nem szokott — otthonos, régi divatú 
nevelést kapott az én nőm, ő nem udvarhoz való. 

(Ha hosszú a vendégség, lehet rövidíteni játékkal — Mindjárt elein játszó 
asztalok.) 

Császár: Az nem ok. — Hisz magad is fényes házat tartasz — Leg
alább tartottál eddig — mert már két esztendőtől fogva kerülöd a várost. 

Maxim: Ládd, fejedelem, bennem két lény rejtezik, egy zajos fényűző 
dicsvágyó, ennek ö nem társa, mert ennek élettársra milyen ő, nincs szük
sége, ez cimborákkal megelégszik. Ö ezen ember zajos kacajjai és kedv-
csapongási elől vissza vonul és elrejtőzik — de mikor ez a tobzódó lény 
bennem elalszik — egy másik ébred fel bennem — szelídebb szeszélyü, 
csendesbb örömöt, belső boldogságot kereső — ezen második valóságnak 
Istene ő! 

Császár: Vigyázz magadra, messze repülsz el — te tulajdonképen 
bölcsnek születtél, nem költőnek. Epicur, kinek követted eddig elveit és 
Plató, kinek éldeled munkáit, mit mond mindezekhez. 

Maxim: Idegen bölcsességgel foglalatoskodom, én bölcs magam nem 
vagyok, te igen kegyes vagy fejedelmem — kívülről csudálom azon szép 
épületet, melyet mások építettek s melynek belsejébe nem juthattam. De ha 
az volnék, minek állítasz, úgy költő is ügyekeznék lenni szebb világot terem
teni magamnak a valódinál, a bölcs különben kiszárad, egybeaszik. 

Fulgencz: Nem jól tetted, hogy felingerelted a fejedelem ujság-kíváná-
sát, tudod őtőle minden kitelik. 

(Zaj hallatszik, az udvaroncok egymásközt beszélgetnek amint latszik a 
Maxim feleségéről.) 

Vigil: Láttad öt a circuaban 
Avenár: Láttam, ha az akit leírsz, úgy őt láttam, ő'mennyei teremtés 

— oly bájoló alak, oly haj, oly gyönyörű kék szem — a szépek-szépe 
Julián: Közel volt hozzád egy paddal elébb, szerenesés, te kényel

mesen nézhetted szép alakját, míg nekem minden tekintetem lopás volt — 
Caustin: Hol juthatott Maxim ily gyönyörű hölgyhez. 
Avenár: Jaj ez kész történet (közelítnek egymáshoz és suttognak) 
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(Boethoz egy inas jő és elhívja ez felkeli) 
Boet: Courir Siciliából, mit keres — (felkél) 
Aetz: (elváltozik képe) Siciliából mondtál — ez érdekes lehet — a 

Carthagói követeink rossz hírt hoztak volt — siess Boeth és jöjj hamar 
vissza hírt adni (Boeth kimegy) — 

Heraclius: Ha hallanád (Maximhoz) uram, mint dicsérik hölgyedet itt 
alatt (?) ugyan híznál ~~ 

Császár: Hát esmérik ezen rejtett jószágot (?) birtokosán kívül mások 
is, én o!y szerencsés nem vagyok 

Heraclius: Dehogy nem fejdelmem — Hisz ma a circusban. Lehetet
len, hogy a szemedbe ne tűnt volna. 

Császár: Maxim a színházban egyedül volt minden asszonyi kiséret — 
Heraclius: Azt hiszem, mert nem ült felesége mellett — hanem a 

harmadik padon, az Orchester tői balra — öltözetét írja le — 
Császár: Ördögöt, hát az — 
Heraclius: Na láttad-e már 
Császár: Hogyne, (fejére üt) (halk) — Valentinián most az egyszer 

kedved nem telik (fen) Szerencse Veled barátom, nődnél hasonló lény nincs 
Rómában (elmerülve-látszik) 

Boeth: (jön nagy hirtelenséggel és a Császárhoz s Aetz-hez fordul) Nagy 
szerencsétlenség, aligha lehet segíteni rajta — Genseric már Siciliában van 
— ott pusztít, Agrigentet kirabolta, elfoglalta, Meszszina felé siet — hajóink 
a descentot nem tudtak megakadályoztatni — Itt vannak Verrestöl levelek — 
meg Plauttól a messzinai parancsnoktól (a császár gondolkozva ül, végre feláll, 
amíg Aetz olvas és beszél egy szegletbe — Aetz pedig feláll, kiveszi Boeth kezé
ből a leveleket — Mind felállanak, egybe csoportoznak, újságkívánás látszik 
minden képeken inkább mint agodalom egynéhány kivéve) 

