
ADATTÁR, 

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

Maxim: Szeretett nőm, a nagy birodalom által imádott nőm, kinek 
minden térdet, fejet hajt (megfogja karjánál nejét és a rejtett ajtó felé húzza) 
(künn éljen-kiáltások) Jer, vészes itt a levegő — Jer hamar, — hogy vala
hogy szem ne lásson itt — A zaj nevekedik. Meg kell magunkat mutatnunk 
a népnek. — Ha gyaníthatná, hol vagyunk — Esmeretes e ház! Csak csen
desen lépj elé. Ládd, én a kijárást nem feledtem ki tervemből. (Köpönyével 
nejét is kitakarja) Elférünk itt mindketten. (Künn! Éljen Petronius Maximus 
Caesar s neje). Te reszketsz?Ne félj semmitől — biztos időkben élünk már. 
(Julia elhalványul, Maxim reá néz) Egek! Mi bajod? 

Julia: Semmi — Petron — Semmi — csak asszonyi gyöngeség, mi 
egyébb? s egy kis fájdalom itt (keblére mutat) Hadj keveset nyugodnom 
(bizonytalan léptekkel egy szék felé siet s abba lerogyik) így már jobban 
érzem magam (Kívülről éljen kiáltások) 

Maxim: Hah, mint zajog a nép — Ha ide bejönnének (az ajtóhoz megyén 
s bezárja) Te nagyon roszszul vagy — mind halványulsz. Enyhszer kell? 

Julia: Nem, édesem. Itt léted elég enyhszerem, másra nincs szükség. 
Jöjj ide, hadd nézek szemeidbe, rég nélkülöztem már e tekintet boldogságát, 
mennyi fény vár reád ott künn, áldásom a tied, ugy-e Petron az én áldásom 
vígasztalásom leend. Ha szinte nem foglalhatnék is melletted helyet magas 
trónon, s csak egy lelkes, szíves búcsúval bocsátnálak el magamtól vissza 
a zajos életbe (kívülről éljen kiáltások) Ládd, sasrepülés mented Petronom, 
nekem elhaltak már szárnyaim, ne szánj honn hagyni. Szép a te pályád? 
de édes a nyugalom is annyi kín után, hidd el Petron. Cserevásár a világ. 
Csendes házi üdv s fejedelmi dicskoszorú, ennyit az ég egyre nem halmozhat. 
Még néhány rövid pillanat s az én időm lefolyt. (Éljen kiáltások) Már hívnak 
téged el tőllem. — 

Maxim: Júliám, Júliám! Miért e gyászos szavak ? Meglátod, mily bol
dogok leszünk. Bocsánatot a mulandó kínokért, melyeket okozék. Hát én 
mit érzettem? Ó arra nincs mértéked. De úgy kellett. — Kör volt utad, 
mely a fertőztetett nőt dicsőítve hozta ide vissza, honnan elszakaszták. — 
Eltévedtél új üdvödben, mert kápráznak még szemeid. Fájdalom a nagy 
öröm, mikor úgy egyszerre meglep. Onnan e szívdobogás, e halványság, e 
görcsös reszketés (éljen Maximus Caesar s neje) (Maxim nagy szenvedéllyel 
átöleli Júliát) Ébredj kincsem — Mondom szép jövendő vár reánk, egy éden 
— Jer viszlek keblemen, hadd ápoljalak otthon (pausa) S Halál, egek Halál, 
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te bakó egyedül engednél fellépni a világ trónjára, hogy onnan azután kor
mányozzak, ítéljek, boldogítsak pokoli átokkal lelkemben. Nem félted az 
elhagyatott nemzedéket egy új Nero s Domitiantól — kinek nevét a maradék 
is csak borzadozva említné. Óvja az ég Rómát egy oly nemű magános zsar
noktól, milyen én lennék. Soha még annyi ember-utálatot Caesari palást 
nem rejtett el — s oly közel a trón körül a szegény, reménylö, mosolygó 
emberfaj, midön minden reménymosoly felségsértés, midőn a trónon"kaján 
gyötrelem ül. Mulató s enyhelyévé válnék annak a vesztőpad, alatta bol
dogság, mosolygás halálos bűnné, melynek annyi gyötrelem volna díjjá, 
mennyi az övével felérne, mennyi az irigységet lelkében elölné. Ily feje
delem embereket felmarcangolni való csak, nem kormányozni. 

