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Faludí Ferenc Caesar ja.
A 18. század két nagy magyar költőért lelkesedett; az egyiknek mun

káit az előbbi századtól kapta örökségül: Gyöngyösit tekintette a magyar 
poéták atyjának; a másik, a prózai stílusban Pázmány, a költőiben Zrinyi 
követője, Faludi Ferenc volt. Tanítványa, Rájnis József, már Faludi életé
ben, 1763-ban azt írja róla, hogy „nagy magyar ő . . . tiszta arany“ , utóbb 
pedig egy másik versében (1773), majd A magyar Helikonra vezérlő Kalauz
ban (1781) a magyar poéták csudájának nevezi. Ugyanekkor Révai Miklós 
már foglalkozik művei kiadásának gondolatával; tőle tudjuk, hogy Faludi 
versei írott másolatokban országszerte elterjedtek, énekelték is őket: való
ban századvégi kéziratos és első nyomtatott daloskönyveinkben mindunta
lan fölbukkannak.

Faludi maga költői munkáit sohasem tette közzé. Életében sem versei, 
sem drámái, sem Téli éjtszakák c. novelláskötete nem jelentek meg/Halála 
után Révai Miklós jóvoltából — s egymásután két kiadásban — láttak 
napvilágot. (Győr, 1786. Streibig-ny., 2 k. — Pozsony, 1787. Patzko-ny.) 
Ettől fogva Faludi példátadó jelentősége még nagyobb lett, aminek külső 
oka is volt: ez a könyv volt a magyar világi líra első nyomtatott verskötete 
s épen akkor, mikor az irodalom elvilágiasodása megkezdődött. A Himfy 
megjelenéséig (1801) Faludi posthumus verseiben látták költészetünk ki- 
teljesülését. A  barokk dalköltészet kéziratban Amadé László versei által 
terjedt, de irodalmi hatása Faludi példájából élt Rájnis József, Révai 
Miklós, (aki „nagyon imádja“ , Kaz. Lev. I. 371. 1.), Verseghy Ferenc, sőt 
Pálóczi Horváth Ádám poézisében (Ötét én is jobb magyarnak tartom, mint 
sok mostaniak — írja róla Kazínczynak 1789-ben. Kaz. Lev. I. 271. 1.); 
leíró költeményeivel mestere volt Kisfaludy Sándornak és — mint már 
Négyesy rámutatott — hatása volt Berzsenyire is.

A mult században mind többet veszített jelentőségéből. Mióta irodalom
történetírásunk — élén Toldyval — a barokk fejlődés nagyszerű egészéből 
a „nemzetietlen kort“ , a „hanyatlás korát“ kiskatulyázta, csak prózájának 
stílusszépségeit emlegették: az embernek és a költőnek fénye elhomályo
sult. Nagysága csak az újabb megvilágításban és szintetikusabb látképen 
domborodik újra ki.

Magyarnyelvű alkotásai közül egy mindmáig kéziratban maradt: 
Sem Révai nem tudott róla, mikor 1786-ban, sem Toldy Ferenc, mikor új
ból a Nemzeti Könyvtárban 1853-ban Faludi munkáit kiadta. Ez a munka
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a Caesar Aegyptus földjén, Alexandriában c., olaszból fordított iskola
drámája volt, a Constantinus Porphyrogénitus testvérmunkája; régi mulasz
tást pótlunk vele, mikor a Nemzeti Múzeum kéziratából közreadjuk — s 
épen Győrött, ahol Faludi költői alkotásai, közel másfél évszázaddal ezelőtt, 
először láttak napvilágot.

A kiadást megszerezzük még Faludinak egyik legrégibb, ugyancsak 
kéziratban maradt életrajzával is. Faludiról először, még életében, Horányi 
Elek közölt a Memoria Hungarorum-bán (1775. I. 661.), részben hibás ada
tokat; a hibáknak nem maga volt oka: Praytól s Pray által Faluditól magá
tól kért és várt (Irodtört. Köziem. 1931. 92. 1.) — és nem kapott adatokat. 
Még az ex jezsuita Katona István is h báz*k, aki a História Critica függelé
kében (39. kötet, 1809., 938. 1.) Mária Terézia korának ,,magna scriptorum 
seges“ -ében Faludinak is szentel néhány sort: halála évéül 1780-at mondja. 
Pedig Katona már láthatta volna Révai Miklós Faludi-életrajzát az 1786-iki 
kiadásban; ennek egyetlen tévedése viszont, mint Gyárfás Tihamér az anya
könyvből kiderítette, (Irodtört. Közi. 1910. 133. 1.) Faludi születése 
napja: Faludi nem 1704. április 1 -én, hanem 1704. március 25-én született. 
Többi adata megbízható. Jó helyről kapta: pátrónusa, jóbarátja és tiszte
lője, az exjezsuita Paintner Mihály szentadalberti prépost, győri kanonok 
szolgálhatott vele neki A pannonhalmi főmonostori könyvtár őrzi Paintner- 
nek egy, még jezsuita-korából való kéziratát (Catalogus Provinciáé Austriae 
S. J. pro anno 1767.), ebben Faludinak, mint a pozsonyi rendház tagjának, 
pontos életrajzi adatai vannak, még születésenapján is helyesen; s ugyancsak 
Pannonhalmán őrzi (118. C. 35. sr.) Paintnernek töredékül maradt hatalmas 
murfkáját: Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciáé Austriae 
complexae Hungáriám, Croatiam, Slavoniam, Austriam, Transsilvaniam, 
Styriam, Carinthiam, Carnioliam, Comitatum Goritiae et Istriam Austriacam, 
ac ad annum 1619. Bohemiam quoque, Moraviam et Silesiam. — Ab anno 
1554. ad nostra tempóra, — Cura et Labore Michaelis Antonii Paintner 
Hung. Sopron. Praep. B. M. V. Annunc. de Rátóth, Canon. Jaurin. S. C. R. 
A. M. a Consiliis, Provinciális Regii Partium Transdanubianarum scholarum 
ac Studiorum Directoris, et plurium Incl. Comitatuum Tab. lud. Assessorit, 
etc. — Ebben van Faludinak legrégibb terjedelmes s — megint a születési 
adat kivételével — pontos és megbízható életrajza. Erre támaszkodott Som
mervogel nagy Bibliothéque-]a. és Gyárfás Tihamér Faludi-életrajza, az a 
száraz adatokat, de gondosan és részletesen közlő életrajzi vázlat, amelyet 
már idéztünk. Hogy most forrásunknak egész szövegét kiadjuk, azt nem 
csupán kegyeletből tesszük: késztet rá az a lelkes hang is, amellyel Paintner 
Faludit méltatja s amely — talán kölcsönös — visszhangja Révai Miklós 
s az egész kor hódolatának:

Faludi Franciscus Hungarus, equestri ordine natus in Németh Újvár, 
vulgo Gissing, Comitatus Castri Ferrei municipio, calendis Aprilíbus 1704. 
Sopronii 1720. Societati adscriptus, Viennae ad D. Annáé Viennium primae 
probationis exegit, post quam Graecii triennio philosophica placita excepit.



Docuit dein classem elementarem, ac infimam grammaticae Posonii; mediam 
cum suprema, et poesirn cum rhetorica Quinque-ecclesiis. 1730. Viennae 
cum mathematicas disciplinas ex intervallo recoluit; tum Theologicas 
quadriennio audivit, palamque propugnavit, tertio studii hujus anno, pro 
more in provincia hac recepto, sacerdotis initiatus. Superiores, videntes cum 
cuivis jam muneri ordinis parem, completo cum insigni sui commendatione 
studiorum cursu, 1735. Budensi in aquatica Urbe diebus festis ad concionem 
Hungaram verba facere, et sacri Curionis partes agere jusserunt. Tertia 
vero probatione perfunctus Neosolii, Viennae professus est philosophiam 
de moribus sex mensibus; postea Graecii Logicam, Physicam, Metaphysicam; 
et Lincii anno uno mathesim. Vir hic, quod non tantum a doctrina, sed et 
spiritu religioso commendatissimus semper fuerit, cum docendi provincia 
Viennae curam regendi spiritus Cleri junioris in Hungarico Collegio Paz- 
manniano conjunxit; Graecii convictoribus simul a confessionibus fuit; 
Lincii vero simul in templo diebus Dominicis teneram juventutem princi
piis fidei imbuit. Hinc sub finem anni 1740. Romam migravit, ubi ad S. Petri 
Hungaricus et Germanicus, quod ajunt, Poenitentiarius Pontificius quin
quennis excubabat, horasque subcisivas, otii acerrimus osor, docte admodum 
fallebat. Provinciae redditus, sacras litteras anno uno interpretatus est 
Tirnaviae; et 1747. in recens fundato ab Aug. Maria Theresia Nobilium 
Collegio Viennae primus Minister disciplinam domesticam curavit, unaque 
Historiam luris Romani et Germanici docuit; ut adeo merito patria nostra 
gloriari possit, hunc civem suum eorum de numero primos inter fuisse viros, 
qui Domum, in qua tot nobilissimi patriae filii educati sunt, instruxerant. 
Tribus dein annis Typographiae Tirnaviensi; totidem Collegio Ginsiensi 
praefuit Rector; et biennio Quinque-ecclesiis socios vicaria Rectoris potestate 
gubernavit. Reliquam omnem in Societate vitam Posonii egit, partim in 
Residentia ad D. Martini uti librorum Revisor; potissimum vero in Collegio 
Bibliothecae domesticae, et polemicae, Scholarumque praefecturam gerendo, 
ultra tria lustra. Post turbmem illum, qui Societatem totam involvit, ever- 
titque, portum Rohonczini ad Ginsium quaesivit, otiumque literarium in id 
contulit, ut patriae lingvae culturam magis magisque promoveret, in eaque 
solitudine, et provecta licet aetate, tantum fecit, ut editis scriptis suis im
mortalem nominis sui memoriam apud populares promeritus sit, ac unanimi 
calculo omnium, quibus non tantum Musae, et eloquentia patria, sed et 
ipsius linguae aliqua cultura cordi est. Tullii Hungari nostri temporis et 
summi poetae nomine compelletur. Ille enim a natura felicissime praepara
tus, et poesirn, et sermonem patrium in potestate habuit, gustuque fuit nobili, 
delicato, et propemodum perfectissimo, utut natus in provincia, in cujus ore 
lingvae nostrae patriae nativus lepor minus personare reputatur; nec un 
quam in Comitatibus, qui Tibiscum bibunt, commoratus, ubi energiam ejus 
combibisset, atque puritatem. Quidquid scripsit (scripsit autem non pauca, 
quamquam desiderio communi longe pauciora) moralia, et poetica, sacra, 
et profana, purissimo sensu, saporeque gustuosissimo scripsit. Hic summus 
e poetis, praecipue rusticis, seu bucolicis, est, in quo consederunt Gratiae; 
cujus ex ore locutae sunt Musae Hungaricae; et quem in puritate, sin 
ceritateque gustus omnium aetatum, gentiumque gustui merito opponimus. 
Deplorant, deplorabuntque semper fatum ejus Musae patriae, quod subiit 
in dicto oppido Rohoncz 18. Decemb. 1779. Pie ut vixit, ita mortuus. Inter 
sacrificandum, recitandumque Divinum officium pare nimia cordis teneri
tudine, cui a minima etiam negligentia incuriare metuebat, magnis animi 
cruciatibus angebatur per medios etiam dies; ceterum quietus, ac placidus, 
mireque facilis, comis, facetus, et in sermone etiam communi ultra id, quod
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hominibus partiüm transdanubianarum Tibiscani, Transsilvanique tribuunt, 
eleganter venustus, natura, virtuteque jucundus, et candidus, qui nihil magis, 
quam offensionem hominum praecavere studuit, neque unquam de altero 
male loqui, audireque sustinuit: ipse quoque domi, forisque carus omnibus, 
et spectatus. Opera ejus, auro, cedroque, immortalitate certe dignissima, 
in quibus tot, tantique thesauri lingvae Hungaricae reperiuntur, sunt sequentia:

[Istenes jóságra és szerentsés boldog életre oktattatott Nemes Ember seu| 
Ad virtutem, et felicem, beatamque vitam institutus homo nobilis. Ex opere Josephi 
Dorelli, e S. J. Anglice primum Scripto; deinde traducto in idióma italicum; nunc 
in hungaricum. Tírnav. 1748. 4. et Búd. 1749. — Petrus Bőd in Athenis Hungaricis 
Jós. Dorel facit Jesuitam hungarum, aítque: ipsum scripsisse lingva Anglica has 
Comoedias, quas ex italico in hung. verterit Faludi: utriusque autoris hujus fors 
fictum esse nomen; Dorelium esse ingeniosum satyrae scriptorem; quanti paucis 
in lineis errores, hallucinationesque! Atrum nempe Jesuitae nomen obfuscavit 
oculos.*)

[Istenes jóságra, és szerentsés boldog életre oktattatott Nemes Aszszony. 
Utóbb pedig: az hadi, és udvari embereket néző köz beszédek.] Ad virtutem, et 
beatam vitam instituta mulier nobilis cum dialogis de vita militari et aulica. 
Ex ejusdem Jos. Dorell operibus. Tirnav. 1748. et Bud. 1749. 4. —  Scripsit vero 
Romae 1744.

[Bölts és figyelmetes Udvari Ember. III. század.] Sapiens, et attentus homo 
Aulicus; quem Balth. Gratianus hispan. scripsit. Tirn. 1750— 72. 8. — Duas cen
turias ex germ. 1750, tertiam ex gallico vertit 1771. Faludi.**)

[Nemes Úrfi.] Nobilis juvenis. Posonii 1770. vertit. Ex Dorelli operibus; 
prodiit Budae, in 4. Tirn. 1771.

[Bölts Ember, vagyis az erköltses böltseségre vezérlő rövid oktatások.] 
Sapiens homo. Scripsit Rohontzini 1776. edidit Posonii 1778. 8.

[Szent Ember, vagy is szent életre vezérlő Istenes Oktatások.] Sanctus homo, 
seu fid sanctam vitam ducentia pia documenta. Poson. 1773. 8.

[Költeményes Maradványig Analecta poetica, inter quae numera: Carmina 
tam hungarica, quam latina; Eclogas; Tragoediam Constantinum Porphyrogenitum, 
ex italico in hung. conversam, saepe cum plausu productam. Accedit libellus 
connotationum, in quo diversa hung. proverbia; bene cohaerentia dicta, seu sub
stantiva juncta adjectivis; elegantiores expressiones, seu idiotismos, aut apposita 
ornantia sermonem; denique falsas narratiunculas, diversas legas (cum his in
scriptionibus: Faludi Ferentz’ Énekei. Pásztor’ Énekei. Konstantinus szomorú 
játék. A ’ jegyző könyv. Magyar köz mondások. Szépen öszve illő vezeték szók. 
Szép Magyarázatok. Telylyes Mondások.] Haec omnia junctim Nicolaus Révai, 
e Scholis piis olim, nunc Clero seculari adscriptus, familiaris meus, et ipse insignis 
poéta, ut communibus votis, collataeque aliquali Viennae 1781. operae meae ex 
asse responderet, Jaurini primum 1786. eleganter edidit in 8. máj. tomulis II. typis 
Josephi Streibig. Dein Posonii 1787. in 8. min. tóm. I. typis Antonii Loewe. 
In praefixa editionibus his praefatione uberius leget Musophilus, quidquid ad 
notitiam operum, et commendationem Autoris nostri facit.

[Téli Éjtszakák, vagy is a’ téli est időnek unalmait enyhítő Beszédek.] 
Hiemales Noctes, seu horas hiemis vespertinas lallantes Dialogi. Opus etiam 
posthumum, quod ex Mss. Autoris apud Exc. Sabariensium Praesulem Joannem 
Szily asservatis, laudatus Révai edidit Posonii 1787. 8. typis August. Franc. Patzko.

*) Bőd Péternek ez a sajnálatos tévedése már Faludi életében közismert volt. 
Rájnis 1773-ban Faludi Ferenchez, egy híres poétához c. versében írja:

—  —  csak ímmel-ámmal emleget téged 
S költött neveknek mondja Faludit s Dorellt 
Ama szapora-szavú, kevés-sávú Péter,
Kit tűhegyekkel űznek a szelid m úzsák--------------

**) Ez tévedés. A II. részt 1769. telén is már franciából fordította. V. ö. Gyárfás 
id. m. 410. 1.
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Ad exemplum, et incitationem Révaianam, Opera reliqua moralia Faludiana 
edita sunt denuo Posonii apud eundem Patzko. curante Clero juniore Seminarii 
Poson. 1787. 8. videlicet: Nemes Ember. Nemes Aszszony. Nemes Úrfi. Et: Udvari 
Ember. ibid. 1791.

Autor noster recudi curavit: Elementa Geometriae P. Ignatii Gaston Pardies 
S. J., Graecii, 1738. 12. cum figg. et praefatione sua.

Scripsit etiam variis occasionibus multas elegantes Cantilenas tam latinas, 
quam germanicas; et inter alia Comoediam actam Ginsii 1751. Julius Caesar 
Aegyptus földén, J. in terra Aegypti.

Az életrajzból kitűnik, hogy az olaszból fordított Biborbanszületett 
Konstantint, nyilván a jezsuita — s az azokból alakult — iskolákban (a 
rendnek föloszlatásakor 41 gimnáziuma volt), gyakran és sikerrel adták elő. 
A Caesar-nak azonban mindössze egy, kőszegi előadásáról tud. Ebből is 
látszik, hogy a darabot magát Paintner nem ismerte (s ezért Révai sem). 
mert a kéziraton rajta van, hogy már 1749. őszén a nagyszombati diákok 
előadták. Ekkoriban Faludi maga is Nagyszombatban élt, mint az Egyetemi 
Nyomda igazgatója: a Konstantint is ekkor (a Caesar után egy évvel) adták 
először elő.

Mikor fordította Faludi e darabokat? Gyárfás nagyon valószínűnek 
tartja, hogy a Konstantin Nagyszombatban készült: akkor a Caesart is ide 
kell gondolnunk. A nagyszombati gimnázium rektora Kunits Ferenc volt, 
aki elsőnek nyomatott ki magyar nyelven jezsuita iskoladrámát. (Szedeciás 
c. ,.keserves játéka**, Giov. Granelli olasz iskoladrámájának fordítása Kas
sán jelent meg, 1753. Mindjárt utána Kozma Xav. Ferenc Jekóniás c. ,.szo
morú szabású, víg ki-menetelű Játéka** következik, Győr, 1754.)*) Faludi 
drámái Kunitsénál is, Kozmáénál is korábbi keletűek: úgy látszik, hogy 
Kunitsot Faludi bíztatta e magyar nyelvű iskoladrámák előadására. A kísér
let nem volt újdonság: nyoma van, hogy már 1633-ban s épen a nagyszom
bati jezsuiták adattak elő magyar nyelvű iskoladrámát. A magyar nyelvű, 
világi tárgyú iskoladráma fölvirágzása azonban épen a Caesar-ral kezdődik.

M ég is , G y á rfá s  fö ltevésével szem ben  föl k ell vetnünk azt a leh etősé 
get is, h ogy  F a lu d i k ét isk ola d rám ájá n a k  k eletk ezése  m ég róm ai ta rtó zk o 
d ásáh oz (1740—45.) fű ződik , ahol —  m int ism eretes —  a Szen t P éter- 
tem p lo m  m agyar és ném et g y ó n ta tó -a ty ja  (poenitentiarius ad S. P etri pro  
H un garis sim ul et G e rm a n is). E zt a h ivatást m ár a 16. század  óta — 1575-80. 
a g yőri eg y h á zm eg ye n agy szülötte , S z á n tó -A r a to r  István  is az volt —  a 
rend E lo s z la tá s á ig  m agyar jezsu iták  töltötték  be.**) A  ju bileu m i év k iv é te lé 

vel sok dolgu k  nem  v o lt : F a lu d i itt forrott íróvá, itt k ezd te  D o re ll és G r a -

*) Toldy szerint (1864.): ,,A jobbak közzé tartoztak a győri névtelen jezsuita Jekó- 
niása 1740. körül." Az 1754. évszám most került elő Paintner művéből.