Aetz: Add hamar, mindjárt gondoltam, hogy nem jól üt ki a dolog az 
a Marcellin oly vigyázatlanul, ügyetlen vitte tengeri parancsnokságát, hajói 
mind csendesen állottak különféle kikötőkbe szétszórva, mintha örökös békes
ségre lehetett volna számítanunk, pedig tudhatta volna intéseim által. De el 
is veszti hivatalát — szégyen lesz dijja, örök szégyen, köszönje meg, ha 
fejét megtartja. — Már most mi tevők legyünk. 

Boeth: Itt Ostiánál, Brundisiumban vannak mindenütt egy-egy csoport 
katonaság — ezeket egybegyüjthetjük. 

Aetz: Jó, mindent megteszünk, hogy erővel visszafoglaljuk a Jog nél
kül elfoglaltat és bitangoltat, azonban meglehet már késő, nekik jó 
ssregük van, a mieink hűségében nem bízhatunk, ezek ilyenek. — Én félek, 
igen félek — a békekötés útját nem kell elmellőznünk — (félre megy 
Boethal és ott suttognak.) 

Caustin, Julián, Avenár és Marc egymásközt beszélnek. 
Avenár: Nagy veszély fenyeget ismét,nagyobb talán, mint Attila beütésekor. 
Marc: Szegény Róma 
Julián: A világvárossá szánakozásra gerjeszt — Nem, ha azon körök 

vére folyna ereidbe, mi az enyémben — ezt nem mondanád. Az én őseim 
Cincinnatus, Appius, Gato, az én bátyám az elfelejthetetlen Julius Caesar 
ilyet nem mondtak volna, én sem bocsátom ki számon 

5* 
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Gaustin: Az enyimek sem. Hát a Manliusok, a Valeriusok, a Liciniusok — 
Marc: Egy kis megjegyzésem. Sok ősöket neveztek, kik nem egy nemzet

ségből valók — Licin, Appius és Cato mind külön nemzetségből valók, hasonló
képen a Torquat, Valér és Licin és te mindezektől egyaránt származtál. 

Julián: Szőrszálhasogató — az én szentélyemben mindezekre volt oltár 
T— némelyektől férffi, némelyektől leányágon származók — így Cincinnatus 
és Appius Claudius (részben) 

Marc: Elég, meggyőztél — Nem az a kérdés, hogy mit tetiek eleink, 
hanem az, mi magunk mit tegyünk. Nekem oly fényes elődjeim nincsenek, 
de az én tervem kész, ha csakugyan had lesz — úgy én beállok mint köz
katona. . . (a szépek szépétől, Berenicétöl elbúcsúzok, ott hagyom őt, borostyá
nokat aratandó, mint eddig a szerelem mezején.) 

Julián: Azt teheted te — de én, de mi, kikben oly nemes vér pezseg, 
a hadban vezetni és parancsolni szokott, nem engedelmeskedni — Én tudom, 
mi tévő legyek, kijelentem a patricznak hazaszereteti szellememet és a 
mind annyi hősök ivadékának egy vezéri helyet nem tagad meg 

Ávenár és Gaustin: Helyes, bizony megtesszük. 
Marc: (halkan) Szegények az ő kicsinységükkel, dicsvágyukkal és 

hírükkel. — (fenn): Jól van barátok, szóljatok barátok, meglátjuk, melyik 
terve helyesebb ? (beszélgetnek és zúgnak egymásközt) 

Maxim: (Avienhez és Fulgenczhoz) Lesújtó hír, én magam nem tudom, 
mi helyesebb — Fegyvereinkbe nagy bizodalmam nincs — a frigy kötés követ
kezményei kétesek. Na úgylátszik, fejedelmünk is valahára megütődött az 
ország veszélyébe — ö mély gondolkozásba merült. 