Julia: Uh ne tovább! ne tovább. Iszonyúan hangzik, mit mondasz. 
Maxim: Magam is úgy látom, merő képtelenség, az nem lehet. Ha! 

ha! ha! ha! ha, nézd csak, akaratlanul mily rendes színjátékot játszunk itt. 
Te ott halvány, szenvedő arccal mintha végső órád ütne már, én a kétségbe
esett férj egybekulcsolt kezekkel, — csupa siralom, egy Euripidesi utósó 
felvonás. Ki így látna, gondolhatná, hogy örömteljes hosszú élet vár még 
reánk (nevet) Ha, ha, ha, ha! Na, Te nem nevetsz.(ismét nevet) (Reá néz 
Juliára s azonnal ijjedten) Júliám, Júliám, valóban egy ily tekintet még 
talám engem is megzavarhatna, ki helyzetünket ösmérem. Julia, te nem csak 
meglepett, — te igazán beteg vagy. — Oh ez már csapás — ez számításomon 
kívül esik — (megöleli) (látva, hogy Julia mind halványul) Futok segítségért 
(el akar sietni, Julia tagadólag rázza fejét és kezénél tartja) (kívül: Éljen 
Caesar — Caesárnö) 

Julia: Késő Petron, késő, az orvos is legfeljebb részvevő tanúja lehetne 
búcsúnknak, egyéb semmi 

Maxim: Késő? Ördög, pokol, hát ki kontárkodhatott így belé az én 
mívembe, melyt oly jól elrendeztem? Emberi kéz? ember feletti — Istenem ! 
(veri a lábával a földet méreggel) Julia! Isten, imádság-e vagy káromlás 
mit e kebel feléd intéz, nem tudom. így mindjárt — Hej valaki —•• szolgák 
— hamar, hamar (az ajtó felé fut) 

Julia: Nézz ide Maxim, tudsz-e ez ellen gyógyszert? — (A milyet 
mutatja neki, melyt Páliadtól kapott) 

Maxim: (felé fut, megnézi a milyet) Iszonyú, megmérgezve, (kétség
beesés fájdalommal az ég felé tekint) [Uralkodsz te? Ki adta ezt? Csak én 
s fiam. — S az ott, ártatlan líránk (?) haldoklik. Én gyalázatnak tevém ki 
— s te megölöd, hogy szégyenbe temethesd el örökre, midőn ismét becsü
letet, magasztalást akarok fejére halmozni. Szép volt a mi versenyünk. 
A vérszomjas orgyilkos Maximot pártfogoltad sötét, tekervényes útaiu, — 
a szerető férjt eltaszítod magadtól. Mit a gonosz cselszövény terve, mit 
ármány, utálat gondolt ki bennem oly remekül, bezzeg az pontról-pontra 
létesült. — S most midön ismét magamba térve szelid, jámbor szeretnék 
lenni ez angyalnak kebelén, elragadod tőllem — ki szakasztod belőllem 
szívemet s azt akarod, mégis éljek így s ember maradjak]1 

Julia: Én, én vagyok egyedül a bűnös, eloroztam. 

1 [A zárójelbe] tett részek a kéziratban kihúzva. 
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Maxim: E^ ellen nincs menekvés (kétségbeeséses fájdalommal a millyére 
néz) [Teremtő — tekints kínomra — boldog szerény polgár voltam én s te 
kiragadtál csendes lakomból s (karczba) küldtél, hol csak gyűlölni s gyil
kolni tanultam, — fáradtan, sebhedten kopogok most itt, honnan száműztél 
— béke zöldágával galamb vár itt rám — eressz be — eressz be, ember
felettit szenvedtem —] 

Ládd, boldog, szerény polgár voltam s az emberek kajánul feldúlták 
üdvemet — száműztek csendes lakomból s csak egy nyughelyem maradt 
meg ez asszonynak kebelén. 

[Nézd, mily borzasztó gyűlölség lakik itt (szívére mutat), mennyi csak 
egy emberi Jelekben elférhet, többet, nem bírok meg. Minden míveid közt 
ezt az egyet csudáltam, szerettem, csak ebben imádtalak téged is s épen 
ezen remeked most könnyelműen elrontanád] 

(Kívül éljen kiáltások) Fényes csarnokkal, trónnal, országgal kínálsz 
óh vedd vissza, vedd vissza. — gyötrelem komoly magányban állni szemben 
egy őrjöngő világgal. — vedd vissza s hadd meg ezen angyalom. 