**) Paintner id. m. I. k. 104. 1. fölsorolja a 18. századi magyar gyóntatókat: 1700. 
Meleghi Ferenc, 1709. Rajcsányi György, 1713. Beniczky Mihály, 1717. Dirner Tóbiás, 
1722. Bossányi András, 1724. Raab István, 1728. Dobner István, 1732. Tolvai Imre, 
1740. Faludi Ferenc, 1745. Koller József, 1749-től a jubileumi év miatt vele együtt, 1751. 
egyedül Kéry Bálint, 1753. Muesser Kristóf, 1758. Puchperger Márton, 1762. Piettyánszky 
Kér. János, 1770. Hersching Dániel.
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cián müveinek fordítását „ifjontan . . .  és csak pihenő órákkor“ . Hogy mint 
a Piazza Scossa Cavalli csöndes jezsuita-rendházának lakója, olasz jezsuita 
iskoladrámák előadását nem egyszer látta az öt esztendő alatt, az bizo
nyosra vehető. Ha nem itt fordította is a Caesart és a Constantinust: innen 
vihette haza ismeretüket s a könyveket, de a magyar nyelvű előadások 
gondolatát is, amelyet — íme — Kunits rektorsága végképen valóra váltott.

Az előadásra külön alkalom is nyílt. A nagyszombati jezsuiták a közeli 
Fehéregyházán, a még 1630-ban, gr. Esterházy Dánieltől kapott telkükre 
1749-ben nyaralót építettek, s ezt az őszi nagy vakációra nyitották meg. 
Nyilván ünnepies formában. Ilyen nyaralóházuk — kertjük — a jezsuiták
nak, úgy látszik, rendházukkal és kollégiumukkal kapcsolatban más helye
ken is volt. A kolozsvári jezsuitákról írja Báró Apor Péter Metamorphosis 
Transylvaniae-jában a következő sorokat:*) ,,Mikor az mezőre laptázni 
nem jártának az convictorok, recreatióra mentenek az monostori mostani 
jesoviták házánál való gyümölcsös szép kertben, ott az pátereknek külön 
tekéző helyek volt, az convictoroknak az nagyjának külön, külön az apra 
jának. Az kertnek az közepiben egy szép nagy öreg nyáriház, mikor rend
szerént oda mentünk nyárban, abban az tornáczban ettünk ebédet, vacsorát. 
Ritka esztendő volt, hogy három nap májusban recreatíót nem adtanak: 
azon három nap azon kertben kíin is háltunk; akkor étel-ital bővön lévén, 
vígan voltunk; estve pedig tüzes szerszámokot csináltanak az akkori fejedelem 
németjei; még apró réz álgyuk is voltának, az pátereké, azokot rakéták által 
úgy sütögették ki, azokkal múlatták estve tíz óráig magokot.“ Győrött is 
volt a jezsuitáknak kertjük a városon kívül, Szigetben. A fehéregyházai 
nyaralóház megnyitásakor adták elő tehát a nagyszombati diákok a Caesart 
s ezt az előadást ismételte meg Faludi 1751-ben, Kőszegen, mikor rectora 
lett ennek a gimnáziumnak, amelyben a tudós Kazy Ferenc osztályában 
egykor (1714) mint parvista, a latint tanulni kezdte. Érdekes, hogy nem a 
Konstantinig hanem a Caesart adatta elő.

A Caesar részletesebb tartalmát először Török Konstant ismertette az 
egri gimn. értesítőjében, 1891-ben. (Faludi Ferenc). Mind a Bíborban- 
született Konstantinus-ról, mind a Caesar-ról tudtuk, hogy olasz iskola
dráma fordítása. Az előbbinek még ma sem ismerjük a forrását; a Caesar-ét 
Keller Imre találta meg egy olasz jezsuita iskoladrámában. (Faludi Ferenc 
,,Caesar*-ja. EPhK. 1914. 748. /.) Az eredetinek címe: Cesare in Egitto; 
Rómában 1745 farsangján — Faludi ott tartózkodása idejében — a szemi
nárium konviktorai adták elő és ugyancsak Rómában, ugyanabban az évben 
nyomtatásban is megjelent. Szerzője Panemo Cisseo álnévvel adta ki: Keller 
megállapította, hogy ez álnév mögött Cordara Gyula jezsuita atya rejlik, 
aki Faludival egykorú s a római Árkádiái Akadémia tagja volt (1704— 1785). 
Keller adatait még két szerény megjegyzéssel toldom meg. Cordara drámájá

ul B. Apor Péter 1736-ban, 60 éves korában fejezte be a Met. Transylv.-1, ez a 
leírás pedig diákkorára, tehát kb. 1685-re vonatkozik. (Kazinczy Gábor kiadása, 1863., 
433. 1.)
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nak tárgyára nézve —- utalunk a magyar címre, Caesar Aegyptus földjén, 
Alexandriában — talán nem közömbös, hogy a szerző Alexandriában szüle
tett és halt meg, s az alexandriai Ptolomeus szavaiból talán Cordara szól: 

. Én Caesár katonája lészek!“ és Cordarának feleli Caesar: ,, . . . Róma 
kebelében mindnyájan elfértek, Jertek azért vígan és bátran velem vitéz
kedni.“ — A másik megjegyzésem, hogy Faludi Rómában nemcsak az elő
adást láthatta, hanem a szerzőt bizonyára személyesen ismerte is, egyidő
sek, jezsuiták voltak s talán egy fedél alatt laktak is, Ezek az apró mozza
natok, részben élmények, teszik valószínűvé, hogy a nemzeti nyelvű előadások 
gondolatát, a Caesar és a Constantinus szövegét, talán a fordítását is, Faludí 
Rómából hozta magával. Mai tudásunk szerint az iskolai magyar drámák 
rendszeres előadását a jezsuiták, Nagyszombatban s a Caesarral kezdik.

A dráma — melyben, mint a jezsuita iskoladrámában általában, női 
szerepek nincsenek — Keller megállapítása szerint hű képe az olasznak, 
Faludi csak lefordította, de nem változtatott rajta. Csupán a fölvonás- 
végekre szánt (a darab végéhez fűzött) dalocskák nincsenek meg az olasz
ban. Ezek — egyébként Faludi költeményeiből eddig is ismeretesek — 
Kastner Jenő föltevése szerint (Larte poetica di Francesco Faludi: Corvina, 
IV. k. és kny.J Metastasio hatását tükrözik.

A Caesar egyetlen kéz’rata a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz. Szé- 
chenyi-Könyvtáráé. (1073. Quart. Hung.) Kiadásunk a drámát betűhíven, 
az eredeti helyesírással közli s megjelöltük a kézirat lapjainak számozá
sát is; még pedig — mivel a kéziratban mindig csak a recto van számozva, 
a versokat 1/a, 2/a stb. számozással jelöljük. A szereplők rövidített neve t 
azonban egészében írtuk ki.

Gálos Rezső.



Caesar

Aegyptus földjén Alexandriában

Szomorú Játék

Ment Játékban Fejér-Egyházi kastély
ban az őszi mulatónapok alkalmatosságával T. 
P. Kunics Ferenci Rectorsága alatt 1749-dik 

Esztendőben.

[P. Faludi Ferentz

fordította olaszból.]1)

Idegen kéz, más tintával.



Eloel Jaró Beszéd

A  nagy nevezető Pompejus nem bírván Caesár erejével Aegyptusba futa- 
modot előle, és Alexandriában vert hádaval (hadával?) le-telepede: Caesar 
sebessen utánna indult táborával, hogy ott meg-szoritaná^ és viná. Azomban hire 
érkezett, hogy Pompejust// az Aegyptiai királynak Ptolomeusnak egy udvari- 
Embere gyilkossan meg ölte légyen. Kihez képest meg menekedvén hatalmás 
ellenségétűi, gongyait arra forditá; hogy az Országot le-tsendeséfené; mert nagy 
háború támadót Cleopatra, és Ptolomeus két egy test-vér között, minthogy mind 
a' két fél magának kívánta azon Ország koronáját, és tábori erővel akarta el
nyerni. Caesar úgymint Romai Polgár Mester közben járó, és Bíró akart lenni 
a’ dologban, maga eleibe-hivatta Cleopatrát, s Ptolomeust. Engede Cleopatra jó 
szivei a’ parancsoláttyának Ptolomeus (Achillás tanácsábul) tsak tettetés képen, 
a’ mint is nem sokára Caesár ellen támada minden népével: de el-végre rajta 
veszte, mert Caesár meg szállá Alexándriát, és fel véré; Ptolomeust megfogá, ţ  
eőtet a' királyságábul ki-fosztá, és szófogadó ügyes Nenéjének Cleopatrának ádá 
az Országot, hogy királyi névvel, és hatallommal bírná.//

A ’ Poésis e léte keppen történt dologhoz adogatot valamit nagyobb mulat
ságnak kedvéért.

Julius Caesár
Ptolomeus
Sextus Pompejus
Achillás
Dió scorus
Androstenes
Septimius
Eufranor
Alhinius.

A ’ beszélgetők.

Polgár-Mester.
Aegyptus Királlyá, 
a’ nagy nevezető Pompejus fia. 
első belső Tanátsa Ptolomeusnak. 
Cleopatra részérűl-való.
Fia Achillásnak.
Achillás jó-akarója.
Tengeri hajós kapitány.

Elsőé végezés.

I.
(Caesar. Dioscorus.)

Caesár: Akarom Dioscore, hogy engem Cleopatra minden tisztelettel 
meg bőtsűlt nem szeretem sűrű panaszit; szánakozom szerencséjén. En de 
mivel vigasztalhatom ezt a' bús Hertzek-Aszszonyt?

Dioscorus: Mivel? Polgar Mester lévén, hatalmadban vagyon, hogy 
le nyugosztallyad kívánságát; adgy koronát fejére, ültesd az Aegyptiai 
thronus-székre; eőtet illetik ezek, s tőled ki telnek.

Caesar: Tudom hogy parantsolni akar, de nem tudom mi üggyel, nem

./a
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de nem egy test-vér őttse birja az országát? és pedig törvényes igazsággal; 
mert reá maradót Attyátul.

Dioscorus: Eshetet értésedre, hogy Ptolomeus Auletes az ellőbbi ki
rály, halálára válván, azon// egy akarattal, hasonló jussal, mind fiának, 2. 
mind leányának háttá a’ koronát; azomban az Romai jakra bízván a’ dolgot, 
akár mellyik agát választanák, tsak meg ne fosztanák maradékit az or
szágistul.