Avien: Jó, mindenkiről helyest feltevő Maxim, te azt gondolod, Róma 
sorsa szomorítja a mi fejedelmünket. Nem Maxim, nem esmérem öt úgy, új 
házasaági terveken aggódik — Szabad leányok, ez közönséges tárgya — Cir-
cus, színház legfellengöább szeszélye (beszélnek együtt, valamint Aetz Boethal) 

Császár: (Magában) Miért ragaszkodik képzelmem, vágyam mindig 
csak ugyanazon egy tárgyhoz, minden elég hatalmasnak birom a fényűző 
Rómának mindennemű gyönyöreit — Mindig azon jár eszem, ami tiltott és 
hihetetlen — 

Heraclius: (Közelít a császárhoz) Fejedelem, Maxim szép hölgyének bájai 
annyira meghatották egész lelkedet, hogy más egyében aggódni nem tudsz ? — 

Császár: Heraclius, te ördög vagy — te előtted semmi rejtve nincsen 
Heraclius: Csodálkozol,, hogy kitaláltam gondolataidat, mintha nem 

minden szolgának volna kötelessége ura minden vonásira, minden pillana
tára ügyelni — hogy ura kívánságát, ha lehet, megelőzze. Én ügyes szolga 
vagyok, nem egyéb — 

Császár: Szolga, mostani ügyességed hasztalan, mostan legalább talá
lékonyságot, gyümölcsöket nem terem. 

Heraclius: És miért nem? 
Császár: Nem barátom — a lehetetlenséggel küzdeni nem kell. Még 

csak láttam őt, de nem tudtam, kicsoda, addig szép reményben éltem én — 
Te ügyes ember vagy, ki mindenben módot találsz. A legelső játéknál a 
szép nő ismét megjelen és akkor célt érünk, gondolám magamban. De most, 
mióta megtudtam, hogy Petrón felesége az.—-. , 
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Heraclius: No és ez eldöntő volna 
Császár: Igen is, eldöntő, hiszem azt — 
Heraclius: Ide édesgetjük az udvarhoz 
Császár: Tudod, hogy Maxim nem viszi feleségét (Heraclius mélyen 

gondolkozik.) 
(Aet és Boet közt hosszú disputa) 
Aét: Nem, a Hunnokat és Frankokat ne elegyítsük bele — Az ilyen 

féle segédek rossz gyümölcsöket teremnek 
A senatorok közt is vita nekünk elébb közös tanácsot kell tartanunk) 
Heraclius: (mintha valami jó ötlete lett volna) Mit mondasz Császár, 

hogyha ennek is kitaláltam volna módját? 
Császár: Hogy, hogy? azt nem hiszem, az lehetetlen 
Heraclius: Itt a kezem fejedelem, pedig ilyenekbe nem szoktam vak-

tába fogadni — hogy a szép Julia még ma a tied lesz. Csak kövesd tanácsom — 
Még ma, hallod-e, még ma. 

Császár: Ha megtörténik, fogadom én is, hogy császári leaz jutalmad 
— De annyit előre hinni, vakbizodalom volna. Mi terved? 

Heraclius: Meglásd mindjárt, a siker fog engem igazolni. A dolgot 
elkezdjük tüstént, én viszem titkosan a cselszövényt — Csak hogy te hagyd 
helybe mindent, amit mondandók. 

Császár: Arany barát, (megöleli) Felemellek téged a legfelsőbb hivata
lokba — Még eddig szolgálataidhoz képest keveset tettem érted, de ezután 
meglátod dicsőség és dúsgazdagság lesz részed — 

Heraclius: Még egyet fejedelem — Mint látom, már oszolnak, ennek 
nem szabad most megtörténni, különben tervem nem sikerül, legalább Pet-
ronnak nem szabad elmenni. Játszani fogsz véle nagy pénzre — a játék az 
ő gyengeségeihez tartozik — De' ügyekezzél, hogy nyerj. Tudod, hogy egy
néhány jó fogasok, meg azok a kockák, melyeket én csináltattam szamodra 
— Neked nyerni kell, hogy tervünk sikerüljön, sokat nyerni. A kockákat 
elhozatom, (beszél egynéhány apróddal, kik elmennek és egy zacskóval jelennek 
meg) — Maxim, kevély Maxim, ki rám oly megvetéssel tekintesz, mintha 
mondanád, te apród, én pedig úr vagyok, nagy baj készül házadban (ezt 
halkan mondja) 

Császár: Isteni ember, hiszek neki, mert eddig még mindig tartotta 
szavát (fenhangon) (az egész tanácshoz szólva) Urak, urak, ne szélledjünk el 
oly hamar, nekünk együtt kell maradnunk. Nekem egy ünnepélyes nyilat
kozatom van tenni való — 