[A vérszomjas orgyilkos Maximot pártfogoltad sötét, tekervényes útaín 
— menyköveid nem előztek meg, midőn szegényt (?) csúfságot halmoztam 
ez ártatlan főre — mint kerítő férj nem szakasztad szét dühszülte ármányaim 
habjait s mikor magam emeltem tört Caesaromra, nem állítottad meg karomat. 
Ah most midőn magamba térve szelid, jámbor akarok lenni s a béke nemtőit 
szorítom szeretettel mellemhez, — nem ragadod el innen, — nem sza
kasztod ki belöllem szívemet, nem mondod ki reám a kétségbeejtő ítéletet,, 
hogy éljek s ne lehessek egyébb ördögnélj 

Békülni kívánok Istenem emberi nemeddel, elég volt a bosszú, elég a 
vér. Látod a béke nemtőid szorítom most buzgóan mellemhez, ennek karjai 
közt szelid, jámbor akarok Jenni — egy boldogító lény. — Ah most nem 
tagadod el innen, nem szakasztod ki belöllem szívemet, — nem mondod kj 
rám a kétségbeejtő ítéletet, — éljek s ne lehessek egyébb ördögnél. — Kire; 
mértél még annyi nyomorúságot, mennyit én reám, (szívére mutat) nézd, 
mily borzasztó pokol lappang itt, furiává testesült itt minden nemesebb 
vonszalmam — s mint dühödtnél minden mozgásom önmardosássá vált s 
még is nemzedéket, világot átkoztam csak, nem tégedet. Többet — mélr 
tányos vagy — nem sújthatsz nyakamba. Oh mint kiaszott belsőmből minden 
emberi—ez egy szerelmem kívül— ez egy> mi természetedben még honnosi\ 
— ez egy mi által fel tudnék emelkedni feléd .is s te kiölöd ez utósó jótékony 
csírát is lelkemből ? Büntetni akarsz, itt a gonosztevő, itt a vérengző, ő-
ártatlan. Mit tehet, ő rólla, hogy ennyi ezrek közt épen őt nem gyülölém, 
S pedig hóhéra voltam én, szólhatnának csak e komor falak s engem ma
gasztaltan hagynál élni s őt eltemetnéd gyalázatjában. Ha, ha, magadnak 
kellene magadat akkor kacagnod mennyei igazság. Hijjában, haldoklik, .-r: 
süket az ég. Én tettem ezt. 1 

Julia; Ne mond azt Petron, nem te, a gyenge asszony vétkezett csak* 
ki téged felfogni (nem!) tuda. Én kérek tőlled bocsánatot. Ne kárhoztass. 
Nékem minden elmém itt volt szívemben — Szűk, gyarló egy ily női szív, 
roppant világ hozzá képest a férjfi lelke, — mily könnyen eltévedhetnek 
ebben annak hite s vágyai. — Óh ha elébb is így értelek mint most, mit 
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nekem idegenek gúnykaczalya, midőn szerelmeddel áll szemben, — élnék 
én s boldog lennék véled. De miért ? De miért szánsz ? Üdvteljes pillanatom 
e halál, fénypontja életemnek. Hány ember él, míg léte gyönyörű varázsát 
s legdicsőbb reményit puszta mámorként lassan-lassan elhullasztfja ?) s ko
paszon áll sírján mint tél-középen a bús cserfa, száraz levél domb felett. 
Engem gyermekségem sejdítése, ifjúságom arany álmai, minden, amit a szép 
mese jövendölt, mit bíztam s reméltem, mint valóságok ismét mosolyogva 
könnyeznek s mátkává ifjasztva vőlegényem karjai közt. Különös mennyi 
vész, harcsz, sebhedés egy életben, kiki sietve s hidegen rohan kínokból
kínokba s kínok mellett el — s még is midőn útjában egy sírhantra akad 
szenv és vitatárs helyett s a kövön egy kedves név, dagad akkor keble 
bánattól s részvét könnyeibe lábbadnak szemei. — Miért zokogja a küzdő 
barát a pihenőt, hisz nem az szánandó, kinek virágos halom biztosítja nyug
helyét, hanem az, ki felette izzadtan s véresen üget el. — Miért tehát, mért 
sötét s szűk a koporsó, ha egy ember minden vágyastul el fér benne s el 
nem téved. — Mert síron túl nincs küzdés — ? küzdésen túl nincs gyönyör ? 
ki tudja, szépek lehetnek álmai a szendergőnek. Petron, nézhetnél csak ide 
be s láthatnád be, mily édes, csendes vagyok én (mind halkabban s törtebb 
hangon.) Szerettem volna meg osztozhatni véled földi bajaidba — s élted 
terhein könnyítni. Hijjába részrehajló irántam az ég, — engem magához 
hív s téged új kötelességek lánczával a földhöz bilincsel. — De rövid e 
pálya. Isten veled jegyesem, köszönöm a menyegzői ajándékot, melyt ma 
hoztál, elviBzem azt magammal. — Még egyet. — A Mindenható törvény
széke elibe indulok már, tehát hihetsz szavamnak. Szeplőtlenül távozok 
innét, mint mikor legelébb léptem ki lakodból. Óh szeráfí zenét hallok már, 
— ellenállhatatlan bájjal vonsz. — Megyek — megyek. Béke maradjon 
veled, (meghal) 

Maxiéi: (fáidalommal reá borul nejére s néhány percig úgy marad. — 
Az alatt kívülről) (Éljen Petronius Maximus Caesar, éljen a császárnő.) 