Caesar: Még eddig nem látom, nagyobb igazságát Cleopátrának a ki
rályi méltóságra őttsénél; ha pedig egygyenlő okok támadnak mind a’ két 
részrűl, méltóbb hogy a’ firfiu űllyőn az Aszszony eleibe. %

Dioscorus: Igen-is, mikor egyenlő okok tamadnak hanem értsed a töb
bit: halála után Auletes k'rálynak írásban foglalt akarattya, Romába kül
detet; de nem mehete a’ Tanáts eleibe, mert el fogá Pompejus a’ leveleket 
Ptolomeus kedvéért, a’ kit-is Cleopatra híre nélkül, nagy hatalom erőszak
kal bé-alitta a’kiralyságba. Idővel észre vévén Aegyptus a’ tsalárdságot, 
fel-rezzene, iszonyú szakadások támadván, úgy tőrtényt, hogy Cleopatra 
partyát fognám, mások Ptolomeusnak, Egy egesz esztendeig tartót a’ két 
fél-közt a’ villyas változó szerencsével; amig reánk nem ütne Pompe jus, 
kinek úgy mint Romai urnák tekintetire nézve, mingyárt fejet haita 
Cleopatra: Sátorit bontotá, táborát le-tsendesitté — Alexandriába követe
ket kűldé, minden ügyét reá bizá. De meg tsalatkozot Szegényke! mert 
őttse most-is fen-űl, kevélyen parancsol, maga magának Cleopatra talál 
kis helyetskét az országban, íme azért keservében hozzád folyamodót!

Caesar: Hogy merte magát Pompe jus ártani ebben a’ dologba? én va
gyok a’ Polgár Mester, engem illet, hogy el-intézzem a’ Monárhák pőrét, és 
koronákat osztogassak az érdemesekre. De mondhatsza mint viseli magát 
Ptolomeus? eleget tészene királyi hivatallyának? Szereti-e a’ nép?

Dioscorus: A nép gyűlöli, az ország Színével egyetemben; senkit sem 
fogad, senkitűi sem vál;k el vig ortzával. A könyörgő írások hevertetnek, 
a’ méltó panaszokrul nem tészen, a’ pörös ügyek nem igazodnak el törvé
nyessen, tellyes zur-zavár minden dolga.

Caesar: A természet vétt-e a’ királyban? vagy a’ tudatlanság?
Dioscorus: Eggyik-is másik-is se jóság benne, se tudomány, se magával 

nem bir, se a’ kösséggel nem gondol. Achillás forgattya eszét a’ királynak 
és egyetemben paltzájat az országnak.

Caesar: Tehát Achillás azeő fő tanáttsa.
Dioscorus: Tanattsa Mestere, Hadi-vezére, mindenben eszköze. Az eő 

kezén akarattyán fordul meg minden. Ptolomeus viseli nevét, Achillás veszi 
hasznát az országnak.

Caesar: Achillás? . . . .  de mond továb.
Dioscorus: Mi-olta bé fúrta magát ez a’ Minister az Udvarba, és hozza 

lopta magát a’ Hertzeg szivéhez (hitelt ne adgy szavamnak a’ mig volta 
igaz letét nem tapasztalod) az olta mondám fenekével felfordult az Egész 
Ország. Erőszak, álnokság, kegyetlenség, igazságtalanság az eő palotás
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fogási. Achillas// nem tanittya egyébre a’ fiatal Hertzeget, ha nem mint 2 ./a 
lehesse leg mesterségessebben hazudni a’ külső Fejedelmeknek, és legjob
ban meg tsalni belső szives barátit. Ebben a’ mesterségben leg tőb eszét mu
tatta, s kőltette eddig Ptolomeus Gondolnám! Pompejusnak is maholnap 
eszében fog jutni, hogy nem volt jó ollyan embere támaszkodni, a’ ki ha
talmas, de hamis!

Caesar: Tsak el hittem, hogy külömb természettel bir Ninye Cleopatra.
Dioscorus: Igen-is Caesár, sőt ki-nem mondható mennyi sok jó légyen 

benne, szereti az egész ország.
Caesár: Magad sem gyűlölőd a' mint vészem észre.
Dioscorus: Ki nem szeretne ezt a’ Szerelmes Hertzeg-Aszszonyt, az eő 

gyönyörűséges ábrázattya------- .
Caesár: Értem, értem -------.
Dioscorus: A maga ajánló kegyességbenne, a’ méltóság, deliség.
Caesár: Elég e lég .--------
Dioscorus: A Romai jakhoz, és te hozzád Caesár kivaltképen-valo haj

landósága.
Caesár: Már ne többet Dioscore, ezt a’ Ditsőséges magasztalást hizel- 

kedésnek tartom, és alatomban kereskedő mesterségnek. Caesár előtt nem 
igy ütik fel a Mértéket. Ha Cleopatra mellet vagyon s lészen az igazság, 
az eővé a’ királyság. Azonban mit jövendölsz a’ mostani galyibám felől? 
meg-szálottam kevés népemmel Alexandriát, a város erős, ben „ vagyon 
Pompejus, eőtet Országi hatalommal segíti Ptolomeus mi jó végét várod 
dolgainknak?

Dioscorus: Caesár tennen tudod, mi olta fegyverbe öltöztél, egyebet nem 
latot széles e világ előtted a’ vitézségnél, utannad a ditsűségnél, eddig en
gedet hadi szerencsédnek Pompejus gondolom tovább is a’ tévő lészen.
A mi Ptolomeust illeti, maga hasznát s -oltalmát keresi. Késéri Pompejust, 
de nem segíti, biztattya, de csak veszedelemre. Ott van Achillás, a’ ki 
színnel tiszteli, de nem szereti a’ Romai Vezért, mert mennél fényesseb, 
annál Szőrnyéb árnyékot tart nemzetségének;

Albinus: Itt vagyon a’ király Caesár, szemben akar lenni veled, ha 
meg engeded.

Caesár: Maga a’ király személlyé szerint! Dioscore mi dolog ez?
Dioscorus: Véletlenül ütött reám megvallom, szerencse ha ezt a' Cábá- 

lát nem faragtak legyen fejemre Achillás!
Caesár: Akarnám ha bőtsűletes alkura jött volna vagy Cleopatra, vagy 

Pompejus dolgában.
Dioscorus: Adnák az egek! de én mástul tartok, nékem félre kel lép 

nem, tudom. Magad azonban most- veheted hasznát azoknak, a’ miket 
mondottam.

Caesár: Jöjjön a' király, egy pár széket.



(Ptolomeus. Caesar. Sextus. Achillás.)

Ptolomeus: Immár Világ-biró Caesár, pihennyél, meg győzted kevély 
ellenségedet. . .  igaz szerencsémnek tartom, hogy valami kis eszköz lehet
tem benne . . .  A  roszalkodó Istentelen Pompejus . ..

Caesár: Vedd észre magadat király! nagyob bőtsülettel kel emlegetni 
Pompejust, mert Romai Polgár.

Ptolomeus: Bátor, de néked fejedre járó eskíitt ellenséged volt.
Caesár: Most is az. Mindazonáltal, hogy mi ketten egy más ellen tábo

rokat inditunk, a* miátt nem szabad minden kinek roszat rutát mondani fe
lőle. De mi vala a’ többi?

Ptolomeus: Már nyugszik, nem fog többet boszontani.
Caesár: Hadd értsem, mond ki mind végik.
Ptolomeus: Szépen ki végeztük a világbul. íme a' feje magának, s 

amott fia rab-lantzon, vedd jó véven az ajándékot.
Caesár (fel ugrik): Oh Istentelen! S te mertél életére menni egy ilyen 

hires vitéznek? Vidd el előlem azt a’ szomorú ábrázatot, ne talantan fel
forrott mérgemben — Embertelen király! te mi'attad el kuliét — veszni 
ennek a ditsőséges bajnoknak? és pedig fertelmes gyilkossággal. Azt gon
dolád Pogány, hogy kedvemet találod evvel a véres ajándékkal. Mást mon
dok áruló: Kemény Szamot fogsz adni iránta, mind a’ Romaj Tanátsnak, 
mind énnékem! Oldasség, le a' lantzrul Sextus . . .  Te pedig szerelmes fiam, 
régi barátomnak egyetetlen egye; jer ölembe, hadd . . .

Sextus: Tavullyab tűlem Caesár! nints oly szoros barátság köztünk . . . 
Jusson eszedbe, hogy Pompejus fia vagyok, kinek te hálálát, tengeren, szá
razon, tűzzel, vassal, ezer mesterséggel kerested . . . Tetszik a’ szabadság, 
mellyel meg ajándékoztál, nem kel hizelkedésed . . . Minek utanna boszut 
fogsz állani azokon, ákik jó Atyámat meg öltek, és en terajtad, a* ki véle 
éltében sok roszat tettél . . . Akor talán mi kettőnk közt lehet valami be
széd az utóbbi barátságrúl.

Caesár: Nagyra bőtsűlöm benned Tekéntetes Urfi ezt a’ nyert kemény
séget, ki tetszik, hogy fia, és érdemes maradék ja vagy Pompe jusnak. Kit 
én édes fiam! (tudgya az Isten) soha sem gyűlöltem, hanem (jól lehet egy
más ellen mérgessen hartzoltunk) mindenkor jobul tsudáltam, mélyen tisz
teltem, s titkon szerettem, nyilván ditsirtem.

Sextus: Késő magasztalások ezek. En sem fogadom, hogy haláladat 
értvén egyet ne fo-//hászkodgyam utánnad, és valami jót ne mongyak fe- 3  
lőled.

Caesár: De azonban . . .
Sextus: Azonban te azon légy, hogy hallyon meg az a’ ki Atyámat 

meg ölte, én, azon lészek, hogy Te is érdemed szerént meg fizess.
Caesár: En el-járok hivatalomban, te lassad mi tévő légy. írni fogok 

a’ Tanátsnak, hogy el ne menyenek véle a’ gyilkosok.
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Achillas: Caesár! mit forralsz megint ártalmas szivedben? mit roszal- 
kodol egy ollyan Fejedelem ellen, a’ ki véled nagy jót tét. A ’ ki egy órá
ban, egy kard véggel, végbe vitte, a' mihez te eddig nem fértél. Ha nem 
akartad, hogy meg hallyon Pompejus, mit kergetted egygyik országbul a’ 
másikba. Mit üldözted minden hadi Mesterséggel, legaláb nem tagadhatod 
azért jöttél bé Aegyptusba, hogy eő ki-menyen. Halládé Caesár! Pompejus 
már él köztünk. Visza fordulhatsz azért a' Dandárral, el ballaghatsz Roma 
felé, ezen a' földön nintsen semmi dolgod.

Ptolomeus: Hogyan beszélsz Achilla illyen jó akaroinkal?
Achilla: Valóban Szép jó akaróink a’ akik a Monárchákat fenyegetik, 

magok udvarokban, és a’ jó-téteményekbül vesznek okot, hogy eőket le 
nyomják.

