
ADATTAR. 

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

Heracliiis: bosszankodva néz a fejedelemre — s inteni látszik neki. 
Császár; Hogy értsem én ezen meglepő feddés!. 
Aetz: Úgy fejedelem, mikép intézve van, mint őszinte nyilatkozatot. 

nem mint feddést — Ugy hogy szeretem ugyan fejedelmem, hazámat 
Heracliiis: Hazáját a Sehonnai (magába morog) 
Aetz: fejedelmem és hazámat — mondom — érdekeik előmozdítására 

minden áldozatot tenni kész vagyok, de inkább mintsem oly szégyen tör
ténjék Róma főtanácsán — s nekem azt közelről kelljen szemlélnem s mint
egy abba részt vennem. Hah ! — inkább elrejteném magam a világ elől 
örökre. (A Senatorok intenek és morognak — nagyon helyben hagyjak az 
Aetz beszédét.) Inkább magam is ezután annak valamely zugában egy hosszú 
álmot próbálnék alunni, mely lelkem körül sötét fátyolt vonna, elfeledtetné velem 
is, mint sok másokkal mindent, multat, jelent és jövendőt. De mit szóllok 
én — ha! ha! ha! — Hisz látom, mindez csak kegyes fejedelmi tréfa volt 
(nevet) — Jól intézed el uram — Ügyesen szedtél rá — Mesterünk vagy 
ebben is — S még ezenfelül mily meglepő lélekjelenlét és erő még akkor 
is enyelegni s elmóskedni tudni, midőn egy új nagy csapás feletti gond és 
aggódás annyi embert szótlanná tesz — Hahaha! Most értem már, na ez 
nekünk is például szolgálhat (Juliánhoz, Caustin és Avenár) és ti ha ha ha ha 
ti is bele voltatok avatva — valóban szép gondolat — dicső gondolat 
A sok kellemes lakomákat, a jótékony hölgyeket, színházt, köböt mindent 
elhagyni — Rómát a bájolót a kilejteljért (?!) — Rómái az asszonyt Rómá
ért a férfiúért — Mily változékony nép — ily ledérek vagytok ti, még a 
gyönyörökhöz sem hük ha! ha ! ha! — ez képzelmem félj ül haladja (nevet) 
Ti nektek vér kell kegyetlenek. No de ebbéli szomjatok könnyen olthatjátok, 
még pedig nemes hős régi Római vérrel — Csak sebészt ide — ha! ha ! ha ' 
egy kis érvágás nem lesz eredménytelen, haszonvehetőbbé teszi a fejt, ha» 
ha, ha. —Róma, Senatorok, mit mondtok ily daliákhoz. Látjátok én is értek 
tréfát (nevet) Bár elmém most igen komoly tárgyakkal van elfoglalva (Az 
udvaroncok igen megszégyenülten állanak, egymásra néznek és nem szóllanak)« 

Heraclius: (magában) Hah, átok rád. Hát ő azt gondolja, neki minden 
szabad! ő — mivel jobb ő nállamnál — hazafisságával kérkedik, hisz nincs 
hazája a boldogtalannak, valamint nekem sincs .— közérdekért áldozott ő? 
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— nem önzés volt minden tettének rugója — s megbocsáthathatóbb önzés az 
enyémnél — az ő önzése zsarnoki tetteket szült, az enyim csak örömöket — 
férfiakat csalt ö a maga, én csak hölgyeket fejedelmem számára. — Az ő 
erénye a birodalomnak egy egész provinciájába került, Afrikába, az én ala
csonyságom mi rosszat szült, egypár férji s atyai könnyet? Valóban úgy 
látom a hasonlítás ált én nem vesztek. 

Császár: (Gyenge bosszankodással) Kedves barátom most ezúttal amint 
látom czélt nem érünk, csak ne neheztelj — majd máskor talán jobb kedvébe 
találjuk — 

Heraclius: 0 szeretve tisztelt fejedelmem, hogy neheztelnék — Hisz 
megelégedésed nekem elég jutalom — Ami hatalmadon túlhág, azt kívánnom 
balgaság volna — Én a patricz kegyiben nem igen erősen állok, ebből ered 
minden. 

Császár: Most gondolkozzunk tervünkről — Ládd, már szélledni akarnak. 
Heraclius: Csak rajta hát — ne késsél. De tudod, elébb nyeretni kell, 

ez közfogás (?!) , 
Aet: Én hát megyek, még néhány rendeletim vannak tenni valók — 

hónap viradatkor tanácsot tartunk, addig ki-ki főzze ki véleményét magába 
— Isten veled fejedelem. 

Császár: Hát már indultok oly hamar? nem ez nem lehet — hónapig 
elég idő Jessz gondolkozni. Mi? Sicilia, ez adna nekünk annyi aggodalmat? 
hány Siciliát lehetne még abból alkotni, a mi megmarad? Nem patricz — 
ne roncsd el ünnepemet — Valóban én nevetni szeretnék a ti komoly 
arczaitokon. Jertek ide — fel kell vidulnotok. Látjátok — én még nem 
játszottam 

Fulgencz: (Avienhez) Most játszani ? valóban az idő jól van kiválasztva? 
Császár: Maxim — neked nagy szerencséd szokott lenni a játékban. 

Oh híres szerencséd — szeretnék véled megmérkőzni 
Fulgencz: (Maximhoz halkan) Ne ügyelj rá, ez jó — Itt bizonyosan 

valami terv készül — nem tudom, mi, de érzem - - pedig nem jó terv 
Maxim: Engedj meg Uram, de — 
Császár: Semmi ellenvetést (megfogja karjánál és egy játszó asztalhoz 

vezeti) Ide ülj le — Most zsarnok vagyok úgy-é — Vígadni kénszerítem az 
embereket — Urak, vendégek. 

(Heraclius a kockákat ált adja a császárnak és játszanak) Jer ide vagy 
amola, csak el nem (a vendégek nagyobb része az asztalok körül csoportozik) 

Aetz: Fejdelem, bennünket remélem, elbocsátsz. Mi, én és Boet úgy is 
nem igen jól értünk a játékhoz, csak rontanánk, — különben is még igen 
sok dolgunk van együtt. 

Császár: (kedvetlenül) ahogy tetszik — Isten véled (magába) Mogorva 
ember, ide nem való 

Aetz: (Gaudenezczel suttog) Tudod vigyázó szemmel, amint mondtam — 
(Odamutat a fejdelem asztalára) Nehogy hírem s tudtom nélkül valamit 
beszéljenek (hátra lép egynéhány lépéssel) Oreszt és Vigillel találkozik (Lát
játok amott azokat (az udvaroncokra mutat). Jó gyermekek, de egy kissé 
komolyabb képet csinálnak, mint közönségesen. —-Én ugyan csak mulatom 
magam vélek — semmi veszélyt onnan nem sejdítek. De mégis tudjatok 
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oiár nézeteim, mindenre ügyelettel lenni. Ezeket is tehát szemmel kell tar
tani. Nem magokért, hanem másokért kelnek viszhangjai (?f) Meg amott azt 
(Heraeliusra mutat), az már veszedelmesebb ember. Legyetek hát köztök. 
És ha valami megjegyzésre méltót hallotok — Mondjátok hozzám, megjegy
zésre méltó pedig csak az, ami komolyabb tárgyat érdekel — engem p. o., 
különben tréfa, bujaság, szerelmi cselszövény — ezekre nem ügyelek, ki-ki 
mennyit tetszik (a kezét szájára teszi). Értitek"? 

Orest: Ne félj mindenbe eljárunk — 
Vigű: Híven tudósítunk. — Elválnak és mozognak a teremben. 
Aetz; (meghajtja magát és elmegy, a császár is köszön neki) Viszont

látásig fejdelem, mert meglehet, hónap Calabria felé útnak indulok — Addig 
parancsolj velem. 