[Maxim: Már halgát. Julia. Nem szól. — (közelít hozzá fejével s meredten 
nézi) Nem lehet (dühösen) Meghalt — meghalt. — Természetnek ura, remek 
verseny volt a mienk, én gyalozatot halmoztam e szent főre s te megölted 
— Köszönöm pártfogásodat. Armánykodni, -^ gyötörni — gyilkolni szabad, 
csak jóvá tenni, csak ápolni, enyhítni, szeretni (nem ?). Jótékonyabb lett volna 
akkor egy menykő, mint most ez elrabolt kincs, díesősség vérfagyasztó birtoka. 
Van tehát koronám s fölékesíthetem vele trónom s magasztaltan ülhetek reá, 
van népem s élvezhetem hangos üdvözleteit s mindezt széthagyatott kebellel, 
kaczaghatok, tapsolhatok, kurjonghatok kínomban, — dicső bacchusi játék 
(kívül. Éljen Petron Maxim Caesar, éljen a Caesarnő) Szolga-tömeg ne emlékez
tessetek most arra, hogy uralkodom felettetek. Gyarló asszony most tudál 
meghalni. Oh jöjj, jöjj, itt nem maradhatsz, (viszi) Őrjöngő népek reá esmérnétek 
így Caesarra (leteszi) meredt vagy te, nem bírlak, te is gúnyolsz haláloddal.] 

Maxim: Már halgát — Júlia! nem szól. (közelít hozzá fejivei s meredten 
nézi) nem leheli (dühösen) Meg holt 1! Meg holt!! ? Eltévedt elmém. Ennyi 
iszony egy pályán. Csuda rege: Való? Való!!! — Természet — Ura, eldöföm 
magamtól a vádat, elég bűn nyomja lelkemet, nem én öltem meg őt, — el
döföm — sújtsd másnak nyakába — el, el, el, el vele. Ni, ni annyi vérrel, 

Irodalomtörténeti Közlemények. LI. 25 
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ármánnyal mi ékességet gyűjtöttem én s ö meztelenül indult el, — itt az Ő 
birtoka — elraboltam — merő mesztelenül ő —, hadd vegye ki elébb részét 
s ruhászkodjék belölle. Vagy sárkánya váljak, hogy sötét barlang fenekén 
kincset őrizzek, melynek nincs ura. 

(kívül Éljen Petron Maxim Caesar, Éljen a Caesarnő) Ni mint hahotáznak 
körülem. Van immár koronám, fölékesíthetem véle fejemet, — van trónom1, 
magasztaltan kelhetek föl reá — van népem, — élvezhetem hangos üdvöz
leteit, s mindezt szétszaggatott kebellel, — tapsolhatok, őrjönghetek, — kurjong-
hatok — kínomban — dicső Saturni, Bacchusi játék — Te is gúnyolsz 
mozdulatlan holttest. Oh kijátszlak, nem kerülted ki ármányim, elviszlek így 
halványan, meredten fejdíszt teszek homlokodra, egészen lepakollak dússá
gommal, magas arany karszékbe nyomlak s megparancslom birodalmamnak, 
imádjon. Velem jössz (Felveszi Julia holttestét, betakarja köpönyegével) így. 
— (Az alatt kívülről: Éljen Petron Maxim s neje) Jövünk Róma, jövünk. 
Itt a császár s a császárnő (indul az ajtó felé. Nehéz vagy te, irtózok tőlled, 
roskadok alattad, nem bírlak így Rómán keresztül, (örült szemeket vetve 
maga körül). De mit susognak, rebesgetnek ott künn az emberek — újjal 
mutatnak e hátra. Valentinian kedvese ? Mi ? Részvétlen alakja Júliámnak, 
hol rejtselek el, ne hogy megbélyegezd az elrepültnek emlékét (leteszi a 
holttestet) (letérdepel mellette dühvel) oh Valentinián miért sietett annyira e 
tör, talán még vergődnél gyötrelmedben. Ha, mi juta eszembe — nem hagytál 
egészen gyalázattal el Isten. Ott egy gyászos család vár reám fényes csar
nokban, gyönyörteljes tréfa lesz. (Az ajtó felé fut; kinyitja; suttogó hangon): 
Szolgák, szolgák — (három szolga jön be s mélyen meghajtja magát) Caesar. 