Caesár: Istennek hálál nem titok a világ előtt ki mi légyen Roma vá
rosa, s mint folytassa az igazságot. Lesz dolgod Achilla mig gyanúra 
bírjad.

Achilla: Tudgyuk tudgyuk mely renden légyen az az igazság Romá
ban. Tapasztállya az egész világ, kit lántzra kötőt. Le nyomni a’ gyengéb 
féle, pénzel kereskedni a’ hatalmasok kőzőt, azoknak ajánlani barátságo
dat, a' kikkel nem bírnak, nem gondolni a nemzetségek, sőt a természetnek 
törvényivel, kevilyen tombolni az egész világon, ez a' ti Mesterségtek, ez a 
Roma Varosának finom igazsága.

Caesár: Legalab nem hallottad hirét, — hogy Romában fel mészárlot- 
tak volna egyvalakit, a ki a’ város kebelébe vetette magát és a' Tanáts 
oltalma alá folyamodót. . .

Achillas: Ez az Alexandriában tőrtényt példa, azért ki nyithatná Ven
dégeik Szemeiket, kivált, azoknak a’ kik nem oltalmokat hanem az ország 
pusztítását keresék. Mi kel tőb? en én öltem meg Pompe just. Akarva aka
rom, hogy tudtodra légyen. Ennek utánna engem tarts Szemeden mind te, 
mind Roma. Vess szamot eszeddel, próbáld meg erődet lesz-e annyi, hogy 
rabodá tehess és Triumphus Szekered után hartzoltass.

Ptolomeus: Ezt már sokallom Achilla. Ellőttem Caesár szemébe illye- 
neket mondani vagmerőség.

Achillas: Ha azt akartad király, hogy hallgassak; mért kivantal ide. 
Ha azt hogy// beszéllyek, mit tiltod? hogy ki nem mongyam szivem járásit. 4

Ptolomeus: Úgy tetszik hogy én vagyok a' király.
Achillas: Es azért nem tűrhettem, hogy más parantsol házunkban.
Ptolomeus: Ha én királyod vagyok; tsak annyit Szabad szollanod, a’ 

mennyire fel szabadit az engedetem.
Achillas: Úgy viselem magamat mint szolga; ha evvel a’ jövevénnyel 

úgy fogsz beszélleni mint királyhoz illik.
Caesár: Ne olyan fennyen Achilla! ne oly tsattogo beszéddel; nem mind 

király a’ ki el foglallya az országot, hanem az a’ ki igazsággal. Ptolomeus 
jussát a’ mi illeti, még poros előttem és kétséges.

Achillas: Mire arányoz homályos beszéded?
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Caesar: Arra, hogy Ptolomeus akkor lesz Aegyptus országnak királlyá, 
mikor Romának úgy fog tetszeni Méltó azonban mind a’ két félnek ügyét 
tekéntetbe venni; hogy se Ptolomeus se Cleopatra meg ne, bántódgyon.

Achillas: És ki lesz Bíró ebben a’ dologban?
Caesar: ’En, úgy mint Polgár Mester; vagyon ahoz hatalmam a’ Ta- 

nátstul.
Achillas: Kivánnám látni hogy egy Romai Polgár és kőzinkbe futamo- 

dot katona parantsoljon nem maga Országában, törvény Széket tartson, 
maga eleibe, időzze a’ Monárchakat. Kevély vendég! el akarnád te semmi- 
sittetni a’ királyi méltóságot; ha raitad állana.

Caesár: Se nem első se nem útólso példa lészen, hogy a’ Polgar Mes
terek igazságot tettenek, vagy tesznek a’ királyok közt, kin s otthon.

Achillas: Tűrhetetlen bőtstelenség! Aegyptom ország királyinak fői lőt
tok való más Urak nintsenek, az Isteneken kivül.

Caesar: Bezzeg nem igy okoskodot az öreg Ptolomeus Auletes, a’ ki
nek fejére Roma tette a’ koronát és a’ Romának kőnyőrgőt, hogy marade- 
kitul el ne valna.

Ptolomeus: Tehat nekem le kel szállanom a' Tronusrul, hogy Cleopatra 
ülhessen?

Caesár: Tsak annyi időre, a’ mig kitudódik az igazság; ha teged illet 
nagyob ditsőséggel fogsz visza térni, és barátságossabban uralkodók

Achillas: Felseges Uram ne hidgy a’ mézes szóknak, ez a’ vendég me 
redékre viszen . . .  és meg fog ejteni.

Ptolomeus: Halgass már egyszer Achilla. En el-tekéllettem magamban, 
hogy Caesárra bizom a’ dolgot s Jővendőbéli szerentsémet.

Achillas: El-mehetsz véle, szép el-tekéllés.
Ptolomeus: Tisztelem s engedek a’ Romai hatalomnak, nem altalom 

hogy az egész világ törvény-széke eleibe mennyek. íme kezedben adom 
a’ királyi páltzát, bisztat a’ reménység, hogy kezedrűl kezemre kerül. Ez
zel akartam megmutatni// hogy engedek Caesárnak, és fejet hajtok a Ro~ 4 ,/a  
mai Tanatsnak.

Caesár: Szép jeleit latom hivségednek, de e’ még nem elég.
Ptolomeus: Mit kivansz egyebet?
Caesár: A te személyedet, és hogy azonban el bomollyon a’ tábor és 

nékem megnyittassanak Alexándria Varosának kapui.
Ptolomeus: Megtselekszem. Achilla én itt maradok Caesár mellet. Te 

serénykedjél, hogy a’ többi meg legyen.
Achillas: Mit osztogatod a’ parantsolatokat, ha mar nem vagy király,
Ptolomeus: Caesár parantsollja, fogad szovát.
Achillas: S — ki ez a’ Caesár!
Caesár: Vakmerő, nem sokára meg ésméred, ki — s mi légyen Caesár.

Jer velem Sexte.
Sextus: Hova?
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Caesár: Most egyszer sátoromba, hogy menekedgyel azoktul a’ kik 
kozott nem volt barátságos lakása jó Atyádnak.

Sextus: El megyek, de szabad légyen nékem, hogy tennen Sátorodban- 
is gyülöllyelek, mind addig, Vitéz Atyám feje helyet, lábam előtt nem 
látom Achillás fejét — Achílla felét (fe jét?) a boszuságnak, mellyel en
gem illetel megölvén édes Atyámat, el engedem, ha ezt a* kevély Polgár- 
Mestert főidig holtig le gyalázad.

HL

(Ptolomeus, Achillás.)

Ptolomeus: Már látod Achilla, melly galyibába verdőttem a’ te hér- 
telenséged miatt, Job let volna Pompejust nem bántani, és Caesárt nem 
boszontani.

Achillás: Ha tsak ez epeszti szívedet király, még nem sok. Jól kezdid 
a' játékot Caesárral, foltasd továb, ne kémellyed a’ Szénes barátságnak fel 
adását, a’ többit bizd reám.

Ptolomeus: Tsak az, hogy meg ölvén Pompejust leg jób barátomtul 
fosztottál meg, és legmérgesebb ellenségemnek altál (adtál?) kezébe.

Achillás: Pompejus — minékünk ártalmas emberünk volt, sogban tölt 
barátsága; mert maga hadi-népét-is mi tartottunk, Caesár táborát is 
nyakunkra hozta. Ez a’ Caesár se nem oly veszedelmes, se nem oly ret
tenetes, a’ mint mi gondolyuk. Osztán mi nékünk is vagyon emberünk, 
erőnk, fegyverünk. A többire nézvé, ha végben mehet egy titkos szándékom 
gondolnám: kevés Polgár Mesternek lesz az után kedve, Romabul hozzánk 
siessen parantsolni. Kevés várakozást kivanok tüled király; azonban eről
tesd magadat mennyire lehet minden// képes szines barátságra, s a' mi ^ 
ide tartozandó; úgy történyhetik, hogy még ma Caesár fejét is elválaszt
ván nyakátul lábod eleibe gőrdétem. Akkor az után két Pyramis oszlopokat 
épéthetünk a’ mely hirt adgyon a’ jövevényeknek a történyt dologrul, és 
eszekben juthassa, mint kellessék, megbőtsülni azokat a’ kit Aegyptusnak 
parantsolnak.

Ptolomeus: Nem akarnám hivem Achilla, hogy idő nap előtt igen fel 
biztatna benőnket ez a’ reménység, és el végre meg tsalna.

Achillás: Akár mint léend, tsak az én fejemre fog telni. Téged meg 
ment (bátor szines légyen — is) a’ barátság, mert törvényesen semmit elle
ned nem végezhet, ha magad ki nem vallód szived járásit. Mint hogy a’ 
Romaijak (meg kel vallanunk) igen igyekeznek arra, hogy igazak láttassa
nak lenni. Ne vesztegessük az időtt, Uram marágy alhatatosan Caesár ol
dala mellet, hogy leg kisseb gyanú se szálhasson szévére felőled . . .  En 
azonban elkezdem.

2
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(Androstenes. Achillas.)

IV.

Androstenes: Hol maradót Sextus? Ah kemény Szivő Attyám. Meg 
ölted Atyát, magát lántzon vasban vitted esküt ellenségének irgalmatlan! 
egy ártatlant! Hová legyek? mondhatsza leg aláb, hol hattad, s mire jutót; 
hogy még egyszer magamhoz szoríthassam, és az után — meghalhassak 
keservemben.

Achillas: Fiam! igy fohászkodva! S illy szerelmessen!
Androstenes: Mit pirongatsz iránta Atyám! engem igaz okok viseltek, 

hogy szeressem. Mert erkőltse szépséges, nagy bátorság bírja szivét, mind
azon gyönyörűség borittya ábrázattyát, szerelemre gerjesztő eő maga vése- 
lése. O Roma! Roma! ha mind illyenek, a’ kiket nevelsz, nem héaban imád 
téged a’ Világ. O mennyi jóság háttá el a' világot, mi olta el-hagyta Pompe- 
jus, és mennyi fog el-veszni, ha el vész a fia.

Achillas: Ne kínozd annyit magadat Androsthene, jo kézben vagyon, 
a' kit szeretszi (így!) Caesár maga-szárnya alá fogatta, meg ölelte mind 
tulajdon fiát.

Androstenes: Sovány tréfák ezek Atyám.
Achillas: Szerével beszéllek, nints is kűlőmben.
Androstenes: Légyen köszönet iránta az Isteneknek, a' kik tudgyak, 

s kivánnyák oltalmazni az ártatlanokat. Fel-élendek, s-hová jobban vészem 
észre, hogy a’ Romaijak kűlőmb s job természettel bírnak nálunknál. Mi 
köztünk az Atyafiak-is üldözik s ölik egymást. A Romaijak, mig ellen
ségekkel -is jót tész-//nek, Atyám miért hogy a' mi országunk nem kap az 5./a 
efféle jóságon.