Avien: (Trigetzhez) No már mi is lopódzunk ki. Nem tudom, mi oka, 
de én otthon mindig jobban érzem magam, mint itt. Az elfeledhetetlen Pia
cidia halála olta ezen udvar mindinkább bordélyház szint vált előttem — 
{kibújnak az ajtón, észre nem véve az ajtón) (A többiek mind játszanak. 
Avien, Julián, Caustin egy asztalnál. Marc és más udvaronczok VigilleJ és 
Oreszttel másnál— Gaadencz a fejdelem asztalánál áll s Sidon is ott játszik 
úgy látszik, mintha Maxim nyerne Heraclius részint néz, részint sétál a 
szobában fel s alá, ezalatt egy symphoniát játszanak s egy kis pauza íesz, 
mely közben csak a köböl vetése okoz némi zajt) 

Császár: (Maxim kockákat vet és Császár is) Maxim szörnyű szerencse, 
te kizsebelsz) 

Maxim: bocsáss meg fejdelem, ah én nem vagyok oka, te kívánád, 
én igy szoktam. 

Julián, Caustin, Ave ti ár egymásközt beszélnek 
Julián: Ugyan szép kifejezésekkel illettek bennünket 
Caustin: Nem, ez minden képzelmet felül halad a Manliusok mara

dékával így bánni 
Julián: És ki az, aki így mer szóllani Róma legelőkelőbb polgárival — 

Egy olyan, ki nagyalyjáig se tudja felvinni nemzetségit (játszanak, kockákat 
vetnek) Én nyertem, - (folytatja) (vetnek kockát) Ez nagy ütés volt (halkan) 
Gaudencz micsoda név, nép (? !) — ki volt az ő apja ? Nemes-é ? nem Római ? 
nem Itáliai ? nem — nyomorú pór — félig szittya, félig vandal, fél Kún vagy 
Góth vagy nem tudom micsoda, csak hazai nem — ki felesége szépségének 
köszönte mindenét — Na ugyan szépen állott a feddés szájába. 

Maxim,: (veszít, több ízben aranyakat tesz ki az asztalra és elveszti) — 
Ismét rosszul — ugyan megfordult a kocka — (ismét pénzt vesz ki) — Na 
még ezt 

Fulgencz: (Maximhoz halkan) Maxim ne játszál tovább —- Ma nincs 
napod — látod kizsebelnek — Szerencsés lehetsz, ha csak ezt teszik. — 
Neked most komolyabb dolgaid vannak 

Maxim: Ha eddig itt maradtam, most ugyan el nem hagyom a játékot — 
Lehetetlen, hogy szerencsétlenségem állandó maradjon. 

Fulgencz: (magában) (haraggal üt a lábával földön) Na már ez is. 
Pedig pokol itt minden ember vagy ámító vagy bolond — Tovább nem tűrhetem 
(kimegy a teremből) Jaj fejem, mért nem adhatom másnak is kölcsön. 
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Avenar: Nem, ennek változnia kell — Ily zsarnokságot tovább nem 
tűrhetek. Gondoljunk valamit (veti a kockákat purr!) 

Julián: Ugyan szerencsésen vetsz (halkan Avenárhoz) egy kis ossziai 
kunst eleink módjára (ismét vet, a szám kicsiny — te többet vetettél 

Gaustin: Igen Róma reánk néz, szabadítsuk meg a hazát ezen átkos (?) 
zsarnoktól (veti a koczkát) purr. 11. — (más vet) — én nyertem (ki veszi 
a pénzt) de hogy? 

Julián: (vet koczkát) Módját nem tudom, de már elég az mostanra, hogy 
egybeesküszünk - majd Bereniee, a szép buja Berenice is ad talán tanácsot 

Ez alatt Orest és Vigil, kik ez előtt játszottak, figyelmessé lesznek és 
az udvaronczokhoz mennek. 

Vigil: Mi Barátok (?) mindig szerelemről ? te szép Berenicébe mondád — 
Gaustin: (ijedten) Jaj Istenem — ha hallottak volna valamit, végünk 

lesz — Aet emberei ezek 
Orest: No miről akartok véle tanácskozni a szép Berenicével — 
Julián: Oh, egy új divatot akarunk behozni, ö mesterien ért ily dol

gokhoz (halkan) hah, rosszul érzem magamat (fenhangon) a nagy patricz 
most a haza dolgáról gondoskodik, míg mi itten játszunk, negédeskedünk, 
a dicső ember (halkan) ördög vigye az összeesküvést í.fenn) mikor indul 
Rómából ? 

Vigil: nem tudom jobban nállatok — talún holnap — mert ő — midőn 
a hazának munkásságra van szüksége, késni nem szokott 

Avenár: Sokkal tartozik neki a haza, annyival, amennyit egy könnyen 
le nem róhat — Ti nem vesztek részt a játékunkba — (Vigil és Orest is 
játszanak) 

Heraclius: (magában) Minden jól megyén, a császár nyer Maxim belé-
böszült a játékba, úgy látszik tervem elsülend. Eszelős fej, mit bibelödöl 
mindig mással — mindig idegen kívülivel? Hát nem tudsz feledni? feledni 
nem, de halasztani sem. Terhes asszonyhoz illő a kívánságot nem. . . még 
mikor lehetetlen tárgya. Akkor sem segít. Apród vagy te még most — 
Ö, a nagy Aetz, Úr az urak ura. S ezért néki minden szabad — Azért kicsiny 
minden mellette •— Csupán hősi gúnyora érdemes — De megfordulhat a 
kerék és akkor — Mivel jobb ő nállamnál — hazafiságával kérkedik? — 
Hisz nincs hazája a boldogtalannak, valamint nekem nincs — Magasra 
emelte öt a sors, engem penig földszint hagyott a vaksors — nem az ö 
érdeme — nem az én hibám — Közérdekért áldozott ő ? hát nem volt neki 
is önzés minden tette rugója? megboesáthatatlanabb önzés az enyimnél, ha 
az ő önzése zsarnoki tetteket szült és elnyomó súlyként fekszik vállaikon, az 
enyim mit? örömöket, — habár néha tiltottakat is. — Erényes vezér ö — 
én alávaló szolga. Drága erény az övé — a birodalomnak már két egész 
provinciájába került, Afrikába s ezáltal Sieiliába, az én alávalóságom pedig 
néhány szerelemféltő, néhány kaján könnyeken kívül mi rosszat szült. Egész 
Rómát tapossa ö lábaival s azért világhősse ő — én pedig udvari bohócz, 
mert csak férgeket zúztam szét. Megpróbálom én is az álnokságot nagyba 
venni — talán jobban boldogulok. Na de már a dologhoz — 

Gsászár: Rosszul munkálkodói Maxim. Jobban igyekezz, így mindig 
csak én nyerek (vet kockát) Ládd! (pénzt húz be) 
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Maxim: Megfoghatatlan szerencsétlenség, de nem csüggedek el (pénzt 
akar kivenni zsebéből) Mi a guta, már nincs több pénz zsebembe. 500 darab 
és mend el költ — Bocsáss meg fejdelmem, már nem játszhatok. 

Császár: Ha, ha! elfogytak a sárgák — na ezt nem hittem volna — 
De játszunk tovább — nem kívánlak téged a viszonzás jogától megfosztani 
(a kockákat kezébe adja) 

Maxim: Bocsáss meg, de hitelbe nem szeretek, játszani ez sze
szélyem. 

Heraclius: (a Maxim gyűrűjére) Amint látom, Uram, neked ezúttal 
hitelre szükséged nincsen. — Mily játsziság — Mikor az embernek ily 
gyűrű van kezén, akkor hitelről csak szót is ejteni. 

Maxim: (Meglepve) Ezen gyűrű — megbocsáss, fejdelem, de nekem 
ettől bármi ürügy alatt is megválnom nem szabad — kedves emlék ez — 
Tehát (fel akar kelni) 

Heraclius: Na már bíz úgy beszél, mintha valaki meg akarná attól fosz
tani. Hisz csak zálogba teszed ki az asztalra, holnap vagy akármikor is 
visszaválthatod — 

Maxim: Igaz, de — (Heraclius int a fejdelemnek) 
Császár: Talám bizon a szép Julia szemrehányásaitól félünk — 

Illik ez oly keménylelkű férjfiúhoz — de osztán megengesztelődik holnap •— 
Az asszonyok oly szépek, midőn néha szemrehányást tesznek (A Maxim 
kezét megfogja) Csak ide ezen gyűrűvel az asztalra — Én ugyan hitelbe is 
játszanék veled, de már az a szokás, amíg a játszóknak van valami belső 
értébe, addig hitelt nem kérnek, azonkívül mulatták féltékenységed — Na 
már vess, tied az első vetés (magába) én nem tudom, mit akar ezzel Herac
lius, de követem parancsait) 

Heraclius: (Sidonhoz) Jós, te mindentudó te, te a jövő korok búvárja, 
és nem tudom, mi minden, valami rövid beszélgetésem van véled — (Sidon 
felkel, suttognak véle) 

Sidon: Meg nem lesz hiba benne (? !) — úgy is űrök frigyet kötöt
tünk egymással, én a te cselszövényeidet, te pedig az én bölcsességem 
pártolod tüzzel-vassal. Mi már egymás nélkül meg nem élhetünk. 