Maxim: Én hoztalak e házba ugye — 
Egyik szolga: Igen Caesar! 
Maxim: E nőt imhol, másutt nem láttátok. 
Másik: Sehol. 
Maxim: Lám most itt fekszik — Mit bámultok reám — mintha az 

én, az én kedvesem lelt volna. Oly lesujtottnak látszom ? — vagy mintha 
— Nem ti buták — nem vagyok, gyilkosa — Na sirassátok hát — jó 
aszszonyotok volt ugye. — Én is könnyezem, mert angyali alak ez, kinek 
volt dicsőbb hölgye, oh, mikor még lehellett — (erőltetett csendéi) Én 
keveset ösmerem — Csak szánom — Kedvezőbb sorsot érdemelt ~ oly 
jó s bájos — nem úgy? s gyalázat/// (felindultan) Nektek szeretni, tisz
telni kellett őt, ha nem czudar barmok vagytok (erőltetett, csendes hangon) 
Az eset megilletett, mert egy katonámat mentette meg a fogságtól. Elrejtjük 
az emberek tekintete elől, ugy e fiaim — ezzel hamvainak tartozunk. — 
Rátok bízom, senki ne lépjen ide bé rajtatok kívül. — Büntetni tudok s 
jutalmazni, mindkettőt császáriam — Ma éjfélkor egészen betakarva a Tiber 
partjához viszitek, oda, ahol a kápolna mely halydan a folyó Istenének 
volt szentelve — a híd mellett — s hol kezdődik az út Ancona felé. — 
Ott várlak. Tanácslom mindenkinek, pontos legyen, fejével játszik, 
(fakadozó léptekkel a rejtett ajtóhoz s kinyitja, ez alatt Páliad sebesen 
berohan) 

Páliad: Meg kell szabadítnom öt, eldugnom, ez fajom iránti köte
lesség. — Mi (meglátva Maximot, ki ijjedten néz reá) Mi — te személyesen 
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íiagy Caesar — (a holttestre mutat) s amaz asszony ott meredten. Látom 
fölesleges vagyok. Oh most jól értlek (a holttestre néz) Szegény! 1! 
•teremtés. — Élj boldogan, ha lehet rejtsd koronával, bíborral szégyened 
ocsmány bélyegét, mi abból örökjogon nekem jutott, elbírom még azt 
temethetni úgy, hogy soha föl ne lelje senki is. Vedd végbúcsúmat Atyám. 
Jogos az ég, reménylem, nem ad neked többé más hitvest, más gyermeket. 
•{Már a színpad hátrégzén nagy tömeg népség) Már Gaudeneztöl vezérelve. 
Ostiánál kiköttek a vend hadak. Én befejeztem pályámat — az egy lény, 
kinek reám még szüksége lehete, hideg halványan fekszik Csarnokodban, 
xnint ez itt — tetted híre ölte meg őt. — Dicsőült szellem mosolyogva int 
felém Ostián keresztül, bizonyára elérendem őt — (kirohan szobából) 

Maxim: (utána ered) Pallád, Pallád — hallgass meg Páliad — 
Hasztalan — (fejére üt kezével mély fajdalommal) Egyedül (kívülről 
hangos kiáltások) Eíjen Petronias Maximus Caesar s hitvese) A kárpit 
Jegördül. 

Hatodik jelenés. 
Nagy terem oszlop sorokkal. Jobbról egy karszék veres posztóval 

bevont padlaton. A Főtanács egy csoportban, ezek közt Avien, Trigetz, 
Bazil, Cajus, Fulgencz. Udvaronezok. ezek közt Vigil, Orest, Caustin, Julian, 
Avenár, Marc. Pallad. — Sidon — Örtisztek — Őrség — 

Maxim (jobbról jön be.) (Eudoxiát kezénél fogva s mintegy erővel 
iiúzván magával. Maxim fényes öltözetben, bíborral, Eudoxia öltözete 
rendetlen, mély gyászt jelentő. Mindenünnen ismételt kiáltások: Üdvözlünk 
— Üdvözlünk — Éljen a nagy Caesar —) 

Eudoxia: Hagyj el, nem — nem, véresek kezeid — undorodok tőlled. 
— Én nőd ? — Bakó! 