Achillas: Nem szenvedhettem ezt a nemzetséget. Való, hogy Róma fenn- 
szinlik s virágzik, sok kőlőmb féle jósággal, a’ melynek mását másut nehéz 
fel találni. De tsak az, hogy tűrhetetlen benne a’ kevélység, minden ország
nak parantsolnak, minden királlyal szolgáltottyák magokat.

Androstenes: Ezzel nem terhelik, sőtt inkáb jót tésznek a külső nem
zetséggel. Úgy hallottam, hogy mellette boldogulnak az országok, vagyon 
kelleti a’ bőtsületnek, és igazságnak és elvégre, hogy akkor s ottan kezdődőt 
a’ világon előb menni a' jó erkőlts, s- mindenféle virtus, miolta a' Romaijak 
parantsolnak a' világgal.

Achillas: Am ez úgy lehet, de nem jó eőket fennyen dítsérni, mert 
szőrnyő nagyra nevelik büszkeségeket, tsak dagadnak, a* magasztalások- 
kal. A mi nemzetségünk nem tartya bőtsületnek, hogy Romai lábbal tépor- 
tassék. Ha jók azért tsak otthon vegyék hasznát. Itt nem erőmőst látom 
ezeket a világ kevéllyeit.

Androstenes: Mit mondasz jó Atyám, nem illyen féle vala a’ Pom- 
pejus; hanem inkáb le-tartó kegyes, nyájos, udvari. Fiát a mi illeti, vidam, 
batorságos, szeléd édességes erkűltső. Szegényt azonban nem tudom lé
gyené ki vigasztallya, tsak el-hittem mély sebekkel kínlódik bús szive árva-



#

ságát, rabságát nehezen viselni. Tudjuk mid a ketten mely igen szerette 
légyen Atya, és ez Atyát. A vitéz Pompejus (kit te megöltél) valahanszor 
— édes fiára tekintett, őrömében és szeretete hűségében nem tudót hová 
lenni. Tábori gondgyaiban eő volt vigaztalasa, a’ szerentse Szörnyű tsapasi 
kőztt biztató reménysége! hányszor nem ölelte meg? menynyit nem ápol- 
gatta? mint nem oktatta? De én mit emlegetem ezeket és keseritem szive
met. Had mennyek, hodgy fel keressem . . .

Achillas: Mi végre?
Androstenes: Hogy vigasztallyam, vagy peniglen együt siránkozzunk.
Achillas: Ne! fiam, ne! Ah már elment, és engem gondban hagyot. Bár 

ne öltem volna meg Pompe just, bár ne kivannam megölni Caesárt! irtózik 
testem s-lelkem. De mi ijedelmekkel álmadozom? a’ maga vérében fet- 
rengő Caesár el-feleiteti ezeket.

Második végezés-

L
(Sextus —  Androstenes.)

Sextus: Mitsodát! Aqhíllás fia Caesár Sátorában! fuss Androstene! 
fuss ha szépen kérlek! mentsd meg életedet.

Andorstenes: Nem Sexte! nem fér hozzám, hogy el-hagyalak édes Szi
vem! leg aláb lészen, a* ki vigasztallyon, avagy tarsod, ki veled busullyon!

Sextus: Együgyű artatlan! jutt-e eszedbe, hogy raita vesztesz, ha rajta 
kapnak? Ve//szed észre, hogy annak udvarában léptél, a’ ki Atyádnak, ki 6 . 
vallót ellensége?

Androstenes: A  szerelem mellyel hozzád viseltettem kedves barátom, 
ezeket vagy nem láttya, vagy nem gondol vélek. Es bár el-hidd, nehezeb 
nékem távúi.

Sextus: Meg ne tsalatkozzál Androstenes. Való, mi egy mást szerettük, 
és a' tsillagos ég tudgya, részemről mely szivessen. De Minekutanna; a’ te 
Atyád oly motskossan bánt Atyámmal . . . O Isten! ki tudod!

Androstenes: Sírsz Sexte! köszönöm azonban, hogy ki nem mondhat
tad a’ többit, mert által verte volna szivemet. Érzettem még-is azt aka- 
rád vala mondani, hogy minekutána Atyám Atyádnak gyilkosa lön, többi 
köztünk nem lehet semmi baratsag . . . Úgy vagyon e Sexte?

Sextus: Bár ne volna úgy!
Androstenes: Nem én vétkem barátom! a’ mit hértelen Atyám el-kö- 

vetet. Hol az igazság Sexte? nem tudod meg választani a’ bűnöst a bűn- 
telentűl.

Sextus: Se tudós se közős nem voltál a gyilkosságban, való, de abban 
vagy szerentsétlen, hogy fia vagy a' gyilkosnak . . . Véttenék más világra 
költözőt lelke ellen szerelmes Atyámnak ha téged szeretnélek.

Androstenes: Tehát más vétet, s engem gyűlölsz?
Sextus: Ki mondotta hogy gyűlöllek?

19

2



20

Androstenes: Szeretz tehát.
Sextus: Ne kinozz. Elégedgyél meg azzal, hogy noha tartoznám véle, 

de mig sem gyűlöllek. Es tsak erőttelem (így!) magamat, hogy ne szeres
selek.

Androstenes: Meddig maradnak ő kegyetlen! ily bizontalanul szived
nek buidosó változási?

Sextus: A miglen Atyám fejéjért, Atyádnak fejével meg nem fűzetsz.
Androstenes: Nehéz dolog! vagy el kellene vesztenem Atyámat, vagy 

édes barátomat.
Sextus: Mi nehezebb a’ kettű közöl?
Androstenes: Egyike ellenkezik a’ természettel, a’ másik a’ hozzád 

edessedet indulataimmal, mind a’ kettő tűrhetetlen volna a szivemnek.
Sextus: Meny azért továb tőlem. Es légyen tutodra, sainalom, hogy 

ennyi időt vesztegettem véled.
Androstenes: Ah Sexte! hát így végeződik, a mi előbbi szép barátsá

gunk, igy válik el egy mástul a’ mi őszve forrott szívünk?
Sextus: Eredgy, és ne adgy okot valami ortza pirulásra, ha valaki 

eggyűt találna bennünket. . . Eredgy, és ha ki tudakozná, mit s kit kerestél 
légyen itten, reám ne vallyad, ki nem mondgyad, hogy az én kedvemért . ..
Ezt meg nem botsáttánám . . .  De ime! Caesár közeiét hozzánk, keres valami 
menedéket ott a’ sátorok allatt. En közel lészek, és ha valami ollyas tör
ténne meg segétlek.

IL

* (Caesár. Dioscorus.)

Caesár: Ki varta volna Dioscore, ezt a’ latorságot ettül a’ nemzetség
től. Ha Pompejust megöltek, vallyon kinek lehet, szabadtságos maradása 
kőztők?

Dioscor: Achillástul nem nyság. (így!) Es a mi tőb, nints oly förtelmes 
fortély, a* mellyet azon Minister sugálásibul el ne kövessen Ptolomeus.
Nem úgy Cleopatra. Ez a’ ritka Asszonyság tsak rólad aggódik, téged em
leget, s alig várja, hogy láthasson.

Caesár: Hallgass Dioscore, parantsolom. Biró va//gyok dolgában, nem a 
illik hozzám, hogy tsak egy félnek kedvezzek. Ha észre venné Aegyptus 
mit mondana egyebet, hanem, hogy Caesár szinte oly gyarló ember, mint a’ 
többi.

Dioscorus: Azonban ezen levélevei ézeni alázatos szolgalatyát.
Caesár: A ki hoszta, vigye visza ily válaszai: bizza minden dolgát a' 

Hertzeg Aszszony az igazságra, és egyebet tőlem ne várjon.
Dioscorus: Uram ollyast -is foglalhat a’ levél magában, a’ mit korán 

meg tudni nem volna ártalmas. Cleopatra a’ mint én ésmérem, ezer szeme
ket forgat, hogy tanult légyen Achillas dolgában, ski tudgya . . . .?

Caesár: Olvasd-el lassúk mit hozat. ..
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Dioscorus (olvassa): Cacsár vigyázz magadra. Valamit forral ellened 
Achillás, és az áruló mikor ezeket olvasod, nintsen távul oldalodtul. Ne 
mulass! mentsd meg vitéz fejedet, a’ mely tűi fűg Roma ditsősége, Aegyp- 
tus békessége, ez én jővendőbéli szerentsém. Cleopatra szolgálod.

Caesar: Nékem a’ levelet. Es az áruló, mikor ezeket olvasod, nints tá
vul oldalodtul. Egek mire kel vélnem! Ptolomeus maga jó kedvébűl marad 
mellettem, fogadgya, hogy még ma ki nyittatnak nékem Alexandrianak ka
pui. Hogy Achillás el oszlattya a’ tábort. Es azonban Achillás keres ha
lálra! Az áruló nintsen távul oldalomtul. Dioscore mit mondasz?

Dioscor: Mind ki telik ez Achillástul. Ptolomeus finom kép mutatása 
sem jutatt egyebet eszembe. Azt mondom: hogy ezen a veszedelmes földön, 
job szeretném ha kőzépette volnál seregidnek, mint sem oly távul. Leg aláb 
tőb őrző embereket tartanál körülötted, ne talantan . . . Mondom utolyára 
vedd hasznát Cleopatra levelének.

Caesár: Hiják ide Sextust (Dioscorus el megy). Ez a vad gyermek 
nehezen feleiti Atyát, engem gyűlöl, szemembe fenyeget, hogy boszut fog 
allani. Ki tudgya? De nem . . . Rom ai.. . nem fírhet hozza semmi árulás.

IIL

(Caesar. Dioscorus. Androstenes.)

Dioscorus: Uram már ne busuly, itt a’ lator, a’ sátorod alatt találtam 
nem tudom mi gondos szorgalommal. Nagy el-ijedésében még addig Szávát 
sem vehettem.

Caesar: 111 korán jó iffiu, meg vallom, e fiatal ábrazat alatt nem ke
restem volna ily ag-gonoszágot. Ki vagy?

Androsthenes: Achillás fia vagyok, de ártatlan.
Dioscorus: Ki gondolható! Achillás fia, és ártatlan, mond elő tehát te 

ártatlan, ki s- mi kisztet ide, illy órában, magánossan? Mi jó szándékbul 
kémeskedtél a’ sátorok alatt. Ez a reszketés testeden, és változó artzád 
másra, s valami nagyra mutatnak.