Heraclius: Csak az Istenért ügyesen -n- Ettől függ minden, érted-é ? 
A te szerencséd s az enyém is. — Már most siess, — Holnap reggel meg
legyen minden — (Sidon elmegyen) 

Heraclius beszél az apródokkal, kik közül kettő elmegy (A császár és 
Maxim több lökéseket tesznek a kockával, Maxim mindig veszt) 

Maxim .' Már ezt is vesztem, — Megfoghatatlan szerencsétlenség, — 
Tied a gyűrű hónapig — (a Császár a gyűrűt elveszi az asztalról) 

Császár: engedelmeddel tehát, te szerencse gyermeke 
Heraclius: (közelít a Császárhoz, halkan) A gyűrűt ide csak halkan, 

hogy ne lássa — így, már most (int neki) ha van még kedve játszani — 
(elfut a gyűrűvel) 

Császár: Nem próbálsz még szerencsét 
Maxim: Nem szokásom ugyan, de ez a sorsüldözése oly rend

kívüli, szeretném tudni, mi lesz belőle. Ha adsz hitelt ötszáz darab arán yra 
Császár: Szívesen. 
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Maxim: Tehát száz darab áll (Játszanak, többszöri vetés után 
Maxim nyer. — 

Császár: Lám, nem számoltál rosszul 
Maxiin: Ismét száz darab — 
Császár; Jó — (vetnek, Maxim nyer) te 
Maxim: Most jól kezd menni — Álljon 3 száz darab egyszerre — 
Császár: Te, megijjesztek, de nem bánom —- (vetnek, Maxim meg

nyeri.) 
Maxim: a gyürü négyszáz aranypénzbe állott úgy-e — tehát a gyű

rűt kérem vissza és még száz aranypénzt. Hol a gyürü ? 
Császár: Itt ez egy adósságom. — A gyűrűt pedig holnap, amint 

mondám — Ma nem — Ládd zsebembe tettem, kár volna annyit fogdosni 
— ha! ha! ha! ha! mulattat aggodalmad — Mintha valami nagy veszély
től félnél. 

Heraclius; ( jön. . . a Császárhoz) Mindenha célt értünk itt van már 
az, kit annyira óhajtál látni, egy ember az ajtónál amott elvezet abba a 
szobába, ahova vezettettem, siess, én itt maradok. 

Császár: (rosszul titkolt örömmel) Mi ily hamar? Na már ez igazi 
ördögi csel -— (felkel) Bocsáss meg Petron — valami szorgos dolgom van, 
mely haladékot nem szenved. Addig Heraclius itt helyemet kipótolja (el) 

Gaudencz: (ki mindent figyelemmel nézett) Ezek az emberek a játé
kon kívül még valamivel foglalatoskodnak, ami rejtély (!) előttem. Elmegyek, 
mert mendezekböl nem okulok, lalám ott kívül többet tudok meg 

Heraclius: (játszani készül, de ismét feláll) Tán már belefáradtál a 
nyeréshe — (Maxim kétkedve néz rá) Jer, Uram, Főtanács, addig míg feje
delmünk visszajön. (Maxim távozni akar) Ne távozz, visszajő a fejdelem, 
és talán szeretne még veled időt tölteni a jó fejdelem, addig valamit mutatok 
— és- egy szép történetet beszéllek egy szerelemféltő, de megcsalattatott 
férjről — ha! ha! ha! ha! Óh egy igen szépet, (kivezeti a teremből, 
beszélve mennek ki, Heraclius ágál Az udvaronezok körülnézik magukat). 
A császár elment, minden elment??? vége az ünnepnek (elmennek nagy 
zajjal). 

M á s o d i k J e l e n é s . 

M a x i m l a k a . 

Pallód: (ül egy széken, mécs pislog előtte, a fejét a kézibe támasztja — 
később felkél az ablakhoz megyén és a kárpitot felnyitja, külső világosság 
lövell be) Szürkület, Ismét elmúlt tehát ez az éjj is, álmatlanul, mint annyi 
más, sötét fátyolként, rejtve árnya alatt bűnt, tobzódást, gyönyört, fájdal
mat, mindent, csak nyugalmat nem. A korány bíbora most kit ébreszt 
álmából? Barmot és növényt — embert nem. Ott a magas fejedelmi csar
nokba, ott a világok most alusznak el, — a csapszékek most ürülnek, min
denütt, zene s vihar volt, immár csendesség. A hajnal tehát ma szerepet 
cserélt világot és zajt üz el, mit csak hoznia kellene. (Ezt annyiba változ
tatni kell: ott öröm, víság, — itt pedig (a keblére mutat) ott most csend, 
itt pedig, haj, itt nem lehet! De itt (a keblére mutat) Haj itt mindent úgy 
hagy, amint volt. 
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Késő, - korán. — estve, — reggel mit jelent annak, ki mult-
napi baját hordozza még lelkében reménytelenül, különböző pontjai ezek 
szüntelen forgó kerék által leírt körnek, melyhez kötve van, csupán arra 
emlékeztetők, hogy újra, meg újra folytatni kell, mit nem végezhet, — 
hogy múlt, jelen és jövendő egybeolvada útjában, hol kezdetre nem talál, 
de végre sem. Ijjesztö nevek, melyeknél fogva tudja meg, hogy min már túlesett, 
ismét előtte áll, — hogy az idő reá nézve csak mozog, de nem halad. 
S tehát ma amint monda, a kertbe, a kisebbik útsorban, a terepélyes. bog-
lárfa alatt várakozik rám. — Ugyan mit mondand — egy vigasztaló szót ? 
Hisz visszavonhatatlanul ki van mondva ránk az ítélet, — hol ez ellen a 
menedék, — zsarnoki önkény és zsarnoki gyámoltalanság egyesülend vesz
tünkre. Ö, a mindig gyenge, csupán leánya boldogsága ellen lesz erőss. 
Gőg, dics vágy, vérrel szerzett babérok, őrt álltok ti majd az apai szívnek 
küszöbén, hogy a lányka sóhajjá be ne hasson oda, hol talán bújjával egy-
hangzóbb hírt pendíthetne meg. Óh, a szelid lányka könnyei, ki csendes 
boldogságot keres, nem fényt, — ama gyengéd kötelék, melyek'szívet szív
hez kötnek csak, — az ifjú virágos álmai. Mind ez mi annak, ki csak 
trónokról s világuralomról tud álmodni — mi ez neked Catalauni dalia — 
mint a hajdankori igazság hidegen s hajthatatlanul ülsz te fénykörödbe 
s mérleget tartasz, melyben csak pusztult tartományok arany és vér nyom
nak valamit. Olt, én érzem, jól érzem, nincs remény, (melyen gondolkozik — 
eza'att egészen világos lesz, a mécses elalszik) 

Maxim: (jő be sebesen) Fiam, te már itt vagy, oly hamar kialuttad az 
éjjeli mámort. Ládd, én csak most jövök. Nem dicséretes éjkóborlás ugy-e? 
Jó, hogy nem követed atyád példáját, magam sem ajánlom, de hilyába, nem 
lehetett különben. A császárnak ma szeszélye volt engem beléböszíteni a 
játékba. (Leül egy székre és nyujtódzik) Ab, mint el vagyok fáradva 

Páliad; Te egyedül jössz? Hát anyámat hol hagyád? 
Maxim: (csodálkozva) Kit? 
Páliad: Nődet, kit mást? 
Maxim Í Fiú, téged bor vagy álom zavart meg, menj nyugonni. 
Páliad: Igaz, én az éjjt éber álmokkai töltöttem, honn valék — de 

azért eszméllek. 
Maxim,: Úgy, tehát én értettelek balul, nem Júliát kérdezed — 
Páliad: De épen őt, mit csodálod, hisz magad küldtél utánna. 
Maxim: (nevekedő csodálkozással) Mit mondassz? utánna? Páliad 

gondold meg. Én a fejdelmi csarnokban voltam. 
Páliad: Jöttek emberek, kik őt nevedbe hívták el, parancsodra egy 

kólyát is hoztak magukkal, ebben vitték öt hozzad. Én többet nem tudok, 
mert késő jöttem haza. egy hosszú sétából. S már akkor ő nem volt i t t . . . 