Maxim: Erővel kedvesem, ha nem lehet külömben. (fenn hangon) 
Rómaiak — Caesartokká magasztaltatok föl — s jobbágyi hódolatotokat 
fogadom. Méltánylom én azon meghívatás dicsősségét, melynek körében 
áll boldogítni egy világot s azért viszont halhatatlan szerelmet, áldást 
aratni az öröklő népektől — s mind a jog becsét, — mind az ennek meg
felelő kötelesség terheit egyaránt érzem. — Legnagyobb — legfényesebb 
napja ez éltemnek s még is szomorú nap. Megilletődve, de keserű bánattal 
köszöntlek Rómaiak! Tetszett a Mindenhatónak ugyanakkor, midőn ennyire 
felemelt, egyszersmind mély sanyarúság fájdalmával igen érzékeny helyt 
megsulytni — tatám hogy megpróbálja lelkemet, talám, hogy a szenve
délyek csábjai ellen megedze — taiám, hogy rokonabbá tegye minden 
•egyes polgárok bajaihoz. Váratlan gyászhírt vevék — Császárnőtök, szeretett 
Mívesem elhunyt. Kevesen ösmerték közületek Rómaiak, ki Ösmérte, bizo
nyára egész szívvel zokogni fogja őt. — Kijelelt hölgyeket terem Itáliának, 
de fejdelem mellé dicsőítve trónra lépni föl s őt szelid, jótékony szelle
mivel környezni méltóbbat nem soha. Teljesen női nő volt ö — egy csendes 
házi üdv — egy védangyal, egy jó nemlő. Legvalódibb köztisztelet, tömjén 
porainak. Róma minden harangi panaszkongással hirdetendik e véletlen 
csapást. Minden egyházban halotti pompa fog tartatni — s feketén bevont 
oltáron gyászpad mellett — fekete edényben leend kitéve a szentség — 

25* 
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Fátyol föggend a szentek képein. Hisz résztvesznek ők is sorsunkban. — 
Szín- közjáték, zene, dall megszűnik mindenütt. — Kívánom, birodalmunk 
évkönyveiben följegyeztessék e nap, mint melyen a világ háznéppé változva, 
fiúi részvéttel búsongott a Családfő fájdalmán. — Annyival forróbban óhajtom, 
mivel ez egy esetben kettős bú sullya nyomja belsőmet, egyik, hogy 
elvesztem, másik, hogy vétkeztem ellene. Nem, Rómaiak, nem szentlenítem 
meg a napot tettetés bűnével, megmutatom nektek e lelket — minden 
mocska s bukásával (?) Hadd tudjátok, kit birtok bennem. Ügy van, irántai 
magaviselete vétkes volt s bár hibám, egy ravasz nő cselszövényei által 
talám némi részben menthető — e törvényszék előtt itt bent magamat, 
soha elégendöleg igazolhatni nem fogom (Eudoxiára mutat gúnnyal) Nézzétek 
csak e gyászbaburkolt asszonyt, e vigasztalhatatlan özvegyet, könyekbe 
lábbadt szemekkel, széttépett hajjal, e kínanyai alakot — Reá esmértek — 
(mozgás hallatszik mindenünnen) Milly bájoló ö gyötrelmében — könnye
zőtek már siralmát részvétteljes rómaiak. — Ő! hó! ne siessetek annyira. 
könyörtökkel — Ez asszony — na fejesetek meg a talányt elmésen — az. 
asszony, Eudoxia császárnő az én ágyasom (Nagy zúgás) (A császárnénak 
egy fájdalmas bosszűteljes sikoltása hallatszik hátra felé inog — alig 
bírják már lábai, midőn Páliad, ki a Maxim. 

[A fentiek szerint a mai V. felvonás eredetileg a IV. felvonás i—h* 
jelenete volt. Ehhez Teleki egy V. felvonást tervezett, amelynek a követ
kező vázlata maradt a kéziratban], 

ÖTÖDIK FELVONÁS 

lsö Jel. Pallad-Eudoxiát és leányait Max-hoz viszi azután engedelmet 
kér, hogy mer hozzájuk közelíteni minek utánna azt a szégyent követte el 
rajtok öt nem látják többé. A császárnéban bosszú vágya ragyog. — Elmegy 
Max kíséri. A császárné feküdni küldi lányait, hívja az emberét és kérdi,. 
hogy az a köpönyegbe burkolt ember itt van e — beboesátják Sidont, ki 
mondja, hogy beszélt Gudenczel a vandaloknál előtte mindent felfedezett — 
ki az oka az Aet. halálának és a vandálok jönni fognak. — Hát kérdi a, 
császárné terjesztette-e a hírt itt is. — Igen szól Szidon minden rendbe lesz. 
— vandálok Itt teremnek és azután a népet is felzúdítjuk — azok az udva-
ronezok kiknek inkább kedvök telt a császári búja kormány alatt, mint a 
mostani alatt — császárné elbocsátja — Sidon magába mondja, hogy azért 
pártol el Maximtól, mivel ott kifizették és elbocsájtották, itt pedig új juta
lomra tehet szert. — El. A császárné örvend, hogy megmutathatja mily hatal
mas ö Maximnak. 