Androstenes: Ártatlan vagyok.
Caesár: Ezek a’ külső jelek azt mondgyak hogy gonosz űl szévedben. 

Nyilván rósz Atyádnak eszköze vagy valamiben.
Androstenes: Atyám feleilyen meg magaért, én ártatlan vagyok.
Caesar. Ha más egyebbel nem tudod magadat mentegetni, előttem 

bőnős vagy! Ide valaki.// 7 *

IV-

(Caesar. Dioscorus. Androstenes. Sextus.)

Sextus: Caesár vedd tekintetben ennek az Iffiunak ártatlanságát, és 
légyen tudtodra, hogy magam oltalma alá vettem.

Caesar: Nints egyeb dolgod Sexte, hanem hogy azokat oltalmazzad, a’
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kik halálomat keressik. így köszönöd meg, hogy le szedettem laboi vasat, 
melybe ennek Atya vetettet.

Sextus: Ha azon jó akarat által azt vártad, hogy utói s. tübbi negyű- 
löllyelek, rajtam hagyhattad volna bízvást, a' lantzot, békot, vasat. Esha 
más áron nem juthatok a’ szabadságra, ime kezem lábom az uy rabságra.

Caesar: Nem kívánhatom meg tellyessen, hogy szeress, mert lehet 
valami okotskád a’ haragra tudom. Hanem hogy azokkal tartasz a' kik 
tulaidon Atyádat fel-mészarlották, és tzimbora kötéssel velek egyetemben 
életemre leselkedel, az már büntetésre való. Jó Atyád sem jovaslona.

Sextus: Fölötte meg tsalatkoztál Caesár. En utalom Achillast, gyűlöl
lek tégedet, haragszom magamra, mind addig, mig boszu álo fegyverem
mel .. . Add vissza Atyámat, és szent köztünk a’ békesség. Azonban meg se 
gondold Caesár, hogy hértelkedgyem, vagy förtelmeskedgyem; ha meg lesz, 
vitézül lesz meg.

Caesár: Ezek iránt nints semmi neheztelés, mert tudni való, hogy a' 
keserves bánat beszél belőled, hanem, ha utalod Achillást, mért oltalma
zod fiát, a’ engem meg akar vala ölni.

Sextus: Mert ártatlan.
Caesár: Nem szinte artatlan fogás egy roszba kapott iffiacska mellet, 

igy buzgón ki támadni.
Androsthenes: Nyilván Caesár azért vétkes életed Sextus, hogy hozzám 

szeretettel. . .
Sextus: Hamar mond vissza Androstone, a’ mit kezdedtél vala . . .

En te hozzád szeretettel, a’ kinek Atya Atyámtul meg-fosztal?
Caesár: Ki mehet végére titkaidnak Sexte? nem szereted, és még-is 

oltalmazod. Ártatlannak mondod és mint egy sajnálod, hogy ez az ártatlan 
el-nem végezhette, a’ mit fejemre kezdet. Ezek az ellenkező állapotok 
bűnre mutatnak és azt mondgyák hogy te légy vagy feje, vagy közöse a' 
gonosznak.

Androsthenes: Ki-fejtem a’ mesét, azt gondolám, hogy meg kivánnya 
a’ barátság.

Sextus: Halgas Androstene. Ne vesztegesd a’ baratsagnak drága nevét, 
nékem most egyszer más barátom nintsen, hanem az én bőcsűletem, és 
hazamnak ditsősége.

Caesár: Értettem. Mind a’ ketten bűnösök vattok, és jól legyenek okok 
hogy egy mást ne igen szeretnétek, de még- is vesztemre halálomra meg 

„ olkutatok, te hogy Atyád gonosz szándékit előb mozdítsad, te hogy Atyád 
miatt bosszúdat ki tőlthessed. Vasat mind a kettűre.

Sextus: Legalább Caesár már nem ditsekedhetél véle, hogy meg adtad 
a’ szabadságot, és egyetembe le oldottál kőteleségemmül az// előbbi aján- 7#/a  
dékért. Eddig-ís tsudaltam, hogy hogy meg nem bántod azt a’ kevés jó aka
ratot mellyel Pompejus fiát meg kezdét bőtsűlni.

Androstenes: Be szeretem Sexte egyenlő sorsomat véled, és pedig . . .
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De ime! mit látok! Az Atyám öreg lépéssel sok emberrel jön reánk, nyilván 
téged keres Caesár, meny félre, mentsd meg életedet.

Caesár: Őrzők Istrasak, katonák ide!
Dioscorus: Caesar tsak magunk vagyunk, nincs egyéb menedékünk, 

hanem ha el futunk! E felé tartsunk.
Sextus: Ah nem! e felül tengeri sok nép jön, közben szorítnak benne

teket. Ne mulass sies a' hajók felé legbatorsagosb.
Caesar: Es ti ketten . . .  ily veszedelemben.
Sextus: Magadra vigyázz ha mondom mi reánk lesz gondgya masnak.
Caesár: O szerentse mint nem játszói velem, hová tóvab jobban ismér

lek. Barátim engednem kül az időnek. Isten hozzátok.
Androstenes: Egek kőnyorüllyetek rajta s mentsétek meg.
Sextus: Ki bízta reád ezeket a’ fohászkodásokat, engem illet ez a’ 

virtus a’ ki Romai vagyok.

V,

(Achillas. Katónak. Sextus. Androstenes.)

Achillas: Izibe fiaim és bátron, ha Caesár el vész felét vettük táborá
nak s vége szakad a’ hadakozásnak. Ki ne menyen kezetekből a vád, {vad?) 
oszátok el magatokat, ki allya maga helyét. Dolog ha ma ag rókát nem 
tsáválunk.

Sextus: Finom vitézség Achilla, egy ember élete ellen táborral menni. 
Ditsekedhetnél- is de úgy tetszik most egyszer nem lesz mirül. Mert az 
Bajnokok illy ügyekben az Istennek kivált képen-való gongya alat vannak.

Achillas: Mi újság ez? te Sexte? és te Androste mind a ketten lántzon! 
Vessek le rólok.

Sextus: Fére katona Caesár rabja vagyok tsak azon kéz oldhat le, 
a’ ki meg kötözőt.

Androstenes: En pedig Atyám ennek kedvéért örömest viselem a’ 
lantzot és rabságot.

Sextus: Mi közöd velem Atyámfia, én tartozom evvel az engedelmes
séggel Caesárnak, kiben Tisztelem a’ Romai Tanátsnak méltóságát, te pedig 
fogadd szavát Atyádnak.

Androstenes: Úgy tetszik egygyík sem vetet többet a’ másiknál.
Sextus: Úgy vagyon, de a’ többire nézve nints egygyenlőséggel állapo

tunk. Ha az Isten mi kettőnket kőzeleb őszve akart volna foglalni, nem 
adott volna néked oly rósz Atyát, és nékem oly jót. A mi eredetűnk igen 
ellenkezők, lehetetlen, hogy szivünk egyet értsen addig (el megy).

Achillas: Es te fiam eztet imádod, a’ ki téged gyűlöl? Illyen félek a' 
Romaijak, a’ kikkel győzői tsudálni. Buszkék, finnyások, ember meg vetők, 
azt gondollyak, hogy// mindgyárt le hengerednek Méltóságokrul, mihel leg- 8 . 
kisseb tiszteletek illetnek valakit.

Androstenes: Es még is Sextus maga viselése, noha kin szivem tetszik;
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mert szépen Okoskodik, és mind-azon tekélletesség igazgattya nyelvét, 
nem tűrhetem panaszomat, Atyám, magad vagy Oka, hogy még eddig hoz
zam nem lágyult szive ennek a’ Szép, jó vitiz Urfinak.

Achillas: De mi oka a’ te fogságodnak?
Androstenes: Az-is tűled veszi eredetit. Caesar azt gondolta, hogy éle

tére járok, mert fia vagyok Achillasnak.
Achillas: Nem jól ismért Caesár. Részess vagy ugyan véremben, de- 

nem mérészségemben. Oldassék (oldatik).
Androstenes: Hadd maradgyon igy, a’ mig Caesar előtt, ki nem tudó

dik ártatlanságom.
Achillas: Gondolnám nem fog érkezni reá, hogy téged meghallgasson.

De hová késnek ennyit embereim? és mért nem hoznak kezemhez?
Androstenes: Ki tudgya, ha valami jó embere meg nem mentette.
Achilas: Lehetetlen. Elevenen vagy halva még ma kezemre kel néki 

kerülni.
VL

(Ptolomeus. és az élőbbé.)

Megtsalta bennünket a’ reménység, ó atkozot Szerentse! talált magának 
utat az okos Caesár, és ki menekedet kezűnkből.

Achillas: Mit mondasz Uram. Ah félénk, ah hitetlen katonák. Hihető 
hogy valaki kőzűlők lett vezére, lett hir-adója. Androstene, itt volt-e Sex
tus, mikor el-irkeztek embereink.

Androstenes: Itt volt, és én véle edgyűt.
Achillas: Minden bizonyossan tehát eő árulta el titkos szándékunkat. 

Eskőszőm fejébe telik.
Androstenes: Nem Sextus, hanem én voltam, a’ ki tégedet haragos 

készülettel, és utannad nagy sereget látván, meg intettem Caesárt a’ vesze
delemről, és kértem . . .

Achillas: Te Atyádnak ellensége, ellenségének baráttya? Kémlő, áruló, 
engem vesztő, te mertéd azt el követni. . . Vedd (meg akarja ölni) hasznát.

Ptolomeus: Mit tselekszel Achillá. magad vérében akarod főrtősztetni 
kezedet? Tsak magának köszönheti Caesar, hogy rajta nem tőrtényt. El fog- 
tak minden felől az utakat a’ mi emberünk, tsak a’ tenger reszérűl nem.
Ide siete azért az okos Caesár, mint a’ sebes villám úgy forgatván minden 
felől szemirt, (így) és mezitelen fegyverét. Kevesed magával vala ezek meg
fordulván addig hartzoltak a’ mi népűnkkel, a még egy lábig el vesztek. 
Caesar azonban mint a' vízi Óriás gázolni kezdé a’ tengert, az után néki 
'dúlván a’ viznek oly sebességgel el- s meg el lővellet usztában, hogy szan- 
talan utánna botsatod dárdák közöl egyik sem érhette el. És igy az egész 
seregünk szeme látára, és ki mondhatatlan boszuságára, egy kezévvel fe 
tartván// fegyverét labaival haragosan rúgván a’ tengert, addig verdődöt a 8 /a  
vizel a’ mig egygyik hajójába szállót, mely a' Pharos Tornya ellenében 
vas-matskakon vala.
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Achillas: Szomorú szerentse keserves kárvallás. De semmi nem kevés 
volt most egyszer meg ijeszteni, azt a' Tiberis vize melléki vitézt. Ha most 
meg áztattam a' tengerben, utób meg főrősztem tulaidon vérében. Dupla 
fortéllyal, erővel készülők ellene. Magad király, a’ mint addig, úgy továb-is 
a’ két szinő keszkenyű (mondgyá) modgyára. Az én dolgom a tübbi.