Maxim: Fiú, te hazudsz (szelídebben), bocsáss meg, de ez lehetetlen. 
Mindjárt meglátod, ő itt van, itt volt, nem távozott el, meghazudtollak, 
hallod-é, — Hej, valaki, szolgák. Minden hallgat, minden alszik-é házamban 
ez egyen ezen kívül? Julia, Julia L (megyén az ajtóhoz) Szolgák, — ez 
nem lehet. 

Páliad: Megfoghatatlan, ő hát igazán nem küldött mostohámért, kíváncsi 
vagyok megtudni, hogy feslik ki e relytély ? 



ADATTÁR 161 

Maxim: (visszajön futva) Nincs, nincs, sehol nincs, hűlt helye, csak
ugyan elment, éjjel ment el. Mi titok lappang mind ebben? Szörnyű titok, 
csel, árulás. Mindkét oldalról örvény, mélység nyílik előttem, melybe házi 
boldogságom mennyét eltemetve látom. Akár csalt, akár nem! Nem, ö nem 
csalt, gyanúmnak nincs helye ellene, ő az a hűséges hölgy, kinek szeméből 
sugárzódott vissza egész lelke. Az az angyal, kinek ártatlanság tükrözte 
magát minden mosolyában. Nem, hisz mondják a cselédek is, hívták őt, — 
hitt ö, — nem sejdített fortélyt, embernek vélt egy ördögöt. Hah, leülök, 
behunyom szemeimet, hogy semmi se vonja el figyelmemet, így egybeillesztem 
ami kis gondolat maradt még fejembe, mint szétszaggatott oklevél darabjai 
elszórva, hogy okoskodássá váljon. Irtózatos minden, amit gondoltam eddig, 
ezer csomó talán még nincs annyira egybebonyolítva, hogy szelídebben, 
gyengédebben ne bontakozhatnék ki. 

Páliad: (csudálkozással néz rá) Szegény atyám, ne indulj fel annyira. 
Hisz nődnek erénye elég biztosítékot nyújt neked. 

Maxim: Ugy-e, megmondám, — ugy-e, a dolog csak csekélység, csupán 
nevetésre érdemes. Mit mondái ? az apja érkezett meg ma hosszú útról — 
s ö nálla töltötte ez éjszakát, — nem szent kötelesség-e szüleinket szeretni? 
— S én kegyetlen, engem az én is tűzbe hoz (fejére üt) — balgaság — 

Páliad: (az apjára néz meglepetve) 
Maxim: Vagy hát nem jól értettelek, igaz. Egy jó esmerősöm vágyó

dott társaságára. Bazilné s ily rejtélyesen hívatta el, az én nevemet hasz
nálta tudván, hogy különben nem jönne el a házi, az otthonos angyal, — 
eszes gondolat Bazilnétól valóban, — ki hitte volna, hogy még ilyen is jusson 
eszébe. Onnan aztán éjjel nem bocsáthatták el, mert fagyos hideg volt s 
azonkívül mindenféle kétes nép kóborolt az utczákon. így van ez, így van, 
így van. Te nem szóllasz, meredten nézesz rám, mintha mondanád, atyám, 
te álmodol, Nem felelsz, rém vagy te, nem fiam, — fiam szólljál az istenért 
csak egy igent mondj (letérdel előtte) Egy igent hadd hangozzon fülemben, azután 
elmehetsz, semmit többé ne mondj, csak ezt a kis szót, hogy igen (a fiú 
hallgat, Maxim felkel) Semmi, mind semmi, hijjába könyörögtem, — te gya
nakodni mersz rá, te hitszegőnek véled őt, — anyádat. Gaz fiú, távozz 
előliem, hogy ezt a kétségbeejtő tekintetet ne lássam többé, mellyel engem 
esalattatottnak, elárultnak gúnyolsz. 

Páliad: Térj magadhoz atyám, igen messze vitt képzeted. Nem, hidd, 
én nem gyanakszom anyámra, — távol tőllem az a gondolat — (lárma hal
latszik, Julia jön be halványan, mintegy akadozva lépve elé) lm, itt jön 
anyám, ö bizonyosan megnyugtat téged. 

Maxim: (meg van lepve az Ő látásán, hozzá közelít nyílt karokkal) 
Júliai (kétkedve áll meg) 

Páliad: (anyjához) Oh ha tudnád, mily nehezen vártunk, de semmi, 
csakhogy itt vagy. Szólj atyámmal, mély aggodalmakban van ő merülve, — 
kérlek, oszlasd el. 

Julia: Valóban aggódott is egy kevéssé a jó férj, no ezt nem gon
doltam volna, ennyi részvétet nem reménylettem, — ez még szép tőlle (harag 
és mély bánat látszik arcán) 

Maxim: Julia! — 
Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 11 
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Pallad: Anyám, te oly halvány vagy, mintha 
Julia: Ne mondd ki, az istenért, ne mondd ki, — ördögi volt, mit 

gondoltál s egy szerető fiúhoz nem illő, ezt látom szemedből, mit is gon
dolhatnál egyebet, — kérlek, könyörgök, fojtsd magadba. — Páliad, anya 
voltam irániad, — anya — (megöleli) a szónak legerkölcsibb értelmében, — 
ezt ugy-c, nem feleded el. — Nem, — így, hát, bár nagyon szegény koldus 
mégis nem vagyok, mert egy szívre számolhatok. — Most menj fiú s rejtsd 
el magad elölünk a háznak legtávolabb zugában. — Mert mit itt ezen em
berrel akarok szóllani, miről tölle akarok számot kérni, azt neked tudnod s 
még sejdítned is üdves nem volna. Menj tehát. 

Páliad: Engedek anyám, bár meg nem foghatlak s bár vérzik szívem 
belé, hogy téged ily állapotba hagylak el (el) 

Julia: (Maximhoz közelít, ki eddig meredten állott és egy gyűrűt tesz 
kezébe) Szentségtörő, hitszegő. 

Maxim: Mi? 
Julia: (átadja a gyűrűt) Reá esmérsz szégyened emlékére, bizonyítvá

nyára. — Szentségtörő ! 
Maxim: A gyűrű, melyet múlt estve zálogba hagytam 
Julia: Zálogba s kiváltottad, hisz ezt nekem megmondták. Férjfiúhoz, 

Római polgárhoz illő módon váltottad ki, már ez igaz. Egy szívet vetettél 
érte oda, mely a tied volt, mint Önéleted, — s két becsületet, a hazádét s 
magadét. Lemondtál, mint férj, — lemondtat, mint apa, — lemondtál, mint 
ember. Mi maradt tehát meg egész lényedből, a kegyenc, egyéb semmi. — Oh 
én egy nyomorú, elhagyatott asszony vagyok csak, kinek erényével a világ 
csúfot űz, egy erőtlen nő sárral dobva, megférteztetve. ...Rablóim körmei 
közzül semmit egyebet megmenteni nem tudtam egy kis öntudatnál, még 
önérzést sem. De azért hitemre mondom, az én nyomorúságomat oly nemű 
malasztért, milyent ma éjjel ez az ember szerzett magának, fel nem cse
rélném — 

Maxim: Kábult vagyok Julia. A Rémülés zárva tartja fejem. Szavaid 
-csak mint hangok értetik fülemet és itt bent gondolattá nem alakulnak. 
A gyűrű, meg mindez, mi azóta történt, meg e szemrehányások, — egybe-
köttetést keresek. Ha — de nem, nem, nem lehet, hogy kiszáradt agy ve-
löm, de én nem értem 