Maxim: Mi? a császár legelébb szólal fel a haza ügyében. 
Trigetz, Avien: ezt nem vártam volna. 
Fulgentz: várjuk el, mit mond, azután ítéljünk 
Császár: Kötelessége minden fejdelemnek a hív szolgák érdemét meg

jutalmazni. Alapelve ez minden kormányzásnak — Én is követni kívánom lm 
egy ily példás szolgát mutatok nektek ezennel be Heracliusba — mesés 
öntagadással látszatik ő minden ügyekezetét csupán arra fordítni, miként 
napjaimat mentől örömteljesebbekké, boldogabbakká tegye. Az ő feje csupán 
számomra gondolkozik (azér mindenbe az kívánságaim szerint munkál — 
enyém ő testestől, lelkestől 
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Avien: (Trigeczhez 's a többihez) Nagy csapására a férjeknek és atyáknak. 
Trigetz: Igen, meg a kerítőnők nagy Örömére, kiknek rég nem volt oly 

nagy keresetük, mint most. 
Fulgencz: Mily lealázó az ily dicséret. 
Maxim: Szeretném tudni, mindezekből mi fog kisülni 
Császár: Urak — Ö megszerezte magának egész fejdelmi kegyelmemet 

és arra mindenkor számolhat, nincs jobb polgárja Rómának. Én ennek nyil
vános jelét akarom adni — Egy szóval kívánom, hogy helye s szava legyen 
a főtanácsba. Atyák, reménylem őt tiszttársatoknak tisztelni magatok nem 
vonogatjátok s beírandjátok öt a senatorok névsorába. 

(A senatorok közt mozgás, váratlan zúgás) 
Trigetz: Már erre mit feleljünk — (egymásközt suttognak, Aetz szóllani 

akar, de Julián a többi udvaroncokkal közelít és előbb szóll — 
JiMán: Minden ált tisztelt Fejedelem és te nagy érdemű patricz — 

Látom — méltóképpen akarjatok ünnepelni ezen szép napot — Róma dicső
sége és győzedelme napját. Kívánjátok, hogy épen ekkor vegye az érdem a 
maga jutalmát, amikor Róma a barbárok felett diadalmaskodik. Serkentés 
lesz ez az új erényekre — Ezen alapítjuk mi is kérelmünket, én és ezen' 
két barátim — Nemzetségink a legfényesebbek közül valók egész Rómában, 
mert eleinkben egyesültek mindazon erények, melyek Rómát boldoggá, hatal
massá, világhódítójává tették — Appiusok, Catok, Manliusok — Valeriusok 
vére mind ereinkben pezsegnek •— Hazafi hűségünknek mi is elég jeleit 
adtuk, Istenként tiszteljük mi a fejedelmet és téged is nagy Patricz érde
med szerint, kész volt mindig a mi kezünk hatalmas ütéssel földre sújtani 
azt, ki tiszteletlenül szóllott róllok. Sok mokány pribék tudna erről bizony
ságot tenni — Magasztaltunk titeket mindenek előtt — Mindezekért mi más 
jutalmat nem várunk, mint azt, vegyétek hősi szellemünknek, ügyességünk
nek hasznát a közelgő ellenség ellen, Adjatok vezérletünk alá seregeket, 
melyekkel védhessük hazánk oltárait, megzavarhassuk az ellenségnek 
merész terveit, — Megmutatjuk, kiknek ivadékai vagyunk mi (vérontásról 
is beszél). 

Avien: Ez hibázott még — oldalra (?) ez a fejedelmünk értelmes 
beszédjéhez. 

Aetz: előlép, bosszúság látszik arcán. 
Aetz: Fejedelem, mi ez? minek tulajdonítsam én mindezt? megbocsátsz 