2. Maxim egy asztalnál ül s Fulgenczel beszél arról, hogy Galliában 
rosszul mennek a dolgok. Avitust nevezte új Galliai fővezérnek — Reumer 
megyén Calabriába — Reményli, hogy minek utánna bosszúját kielégítette 
segít Rómán — de a vandaloknál balsikerek. — Fulgencz reflexiókat tesz 
beszéli, hogy a nép elégtelen, pedig jó történt véle. — Akkor mondja a 
forumbeli Damocles, kinek császársága egy ebéd alatt tartott csak — kinéz 
az ablakon és látja, hogy a nép csoportozik, mi ez. — Fulgencz megyén 
megnézni és a népet lecsendesíteni — Megyén csenget parancsolja, hogy a 
ereg hogy minden max rendelések megtétessenek. Az inas mondja, hogy egy 
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ifjä ember szeretne véle beszélni. — Marc béjő s meg mondja, hogy fia 
elment és elindultakor megizente, hogy soha se jön többé öszve apjával. — 
Maxim haragszik búsul azt mondja, hogy Marénak kell tudni hova ment 
Morcot elfogatja a míg kivallja. 

Maxim egyedül van és sopánkodik azon, hogy el van hagyva. — Jön is
mét Fulgencz és hozza azt a hírt, hogy a vandálok Ostiát már elfoglalták és 
közelednek. — A nép közt valami zúgás hallatszik (mely zajlik vadul?) Már 
most sietni kell, mond Maxim, mert mindeneknek eléét kell venni. — Maga 
az embereket kérdezi, hogy Novceias (Novianus?) Ricinernek és Ergastnak 
rendeleteket kell küldeni, hogy seregeiket gyűjtsék egybe (kinéz az ablakon 
•és lármát hall, micsoda lárma ez. Avenart ? hívja mondják meg Novianus-
nak az új praetori praefeetusnak, hogy jöjjön az őrsereg egybe és Julidé 
Caustin Avenar is). 

Triget és Avien jönnek sebbel-lobbal, hogy Róma mellett vannak már a 
vandálok, a nép egybe csoportozik, lárma, egyenes zenebona kezdődik — 
kiabálás mindenütt — a császárné, mondják, maga elszökött — kiment rej
tekéből és mondja több társakkal együtt, hogy te vagy Aetz halála oka, 
— hogy vandálok külömben be nem ütöttek volna. 

A'császár haláláért is haragusznak — Maxim haragszik a nyomorú 
(lelkeinek?) népre, mely egy nap egyet kíván más nap mást és maga is 
mindig a világ legelső népének tartja magát — Jönnek emberek, kik mond
ják, hogy nagy részét az embereknek, mint a praetori praefectust, a tiszteket, 
Juliánt, Avenárt nem lehet találni — némely katonák a nép közt* tűntek 
el, (Riciner és Ergastról is mondják, hogy ezeket elhagyták sergeik nem 
a vandalokkal tehet, kik már a varost pusztítják), mely nagyon zajog 
különösen egy ember így felöltözve, kiről azt mondják, hogy- Sidon, ingerli 
á népet — Maxim nem csodálkozik, hogy Sidon, kivel mindig jót tett volt, 
mert olyan lélek lakott benne — mindig — Mondja az apród, hogy csak 
Caustin s némely más tisztek, egyes őrök maradtak meg. — Behívatja 
Caustint s több más tiszteket. Caustin igen ostoba okot mond, hogy miért 
maradt meg — hűségről beszélt, — Maxim dicséri. A lárma nevekedik. 
Maxim látja, hogy az ajtókat veri be — kiáltják már a vandálok itt vannak, 
ki a zsarnokkal! — 

Maxim mondja, hogy már menjünk ki rohanjunk ki és kardot ránt 
sokan teszik — Caustin mondja, hogy hazafi vért nem szokott ontani hijjába 
emlékezteti Maxim arra, hogy ő azon már túl van — ö nem teszi mondja, 
az más volt — példáját követik többen és eltávoznak, amint azt hagyják 
egymásközt elbújni — Maxim, Fulgencz, Trigetz, Avien egynéhányakkal 
kirohannak rövid buzdító beszéd után. 