Julia: Nézzétek csak, mily szeszélyes ö nem értésével, ő egy bűnöi'-
Ténybe merítette mindazt, mi csak valaha szent volt férj előtt. 0 egy 
kis fejedelmi kegyért lelket s testet, erényt s becsületet adott el, meíy egyet 
tesz az övével s melynek őrizetét szent letéteménykép emberi s Isteni tör
vény karjaira bízta volt s hideg, irtózatos, önzéses kegyetlenséggel egy egész 
létet tiport szét lábaival, mely teljes bizalommal mint birtokát adta magát 
ált önkényének. S most, midőn p hősi tettek áldozatja előtte megjelenik 
személye feletti sáfárkodásáról számoltatni, midőn önmagát könyörgi, kéri 
vissza tölle, — s csak élni s élhetni kíván, most ez az ember azt állítja, 
hogy a panaszt és szemrehányást nem érti. — Valóban vészesebb a levegő 
ott ama pompás csarnokban, mint ahogy gondoltam, mert nemcsak keblet 
nemcsak lelkületet zavar meg, hanem még agyvetöt is. — így hát, hogy 
megértse, dobra kell ütni, az utcákon kell kikiáltani miként Maxim, egy 
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becsületfi, gyáva férj, ki nejét árúba eresztette, egy lelketlen zsarnok buja
vágya kielégítésére alázta le, — ki 

Maxim: Ördög-pokol — honnan jössz? 
Julia: Ezen kérdésre én is kérdéssel felelek, Nem te adtad-é e 

gyűrűt a Császárnak ? 
Maxim: (nevekedő indulattal) Honnan jössz, honnan jössz - kinél 

voltál. Erre felelj, különben megölsz 
Julia: Hát onnan, ahova parancsoltad, hogy menjek, hova vitettél 

bolyába, attól, kinek ezt a gyűrűt adtad ált, ki neked azt most köszönet
tel küldi vissza, kitől mástól? S te elsápulsz? 

Maxim: (Egy rémülés szülte kiáltással esik székébe) — elébb kezei
vel fedi be képét, azután meredten néz 

Julia: Te megrémülsz ? mintha új volna előtted az mit magad gon
doltál ki ily remekül. A lelkiismeret úgy látom hibás rendszert követ s a 
tett után hatalmasabban szollal fel mint előtt (mély érzés látszik Maximon, 
Julia szemébe néz s hangja mind szelídebbé változik ált) Oh Petron, Pet-
ron, irgalmatlanul bántál te énvelem, te a nőnek nem tartottad meg azon 
szavadat, melyet adál a könnyen hivő lánykának, ki akkor gyermeki köte
lességei körében oly édes nyugodt volt. Szívet ígértél te neki s vad gúnnyal 
kiveted őt a hideg világba, mennyet ígértél s letaszítád a föld alá, tisztele
tet, Imádást ígértél s száműzted örökre a becsületesek sorából — még nevet 
sem hagytál neki, melyet pirulás nélkül viselhetne. Igazságtalan voltál, 
amilyen valaha valaki. Kínnal jittalmazál meg szerelmet, gyalázattal hűsé
get s mégis — megfoghatatlan — e kebel téged gyűlölni nem tanult meg. 
E képzeményhez ragaszkodik az most is, melyt tavaszi varázsálom szült s 
melyt a te alakod viszfényének vélt. s nem tudja kiszakasztani keble mélyé
ből 8 nem tudja magával elhitetni, hogy mi azt eltöltötte egészen s világává 
vált, nem egyéb volt csalódásnál, egy tarka semminél. — Haj — ki egy 
elhunyt kedvese holt teteme mellett térdel s utolsó forró csókjaival lelket 
igyekszik abba lehelni, bár érzi, hogy szerelem életet nem teremt, úgy 
szorongatom én ez édes képet magamhoz, úgy ápolom keservemmel. A halált 
íemetés szokta követni, én hasonló ama királynéhoz ki férjének poraival 
•tartogatta életét, kínomat éldelem csak, az én holtomat, kit siratok elte
metni nem tudom — Petron — te megindultál, te megszántad, kit szeretni 
nem tudál (kezét fogja meg, melyt Maxim néma kétségbe eséssel nyújt neki) 
köszönöm ezt is — Petron — egy kérésem van hozzád. Én egyetlen valék 
(a Petron keblére mutat) én nekem itt csak jogaim voltak itt,, magamnak 
birtokot szerezni nem tudtam — lemondok ezen jogokról, felszabadítalak 
fogadalmad tói, melyet csak érzelem tehetett volna szentté. A nyűgöt róllad 
leveszem. Messze a kigyódzó Pó virányos partjain, Páviától fél napra egy 
épület van lombos domb alatt — csend uralkodik az egész tályékon, melyt 
csak időről-időre csalykák pocskolása s zarándoki jámbor dal szakaszt meg 
— néhány Istenfélő hölgy keresett itt a zajos világ elől menedéket. Test
véri szeretet s engedékenység köti egymáshoz — békével töltik napjaikat 
szent ájtatosságban > atyámmal én egyszer mint gyermek voltam ott — 
nállok kívánom magam megvonni — reménylem ők nem fogják magoktól elta-
szítni (?) a mélyen sülyedtet, ki magába tért — emléknek s Istennek kíván 

11* 
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élni csak — kérlek Maxim, küldj oda — ez utolsó szolgálatot kívánom még 
tőled — te pedig a világi légy s feledsd el, ba lehet, mit rajtam követtél 
el, — ón megbocsátok neked, — Ezen komoly, részvétteljes tekintet meg
engesztel örökre. 

Maxim: (kezét egybekapcsolja) így hát való, mi fogalmat s képzetet 
túl halad, min felháborul a természet, mi felbontja, megsemmisíti azon tör
vényeket, melyek az öröklét méhéből szabatták elébe a mindennek áthág
hatatlan parancsul. Mindez való — Mindezt egy buja fejedelem játszi sze
szélye s egy kegyenc szolgai lelke lehetségessé tette — S ez a kín oly 
iszonyú nagy oly egybetornyosult, hogy azt egy rabláncokban nyögő egész 
nemzedék századok alatt alig cipelné el részenkint, hogy talán egy istent 
is jajgatni tanítna meg az én kínom. Ezt egy embernek bírni kell, egy 
nyomorult féregnek, mint mondja a keresztyén. Ha, ha! nem bizonyára az, 
kit ilyen nem zúz porrá szét, az ne csúszszon földön vallásos alázatban 
emelje föl az fejét a csillagokig — vívjon angyallal, ördöggel, önmagát 
imádja csak, senkit mást, mert az egy világot is tudna teremteni magából. 

Julia: Petron ! (egybeilletett kezekkel néz Maximra csodálkozás, öröm 
és mély megilletődés latszik arcán; Maxim pedig egy néhány percig áll 
gondolkozva s egybefüsi karjait) Én boldog voltam ama kevély üdvösséggel,. 
mely egy egész emberfajjal dacolni mert volna — s ime egy éj, egy játék 
e egy gyürü megvonták, semmivétevék azt, egy köb s egy gyürü elég volt 
megejteni ez angyalt kinek erénye ellen egy egész ármány serget nyugodtan 
hívtam volna ki — egy köb s egy gyürü ha! ha ! ha! mily tréfaság. Sze
szélyes vagy te mindenható odafen — nevelni szeretsz néha — s nem 
bánod ha itt az emberek egy-egy véres vígjátékot játszanak előtted. Egy 
köb s egy gyürü s egy ilyen nő erénye s'két egész hosszú élet. Valóban 
tanultam valamit, megtanultam fogai a megfoghatatlant — értem már a 
szégyenszó relytélyit, tudom, miként lessz menny és pokol semmiből. 