egy kis alattvalódnak, kinek lelkülete már az idő, viszontagságok és nyomo
rúság hármas próbáját kiáltotta — ha nyiltszívüen meri kimondani véle-
ményit minden szókeresés nélkül — bár sértőnek látszanak. Mert csak az 
sért, akinek szándékja sérteni, nekem pedig nem szándékom. — A mostani 
fenyegető körülmények közt, midőn határaink új ellenségek által pusztítvák 
— s még kétes miként lehessen Itáliát a közelgő vad csoportok ellen védeni. 
— Most — mondom, — Mikor bennünk mindnyájunkba még háborgott a 
vélemény, elhatározása még nem ért meg s te te szóllamlál meg legelébb — 
Örvendett bennem a lélek s gondolám, e fejedelemi dolog s illő a nagy 
Theodos unokájához. Készen lenni tanácsai és akarattal, mikor még minden, még 
minden rémületszülte határozatlanságban ingadoz. De megvallom őszintén, más 
nyilatkozatot vártam tőlled, mint amilyent tettél. Hazát akarnak védeni most 
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•y- vész elhárítására módot találni — Erre beesést a jó talál (?). Egy feje
delmi gyönyörűségek mestere megjutalmazása felett csak szót is veszteni 
(ideget reszelő dologi — Az a jutalom pedig, melyet szántál minden időben 
helytelen volna. — Ha jól tudja vendégségeidet elrendelni •— ha neked 
kellemes órákat szerez, éldeltél és nevettet *—• Adj pénzt neki, pénzt, min
den zsebét teli •— öltöztesd bársonyba-aranyba — De a hazád támaszát és 
díszit ezen századoktól fényes Senatust, melyhez annyi dicsö emlékek a 
múltból, annyi remények kötnek a jövendő korra nézve — ily gúnyoló 
tettel ne alacsonyítsd le; egészen más érdemeket szerzett emberek ülnek 
ezen főtanácsban s egészen más szolgálatokat várunk töllük, kivált ily 
zűrzavaros időben — mint a melyek egy mulatság intézőnek, egy udvari 
tréfamesternek szolgai lelkéből kitelnek —- (Mindezeket rövidebben és más
képen, inkább az egészt tréfásan, mint a régit.) 

Közli: ROMHÁNYI GYULA 

VERSEGHY FERENC KIADATLAN TANÍTÓ
KÖLTEMÉNYE. 

(Első közlemény.) 

A pálos-rend föloszlatása után Verseghy lelki életében nagy viharok 
dúltak. Érzésvilágát Herpi Krisztináért, a volt apácáért lángoló, szenvedélyes 
szerelme töltötte be, imént még szilárd hitét a fölvilágosodás által terjesztett 
eszmék rendítették meg. Szeitz Leo és Alexovits Bazil nem ok nélkül támadták 
prédikációit. Tábori káplánsága idejében Batsányi Jánossal kötött barátságot 
s az ö ismételt bíztatására Miliőt apát hírhedt történeti müvének magyarra 
ültetésébe fogott. A fordításához csatolt tíz értekezése végkép reá zúdította az 
egész papság, sőt a hivatalos egyház haragját, a prímás maga fordult a 
helytartó-tanácshoz, majd a kancelláriához, és költőnket három havi recol-
lectiőra küldték. Lelki gondozója a legjobb eredményekről számolt be jelen
téseiben. Mégis, hihető, hogy ennyi idő az istenhívő, de már Voltaire szelle
mének és Rousseau deizmusának hatásával átitatott embernek gondolkodását 
alig változtatta meg, csak óvatosságra szorította. Értekezéseinek főforrása 
Vierthalernak akkoriban népszerű munkája, a Philosophische Geschichte der 
Menschen und der Völker volt.1 Könyvtárában azonban megvolt II. József 
korának egész röpirat-áradata2 s nyilvánvaló, hogy Batsányival való jóbarát-
ságán, szabadkőműves eszméken s talán könyveken kívül és ezeknél is inkább 
a II. József évtizedének korszelleme alakította ki világnézetét. Rokoko-dal-
költészete is a fölvilágosodás divatos áramlatának szülötte.3 Képzetvilága 
azonban magasabb síkokra vetül: az imént teognosztikus problémák kisér
tették, most szemlélődésének tárgyköre a világnak, az életnek keletkezése, 
az emberiség fejlődése. Kialakult világnézetében uralkodó témái egyformán 
katonapap korában kezdték foglalkoztatni s költői alkotásaiban több mint 
másfél évtizeden át sorozatosan jelennek meg. Eszmekörük összefüggő s egy 

1 L. a fentiekről Császár Elemér Verseghy-életrajzát, 1903. 85. és köv. lk. 
2 Verseghy Ferenc könyvtára 1910-ben. Győri Szemle, 1932. 294. 1. 
s IK. 1932. 354. 1. 