3. jel. Tér. A nép kiabál bociferál — vandál és más katonák mennek 
el jobbra és balra, egynéhány ház ég, másokat rombolnak — szép tekén-
tet — Gaudenczjön és haragosan mondja a katonáinak, —vandal katonák
nak, hogy a császárt kerítsék elö és Eudoxialt) leányaival, kiket fogva 
akar tartani, mert ő is bűnös Aetziara nézve. — Elmegyen, lárma, égés 
növekedik, fulás — Maxim egy őrre támaszkodva egy szegletbe vezetteti 
magát, hol ne lássák, pénzt ad neki, (tőlem ennyiért ?) mert minden pénzen 
vehető — ha elárul is, akkor már nem leszek. — A katona elmegy (Lárma, 
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égés tart) — Marc jön, megtalálja a halálra sebesült császárt, mondja futva 
mert már az egész város a vandálok kezében van, meg a császárnét is-
fogva viszik — ennek örül Maxim, már nem futhat mond. — A császárnét 
viszik — mond úgymond Maxim fiamnak, mert te bizonyára itt leszel, 
hogy a zsarnok meghalt visszatérhet már hazájába, ha még valami meg
maradt belőle. De ne érzelegjen ezért. Meghal. — A zaj nevekedik, minden; 
ég, a kárpit leesik. — 

Közli: ROMHÁNYI GYULA. 

ADALÉK GR. TELEKI LÁSZLÓNAK, A „KEGYENC1' 
ÍRÓJÁNAK ÉLETTÖRTÉNETÉHEZ. 

A csurgói Csokonai-gimnázium könyvtárának egy kötege, amelyet 1907-
nov. 23-án Szabó Józsefné, Eröss Zsuzsanna küldött az intézetnek, id. gr~ 
Teleki László, Teleki Lászlóné és ifj. gr. Teleki László néhány levelének 
másolatát, s ugyancsak másolatban azt a szerződést őrzi, amelyet id~ 
Teleki L. gróf az adományozónak atyjával, Eröss Sándorral kötött fiának,, 
ifj. Teleki Lászlónak nevelése ügyében. 

Dr. Erőss József ny. körorvostól is nagyatyjának, Eröss Sándornak 
hagyatékából a Telekieknek több levele s emléke került a gimnázium 
levéltárába. Ebből ma csak a következő öt levél van a kötegben: 1. ifj. Gr. 
Teleki Lászlótól Szirák, 1833. jun, 6. — 2. Gr. Teleki Józseftől Pest, 1825.. 
jan. 20. — 3. Özv. Gr. Teleki Lászlónétól Szirák [?] szept. 18. — 4. ifj. Gr. 
Teleki Lászlótól 1825. Pestről, márc. 20. — 5. U. attól hely és kelet nélkül 
egy csonka levél. De ezek közül is a második egy régi könyvből nálunk. 
került elő. 

A Szabóné Eröss Zsuzsanna úrnő és a dr. Eröss József úr adományá
ból hozzánk került kéziratokból adjuk ki itt I. Eröss Sándor önéletrajzát,. 
II. Id. Gr. Teleki Lászlóval a költő Teleki László nevelése ügyében kötött 
szerződését, III. Gr. Teleki Józsefnek egy és IV. a Kegyenc írójának hat 
levelét — a, Kegyenc centenáriuma alkalmából adalékul a költő életrajzához.. 

I. B r o s s S á n d o r öné le t r a j za . 
Születtem Csoknyában 1796 mart. 15-én T. Erőss József és Kovács^ 

Erzsébet szüleimtől. Csurgói gymnasiumot végezvén Debreczenben valék 6-
évig s a 7-dikben vízkeresztig. Mélt. Teleki László gróf úr fia László mellé
nevelő-tanítóul menvén, 8 hónapi próbaidő után grófi bőkezűséggel Göttin-
gába küldettem s onnan 2 év múlva nevelői intézetekkel ismerkedni 
Schnepfenthalba, Gotha mellé, Wiesbadenbe, Nassauba, végre Pestalozzi hoz 
Iverdonba Schweizba mentem. Három év múlva haza menvén, csak S1^ évet 
tölthettem nevelőként, súlyos elmebeli nyavalyába esvén, miből Isten mond-
hatlan kegyelméből kigyógyulva, magam kértem 10 évi nevelői köteleztetés-
alóli felmentésemet s önként lelkészi pályát választva több helyeken káplán-
kodás után Lábodon 1 évig s 8 hónapig hivatalkodtam. Darányban pedig 
1828 Gergely nap óta. Első nőmmel, Kiss Sófiával l4/4 évet éltem, másodikkal, 
helvetiai születésű Vulliemin Máriával 221/, esztendeig, ki 1851 dec. 7 ment. 
el tőlem az örökkévalóságba. 

[Meghalt 1858. febr. 8.] 