Julia: Mit hallok — Rém volt hát nem valóság. Petron, édes Petron 
én örülök Petron (megöleli nagy szenvedéllyel és csókolja többször) megbo
csáthatsz én nékem. Nem, nem, nem bocsáthatsz meg 

Maxim: Júliám! csendes nyughelyed volt ez itt, hol védten élénk 
szél ellen, ringattattál szelid álmokban s most hallod-e mint zajlik itt. Menj,. 
ne nyugodj itt, vészes itt neked (eltaszítja magától) habzó tenger zúg itt 
most, melvt emberi czudarság korbácsolt fel ágyából, hogy elöntsön egy 
egész földtekét, elborítna téged is Valentinián (lábaival a földre üt) 

Julia: (közelít Petronhoz) Édesem ! 
Maxim: (tőrt von ki) Jó eszköz ez a megsértett kezében. Egy döfés 

csak és ő nem leszsz többé, Valentinián, hallod-e nekem váltság kell s ez a 
váltság a te életed lesz, a te buja, aljas életed. Vért vérért, ez áll mindenütt. 
(?0h ha egy csörge kigyó fajján kivül valamit szeretni tudna meg, halálos 
lehelletétől mint én rettegni kezdene) Vérért? Hát vér volt az, amit tőllem 
rablott el? És én balga egy nyomorult, megferteztetett testet, megelégszem 
egy döggel lélekért. Mi egy puszta halál, pont az emberi életben, nem is 
fájdalmas, nem is rémítő (visszateszi a tőrt). Nem! nem, nem, annak, mit 
rajtam követtél el Valentinián (Rettentő szenvedélyei nyomja össze a kezét 
és szemei egy pontra merevednek csak) 
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Julia: Csendesedj le kedvesem — (közelít hozzá) Oh ne, ne többé e 
hosszú terhes halált jósló tekintetet, ne többé e görcsös halvány fájdalmat, 
mely ereimbe a vért fagyasztja meg. — Szelídülj — (s már most én regélek 
néked szép mesét) Szelídülj meg. Irtsd ki szívedből, mi egyedül gátolhatja 
üdvünket, E csapás, mely oly rögtön ért, fájdalmas volt, de földre nem 
sujtott. Ládd, sok maradt meg dússágunkból! — Ó Sok! Sok. Csupán akarat 
szülhet bűnt, én tehát e vésztől a rád és rám nézve legdrágábbat megmentem, 
hogy bün nem fekszik lelkemen. Mi a többi éhez képest, ezt élvezzük, meny 
ez, melyt emberi csel nem rabolhat el s honnan csak min magunk ált szám
űzethetünk. Itt vonjuk meg magunkat, itt éljünk egymásnak, mint szép szi
geten, mellyt sivatag körülez. 0 mit árt, ha boldogságunkat nem tűzhetjük 
ki többé a zajos gúnyvilágnak czégérüí s elzárjuk azt gondosan titkos kincs 
gyanánt. S midőn bírjuk azt, hogy nem sejdítik rejtekét, kik ott künn küz
denek mindennapi harcokat. Félsz a nyomorúktól, a tekintetek, susogások 
fullánkitól félsz ugy hát Oetiánál felülünk könnyű hajóra. Itt hagyjuk e 
hálátlan hont — Megyünk hova szél és habok visznek, messze, messzi 
partokhoz. Oh nekem veled bujdosni üdvösség. Nagy a világ! (néz rá sze
relemmel). Ott majd, hol egy idegen nép tátott szájjal fog körül, hol minket 
s kínainkat nem ismerik — ott ütünk sátort s választunk új hazát. Ugye 
kedvesem ott? Nem tűröd, hogy büntetlen marad ő; Ládd, szegény ő, szá-
nakozásra érdemes. Magányos rab egy hideg márvány csarnokban, melyen 
kívül csak uíálatra s megvetésre lel, — egy elkábult, ki émelyedve nyalja 
fel azt a néhány csepp mezt, melyt gúnyolva kennek bíborára s élvezi a 
jelen pillanat bünszülle kínos gyönyörit, — míg egy egész halhatatlan ma
radék átkával vár reá. Mit akarnál még tőlle elvonni ? Várakozz, ki ott fontol 
s ítél elvégzi munkáját — csak bosszút ne Petron. Ne azt (a) nehéz két 
élQ. fegyvert, mely csupán Istennek kezébe való, mely mikor halandó daczolva 
nyúl hozzá, egy csapásra sújt le bűnöst és büntetőt. (Reá néz férjére s 
midőn látja, hogy az örült meredt tekintetet vet reá) Istenem, Maxim! te 
megijjesztesz valóban. 

Maxim: (mintha magához jönne rettenetes ijjedtséggel) Mi ? Mi ? Mi 
kiáltott itt körülem vagy belőlJem. Szóllottam talám, és te meghallottad, te 
felfogtad — Nem! Nem! Csendes volt minden — Csendes mint a halál 
érted-é, te nem hallottál semmit is. — Ne ijjedj meg. Ó én boldog leszek 
veled, nyugodt leszek veled, csak ne ijjedj meg. Egy kis kererü tréfát űztem 
itt magammal. Ez minden, csupa nevetség. Csak ne iszonyodj el. 

Julia: Maxim neked valami jár fejedbe a múltnál rémítőbb. 
Maxim: (felháborodva) Gondolod (rekedt hangon) Nem, nem, nem! 

az egekért ne mondd azt. Kihúzod még belőllem a lelkemet s- rémalakkép 
állítod ide mellém, hogy szörnyűt haljak lábaidnál. Menj ! (taszítja Júliát a 
bal ajtó felé, s midőn látja, hogy az habozik). Menj, ne nézz oly mélyen 
szemembe, mintha egy fenevadat akarnál kikergetni odvából (vad hangon) 
Távozz, én parancsolom néked (megszelídülve) Julia, hagyj egy kissé magamba. 
Hadd, eszméljek, hogy szellőzzem azt a hevült föt. Nekem magány kell 
most, néhány percig csak, aztán minden jól leszen. (Változó indulattal majd 
fennebb hangon majd fáradtabban). Aztán boldog leszek veled ha! ha! ha! 

Julia: Édes férjem — te nagyon nagyon szenvedsz 
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Maxim: Légy nyugodt, légy nyugodt (megfogja görcsösen nejét kar
jánál s kivezeti a bal ajtón, néhány percig üres a színpad — azután Maxim 
viaszajön. felháborodva megy körül, vizsgálja az ajtókat mind, látván, hogy 
sehol sincs senki visszajön a színpad elejére) Senki ? Senki ? Egyedül vagyok 
(borzasztó csendességgel ül le egy székre) Bátorságba van hát. Bátorságba. 
minden fal és szem elől. Senki nem kémli ki azt az iszonyút, mit itt e 
szükkebelbe rejtek s zárok el, hogy kiöntsem majd egy egész fajra halálos 
méregkép, Valentinián! Valentinián ! én ember voltam, miért alkottál belől-
lera ilyen névtelen lényt, minek énje nincs, mi csak romlást s kínt élvez
het, Valentinián! Ha valaki megfogná lelkedet az öröklét küszöbén és reá 
nyomná azt a végtelent, mi a hajdani Petront ettől választja el, ki itt ül,. 
hiszem, hogy elijjedne örökre élet és Isten elől — Oh nem, nem, úgy sokat 
vesztenék — Ama léleknek, ama névnek meghalni nem szabad. Azt a lel
ket, az szívet nekem kell elölnöm itt ezen körmeimmel, ahogy lehet. Bár 
szőhetnék itt egy hosszú-hosszú leplet ennyi fényből s becsületből, mennyi 
soha egy halandónak nem jutott még, — betakarnám véle ama lelket s 
nevet gondosan. (Áthúzva.) [Mily gyönyör! e tíz körmeimmel (rá e ?) köntösének 
s sárral, piszokkal kenném be, darabokra szakasztanám még, hogy olyanokká 
válnának, milyenek a legundorabb koldus rongyai] és azután megragadnám 
e tíz körmeimmel, piszokkal, sárral kenném be, szétszaggatnám ezen köntösit 
undok rongyokká, hogy e világ legutolsó koldusa megvetéssel nézne reá mint • 
az én üdvemromjára, így felcifrázva elbocsátnám, menne e lélek, hova tet
szenék, de lenne halhatatlan. Valentinian ! furcsa jutott eszembe, szeretném 
ezt e sok féreg embert, ki itt az egész föld felületén lézeng s henyél s 
futkároz egybegyűjteni egy csoportba. Nem, nem, ezt kívánni — balgaság 
— (a földre üt lábaival) ezt a vén anyát itt egyszer felébresztenők hosszú 
álmából — s egy temérdek kínpadra vonnók, ha, ha, ha, ha, hogy egy perc 
alatt irtózatos nyögésben kiokádjon gyomrából mindent, mi még néhány 
évezredig vulkánokat szülne s táplálna, úgy talám megtudnók, mi kábítóbb, 
azon ordítás-e vagy ama szózat, mi itt e kebelből vészt, gyalázatot kiált 
lejedre. Jelszava ez egy dicső játéknak, melyt mulatságul adandók Rómának, 
s melynek én fizetendem költségeit lelkemből azzal, mi még enmagamból 
megmaradt, de zajos lesz az, tarka lesz az, milyent még Bóma nem látott,, 
hogy a nézők belei kimozdulnak helyükből, szökdelni, keringeni fog egy 
fejedelem egész időszakával, minden jelessel, dicsövei, mit ebben tett vagy 
csak gondolt is valaki, míg elszédül s egyberogyik s temetve lesz. Óh egy 
játék, hogy borzasztó mesekép regélje azt egymásnak a késő maradék hosszú 
viharos estvéken (Bétakarja fejét kezeivel, néhány percig úgy marad meredten)]. 

Sidon: (bejön a közép] ajtón, ott megáll s csak lassan lép előre) 
(Maxim Sidon jövetelét észreveszi, meglepetve ugrik fel magában a zajtól, 
hátranéz és ráesmervén) Ki? Sidon"? — Még magam sem tudom — és már 
küzdni kell, már csalni kell, már tenni kell 

Sidon: És Te itt.egyedül? — gondolkozva, mint látszik, mélyen, igen 
mélyen elmerülve. 

Maxim: Én s hát miért? (Gúnnyal) Óh igen, igen most jut eszembe, 
aggódom, mint egy fősvény, ki pénzét kéntelen kiadni, mielőtt még meg
olvashatná, — én is, látod, egy kincset rejtek itt el magamnál 
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Sidon: S nőd? 
Maxim: Nőm? — ott. (a bal ajtóra mutál) 
Sidon • Ott ? 
AfaaJrm; Nyugszik, amint gondolom (élesen), nem jól töltötte ez éjt. 
Sidon: Ugy-e, megbocsáss. Úgy tehát csalódtam 
Maxim: Mindenkinek szabadságában ál! esalódni, ezt könnyen meg

bocsátom. 
Sidon: De hát — 
Maxim: Hát — hát! En igen-igen szeretném tudni, mi hozza 

Sidont, a jóst épen Maximhoz, épen ahhoz, ki 
Sidon: Oh ne arról többet, én jó célból jöttem, én — mindjárt meg

mondom, én (magában) oly jól gondoltam ki az egészet s már zavarodom, 
ez a nyugalom váratlan volt előttem. 

Maxim: (rámeresztvén szemét) Na s' — 
Sidon: Látod, én nagy aggodalmak közt voltam feletted — 
Maxim: Felettem (halkan) Na még ez hibázott! Ö felettem ! 
Sidon: Megmondom mindjárt — ha megengeded, leülök, — sokat 

mozogtam ez éjjel, (leül)1 

Maxim: Ho, ho! Te sétálva szoktál gondolkozni a jövendőről 
Sidon: Mindig gúnnyal, mire ez — én javadat akarom — 
Maxim: Ennek felette örvendek. Oh (— kezét megfogja gúnnyal) ha 

ilyen barátokra számolhatok. 
Sidon: Valami különöset hallottam rebesgetni ez éjjel — magad is 

csodálni fogod 
Maxim: (magában) Ennek kimenetelére kíváncsi vagyok (fenn) Fül 

vagyok íleül melléje) 
Sidon: Oh meglátod mily különös — Én hát ez estve, ott az Udvar

nál. — De nem hozhatnál egy kis jó Sabinit és hozzá éhségcsiilapítot, Óh 
nekem a Sabini kedves italom. Oly kellemesen esik egy kancsó Sabinival 
beszélgetni. Szereted te a Sabinit 

Maxim: Olykor, olykor (gondolkozva áll azután halkan) Próbát teszek 
(megyén vállát vonogatva a középajtón ki. ismét bejön és leül Sidon mellé) 
Na már az elbeszéléshez. Hadd jussak hozzá, talám tanulok valamit —2 

Sidon: Jó tehát — Oh mily különös emberek vannak a világon — 
az rémítő — 

Maxim: (gúnnyal) Már abba igazad van, én is úgy találom — Sok 
igen-igen terhes is van közle (Hoznak egy kancsót két serleggel és étket) 
(tölt neki) 

Sidon: Kellemetlen így egyedül inni. Kérlek, tölts a te serlegedbe is. 
Maxim: Uly korán nem szoktam ugyan, de (kissé bosszankodva) hogy 

1 {Megjegyzés. Nem a gyürü történetét beszélli el Sidon Maximnak, hanem 
azt, hogy a fejedelem kegyelmét elvesztette, hogy szerencsétlenné lett — 
Ez inkább gerjeszthet bizodalmat. Maxim pedig a Sidon arcvonásain veszi 
észre, hogy méreg van a pohárban.) 

- («Aoía. Talán nem szükség, hogy Maxim a Sidon jövetelén annyira 
csodálkozzék. Azt is lehetne, hogy Maxim már tudja, hogy Sidon szereti a 
bort —») 
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kedved teljék (halkan) így talán többet húzok ki belőle —• (tölt magának) 
Az elbeszéllés azonban egészen kiesett fejedből 

Sidon: Igaz, visszatérek arra — Tudod, hogy én némiképen birom a 
császár bizodalmát (Maxim nagy figyelemmel hallgatja) és közel viszonyban 
állok egyik kedvencével Heracliusszal is (körül néz). De titok, amit akarok 
mondani, csodálatos titok. Valahogy meg ne hallja valaki. — • 

Maxim: Óh ne félj, itt nincs közel senki, beszélhetsz bízvást. 
Sido?i; Ha megparancsolnád cselédeidnek, hogy senkit se bocsássanak 

ide be, igen leköteleznél. Nem szeretném, ha valaki engem itt találna, az 
emberek gyanakodók. 

Sidon: most serényen egy port vesz ki zsebéből és az egyik serlegbe 
hinti. Maxim ismét visszajön (és leül) 

Maxim: Folytasd 
Sidon: Aetz tegnap amint tudod a lakomán jelen volt. 
Maxim: Tudom. Mindezt tudom, olyat szere tn ék már hallani,mit nem tudok. 
Sidon: Engedj meg, rólla is van szóm. 0 a derék vezér, a dalia éljen ő 

Ürítsünk egy serleget dicsére 
Maxim: Te cgak inni akarsz, mint látom, nem beszélni. 
Sidon: Na már ez megint szép tréfa — Maxim, ha tudnád mily hálátlan vagy 
Maxim: Ne hidd, én mindent meg szoktam, meg fogok hálálni. 
Sidon: Ha tehát kévánod — A császár tegnap elébb gondolkozó volt, 

azután igen víg — 
Maxim: Ha igen is, víg, igen-igen víg lehetett, az már természetes. 
Sidon: Különös beszélgetést folytatott Heraeliusszal egy bizonyos 

gyürü felett 
Maxim: (felháborodva) Ha — (tettetett csendességgel) Egy gyűrű felett 

mint mondád 
Sidon: S rólad is volt szó és még valakiről 
Maxim: (őrült tekintettel) Még valakiről 
Sidon: Oh én mindent észre veszek. A császárnak tegnap egy bizonyos 

nő nagyon megtetszett 
Maxim: (nyújtott hangon) Megtetszett — (csendesen) Ez természetes, 

neki sok szokott tetszeni. 
Sidon: Ez a beszélgetés engem figyelmessé teve — Nekem bizonyos mó

dom van az emberek szívéből a rejtélyt kivájni. Én egy pár szót ejtettem — és 
Maxim: És, — és — 
Sidon: Amit megtudtam, az okozza nyugtalanságomat (Néz Maximra 

nagy figyelemmel, mintha a lelkébe akarna látni) Óh, mit hallottam. S ez 
már való. Önfüleimmel hallottam — Egek, mennyire fájt nekem. 

Maxim: Azt hiszem (Éles hangon). Már most félbe szakasztom beszé
dedet, én vagyok szomjas, én. Szeretnék a mi barátságunk állandóságára 
egy poharat űrítni.1 

Sidon: (egy kevéssé megijjedten) Te — jó-jó — igyunk hát (kezét a 
serlegre teszi) 

1 (Nóta. Lehetne úgy is, hogy Sidon barátságára akar inni. Ez talán 
inkább illenék ide.) 
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Maxim: Várakozz egy keveset, ezt a serleget nekem szántad ugy-e? 
Sidon: (erőltetett nevetéssel) Már most serleg felett is vitázzunk, ha! ha! 

ha! Megfogja a maga serlegét és szájához akarja vinni. 
Maxim; (Megfogja kezét és leteteti véle a serleget) Megbocsátsz. Épen 

most veszem észre, hogy serlegeink el vannak cserélve. — Nekem is vannak 
némi kis szeszélyim. Én soha más serlegből nem szoktam inni mint amabból 
(igen élesen) Úgy képzelem, mintha nem jó! erzenem magam, ha másból 
innék (Sidon képén nagy ijjedtség látszik) Ho, ho — mi ez? már nincs ked
vünk borozni — Te rosszul leszel amint látom. Bizonyosan részvét, melyt 
irántam erezel, mi aludni nem hagyott. Édes jó Sidonom! No igyál hát, ez 
a jó Sabini oltani fogja szomjadat. Oh ez a Sabini, itt az asztalon, igen 
csillapító ital (látva, hogy Sidon egészen magánkívül van) Én meg nem fog
hatlak. No hogy jó kedvet csináljak az ivásra, egy szépet mondok neked. 
Én is tudok valamit regédből. Hol maradtál csak. Ahá, szóltál a császárral, 
meg Heracliusszal — és azok — Sidon már most felelj — valót mondok én 
is — azok az Egyptomi jóst, azt a jó barátot egy barátságos szolgálatra 
kérték meg ugy-e, hogy tenne egy kis erőszakot a jövendőn, kontárkodna 
egy kevéssé a gondviselés míveibe, mely éltet s halált osztogat ennyi szol
gálatot s ennyi ügyességei-, csak meg lehet kívánni oly hatalmas lénytől, ki 
ármányoknak parancsol, s hogy az a jó császár s az a nemeslelkű kegyenc 
ezt meg is kívánta, természetes, nőrabló után a férj mérgezőnek kell ott 
nyomba következni, külömben a férjt rossz pillanatjában találhatta volna a 
tréfa s némi kis vészes ötlései lehetnének. így perc alatt minden temetve 
van. A fejdelmi csarnokba pedig ilyet tenni némi zavarral járt volna, magam 
is úgy látom, ennek itt is így kellett megtörténni, nem máskép (Sidon nagy 
rémüléssel kel fel) (Maxim megfogja kezét). De egyet mégis meg nem tudok fogni. 
Hogy ez a bölcs jós mielőlt ilyeshez fogna, miért nem hívott fel a lelkek orszá
gából néhány nyíltszívű Démont, ki előtte felfedezze, hogy a szegény sors, 
melynek papja volt s ki ellen egyszerre oly hitszegöen kezdett alattomoskodni, 
lemond-e úgy egy próbára fensöbbségéről és nem adand-e csupa féltékeny
ségből az egész tervnek, mint mondám, egy épen nem kedvező fordulatot, •— 
ez rejtély előttem. Már most igyál, (felveszi a poharat és nyújtja neki)1 

Sidon: (térdre rogyik) Kegyelem ! kegyelem mindent felfedezek, mindent. 
Óh ennek az a Heraclius, ö oka 

Maxim; No ha nem akarsz, nem kénszerítlek. Ember vagy te, az 
ember szabad végre születik, a szabadság választhatásban áll (leteszi a po
harat), én választást engedek. A mérgezőt hóhér bünteti, — ez törvény, — 
Én főtanácsnok s gnzdag vagyok, két ok arra, hogy ezen törvény teljesüljön, 
— ott künn cselédek várnak parancsomra, mindezt jól meg kell fontolnod, 
hogy tisztán ítélhess, (pausa), Már most ember, szabad ember válassz e 
három közt, méreg, hóhér (ekkor Sidon ismét földre rogyik) szolgai engedel
meskedés, — úgy ezzel együtt egy kis pengő jutalom, gazdag szolgai bér. — 
Oly ha, ha. Oly nemű lénynek, milyen te vagy, a választás nem igen nehéz 
lesz — -Na kelj fel, látom szolgám vagy. Már most rabszolga szabad ember. 

1 (Nóta. Nem kell-e ijjeszteni arra az esetre, ha Heracliusnak szólna 
vagy intene) 
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Kötéslevelet írunk külömben kicsúszhatnál kezemből. (írószert vesz ki az 
asztalból) Márts a festékbe, írj (Sidon reszketve ül az asztalhoz), ide mellém. 
Én ezennel megösmérem és bizonyítom, hogy én, ón egy gonosztevő, — 
gonosztevő, ha nem írsz, megmondani, szabad ember vagy (Sidon ír) Gonosz
tevő vagyok, a hóhér pallosára érdemes — érdemes, ki ez s ez napon, a 
napot írd oda, embergyilkossági szándékból mentem Petronius Maximus 
Római polgár és Tanácsnokhoz, kit méreggel akartam megetetni, (fenn) meg
etetni. Napot és nevedet, — így (a pergament magához veszi). Alólírt most 
enyim vagy. Szolga, téged egy jótékony nemtő hozott ide. (Sidon menni akar). 
Már most Ülj le ide mellém és hallgasd urad parancsát (erővel leülteti maga 
mellé) (a kárpit leesik) Közli: RoMHÁNYl GYÜLA. 

VERSEGHY FERENC KIADATLAN TANÍTÓ-
KÖLTEMÉNYE. 

(Második, befejező közlemény.) 
n r . BESZÉD. 

Az emberi nemzetnek killömhségéröl a tápla-ösztönre nézve. 
Hogyha tehát formánk úgy fénylik földi tekénknek 
alkotmányi között, mint fő példájok; az embert ' 
eggy csuda tündérnek sorsára emellyüke, Laurám! 
mellyben minden erő, melly annyi szerekre feloszlik, 
öszve torolva legyen? Vagy tán lealázzuke inkább 
a' szomorú baromállapotig félisteni voltát"? 
Ámde ha testünkben tellyes hivatallyait űzné 
a' pöszögő barmokba szorúltt sokféle tehetség; 
volnae pillantás, mellyben mint emberi lelkek, 
eggy szabadabb mozgást vagy eszes müt végbe vihetnénk ? 
Vagy mellyben magokot sók erőink fel ne rabolnak? 
És ha viszont csak az oktalanabb ösztönre teremte 
gépelyeinket örök szerzőnk; mi vezette nemünket 
arra: hogy elhagyván kiszabott természeti czéllyát 
állati sorsábűl nemesebb életre kitörjön? 
liáttyuke a' hangák hogy üdővel rózsatövekké 
vállyanak? a' csevegő seregélyek büszke sasokká? 
vagy hogy az emberhez közelítő majmok, az észnek 
's a' nemes érzésnek szabad országába behatván 
egybe tolódnának köz boldogságnak okáért ? 

Óh! ne botorkállyunk mink e' két részre, barátném! 
's hogy ne talán vagy képtelenebb ormokra emellyük, 
vagy barom ínségnek rab méllyire meg ne alázzuk 
emberi sorsunkat; gyökerét c.-ak telki erőnkben, 
melly et az isteni ész különös formánkba rekesztett, 
's nem rögös útfelekenn szabadon gyanakodva keressük. 
A' mire feljuthat bármellyik földi teremtés, 
arra tehetséget vett is mennybéli atyánktúl; 
és ha ügyünk magasabb sorsánál minden egyébnek 
a' mit gömbölyegünk' környékénn termeni látunk, 
ennek okát önnön vagyonúnkban megleli elménk. 

Már a' legtehetősb ösztönt, melly szinte dühökkel 
készteti földünknek sok egyéb zselléreit arra, 
hogy magokot kiszabott táplálékokkal apollyák, 
emberi testünkben nemesebb mértékre szorítva, 