Ptolomeus: A  mi roszáb, Achilla, azt hozzák a’ kérnék hogy el lepte a’ 
széles tengert a’ sok hajó, a’ mely segétségére jön.

Achillas: Ha jól vetettem számot, késő lészen azoknak el érkezese. 
Ha úgy nem is, bátor üssön reánk. Készen talál bennünket job ereje az 
Országnak fegyverben vagyon, tsak a’ mi parantsolatinkat várja. Reám való 
neheztelésedet bőven adogasd Caesar, eleibe, átkot szitkot botsáss fejemre. 
En hogy meg tartsam országodat, minden ki-gondolható mérgemben harag
ban bé öltöztem Caesar és Romaijak ellen. Jer utannam Androstene.

Androstenes: Enged meg Atyám, hogy helyben maradgyak, itt vesz
tettem bőtsületemet, itt kivánom hogy Caesar jelen létében vissza térjen, 
és tudva légyen előtte ártatlanságom.

Achillas: Tekélletlen! mi lelte eszedet; ott és pedig ellenségemmel aka
rod fitogtatni ártatlanságodat, a’ hol nem kellene. Ott a’ hol kellene s- né
kem, kinek legtőbet véttettél, nem. Nem Caesárt, hanem engem illet most, 
hogy büntesselek. A ki minket, házádat, Nemzetségedet, uj háborusságba 
iszonyú galébaba kevertél, azon áruló jel-ádással.

Androstenes: Mit nem szülnek szegény fejemre az Egek.
Ptolomeus: Botsasd meg néki most egyszer, és inkáb arra lágyítsd, 

hogy valami eszköz lehessen elől vett dolgunkban.
Androstenes: Azonban meg se gondolya akár ki, hogy én hit-szegő s- 

áruló leendgyek, utálom ezek a’ fertelmeségeket tellyes szivembül.
Achillas: Istentelen! azt nevezed té árulónak, a' ki maga hazájának 

szolgál? Te- vagy az, a' ki ellenségünkkel kezet fogtál Atyád s királyod 
ellen. Már régen tapasztalom, hogy megveszet természedet. Az a’ gyenge 
buzgó szerelem Sextushoz, mely tsak nem lángot vet benned, az a’ nagy 
hajlandóság a’ Romaijakhoz bőséggel adgyak tudtunkra, ki légy, s mire 
igyekezel. Most azért kettő vagyon előtted, vagy erős próbákkal mutasd 
meg hivségedet hozzánk vagy fűzess meg az előbiért.

Androstenes: Ó Istenek a’ kiknél tudva vannak az én artatlan szivem
nek járási. Oltalmazzatok. Te pedig (?) Ura’, ha ezen fohászkodasim az ég 
eleibe nem mennek, leg aláb holtom után mond meg Caesárnak, hogy soha 
sem kivántam el-arulni (el megy).

Ptolomeus: Bár azt is el hitethetném véle hogy én sem. Tsak nem szé
gyenlem! De mi tévő legyek? draga kints a’ korona, szép dolog a’ királyság.



26

Harmadik végezés.

L
(Caesar Euphranos.)

Caesár: Megvallom Euphranos, sok véres hartzokon, és halálos ütkö
zeteken fordultam meg, sok féle hadi szerentsét próbáltam, és küldöttem 
más világra leg aláb egy fél millió embert, de még oly közel nem voltam 
életem végéhez. Gondold meg, hogy ennek a’ hitetlen nemzetségnek tőreke- 
dését, és fegyverét el kerűllyem az irgalmatlan tengerre kellet bíznom 
életemet.

Euphranos: Tamad is hire nem kétlem es mesze fújja fáma trombi
tája. Annyival is inkáb, hogy feleinek sem volt része benne, hanem Caesár, 
maga magának tulaidonithattya. De Uram miért kellet hadnyi a’ Gallyákat?
S kevesed magaddal kőzepíbe menni ennek a’ Poganysagnak.

Caesár: Meg mondom. Függőben valék főldrül víjam-e vagy tengerrul 
a’ Várost. Azont ki léptem a szárazra, hogy meg kémleném az erősséget.
Ream érkezet Ptolomeus maga személlyében, úgy üdvőzlőtt mint a’ Romai 
Tanatsnak kővettyét, sok barátságát ajánlotta, fogatta, hogy ki nyittattya 
Alexandrianak kapuit. Maga kezesül oldalam mellet kévant lenni. . . Mind 
ezek után . . .  Ki hitte volna? . . .  de hala Istennek! ezen is áltál estünk 
szerencsessen.

Euphranos: Örvendem szivessen, s több szőr is- s- maszszor is vígan 
fogom emlegetnyi de még mást is faj szivemnek, hogy oly veszedelemben . . .

Caesár: Errül már ne tübbet. Hanem Euphranos igazan mondom leg 
jobb űzőkor jüttél a' segétséggel.

Euphranos: Előbb érkeztünk volna a’ Gallyákkal, ha jobban kedveztek 
volna a' tengeri szelek.

Caesár: Már tennen latod nints semmi reménység, hogy meg alkud- 
gyunk. Akar mint fitogassa hitit, s- barátságát Ptolomeus, Achillas, paran- 
tsol Alexandriában és nem akar bibotsattani hanem erővel. Máj napiul 
fogva akarom, hogy meg szallya a’ nép, és pedig a’ részéről, mert ott leg 
erőssebb, és vigyazatlan. Hiszed-é hogy bé érjük azzal a' néppel, a’ mellyel 
ki szólitottam a’ partokra?

Euphanos: Úgy gondolnám hogy elégséges lészen más az, hogy köny- 
nyen meg szaporíthattyuk eőket; mert lehetetlen, hogy a’ két félt el metz- 
hesse az ellenség.

Caesár: Azoknak a’ hajóknak kik a’ rív torkában vannak, illy hasznát 
vehettyük, ha//borgássak az ellenséget, és kötelezzek arra, hogy alkalmatos 9 /a 
részivel népének ide fordullyon.

Euphranos: Igen bőltsen. Úgy tetszék, hogy jön valaki felénk. In el 
megyek, és viszem a' vig hirt a’ katonáknak, hogy nem sokára meg ütkö
zünk az ellenséggel.
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IL

(Caesar. Septimius. Androstenes.)

Septimius: Vétéz Caesár . . . Roma Városának ditsősége! az Alexandriai 
Tanáts, és kősség néked fejet hait, és engem küld hozzád mint- követtyét.

Caesar: Mi kivanyságok azzoknak a’ Poganyoknak?
Sextus: (helyesen javítva: Andr.?) Egybe ne keverd sokaknak jo 

voltát hozzád. Az egyetlen Achillas Istentelenségével. A kősség nem volt 
közös sőt neheztel iranta, és karhozza mint dolgát, mint szándékját.

Caesar: Hadgyuk reá azonban, Mi a’ te követséged.
Septimius: Elsőben örvend altalam Alexandrianak széné, hogy az Isten 

szörnyű veszedelembul meg mentette draga életedet. Másodszor Hivatalos 
vagy a’ városba, nyitva találod kapuit, parantsol néki, uralkodgyál benne 
Romatul adatott hatalmadhoz képest.

Caesar: Kedves előttem a’ Városnak szép ajánlása. De titok előttem 
követséged. Talán már meg hóit Achillas, leg aláb fogságban lészen, hanem 
ha előmbe hoztad lántzon vasban, hogy többé tőle ne tartsak.

Septimius: Achillás a’ kősség kezeben, és hatalmában vagyon, mikor 
Alexandriaba lészesz, végezhetsz felőle, a’ mint fog tetszeni. Nem mert 
szemed eleibe menni, ne talántan .. . azonban remélli a’ botsánatott, A le
xandria Városának Nagygyai közben járások által. Addig- is hogy minden 
gyanúdat rola letegyed, leg drágább jószágát maga fiát küldi zálogba.

Caesar: Achillás egyebet nem tselekszik, hanem azt adgya vissza, a 
mit tőlem el ragadot. Androstenes már enyim volt.

Androstenes: Igen-is Caesár tied vagyok szivem s- akaratom szerént, 
de nem úgy mint bűnös rabod, se Roma ellen, se ellened nem igyekeztem 
még eddig vétteni —

Caesar: Tudva vagyon előttem ártatlanságod, és tsak nem ki mondám 
hozzám való szereteted. De mi volt szándékodban, a’ sátorok meget oly 
maganossan, oly sőtétes helyeken, reszkető testei, gondos elmével?

Androstenes: Sextus meg tiltotta, hogy ki nem mondgyam, eő tudgya,
Es te-is jővendűben meg tudod, hogy eő is bűntelen.

Caesar: Meg vallom mely titok, és mind azon tűnderség a’ ti dolgotok. 
Mind a' kettő-//teknek szine, szava, néha mind azon igyenes egyűgyűség. |0  
Néha pedig úgy tetszik mintha alattomban való rósz fordulna meg szivete
ket . . . Ha ártatlan vagy mért nem mondod ki. Es ha Sextus ártatlan miért 
viseli úgy magát, hogy másra kellesség magyaráznom. Miért gyűlöl oly 
pompasson, s- ditsekedve?

Androstenes: Nem gyűlöl. Es’ bizonyos vagyok benne, hogy vélem ed- 
gyut igazán tésztel, s- lelkessen szeret, vettedé észre, mely szorgalmatossan 
integetett légyen a' veszedelemről, mikor nagy mérgesen reád jőt Atyám.

Caesar: Észrevettem: Es akkor Ízben emberséges hűséggel viselétek 
magatokat. Hanem azon kívül nem teszik eő benne az nyers beszéd, és te 
benned ez az akaratos halgátás.
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Androstenes: Sextus nem akarja, hogy kibeszéllyem; és tsak valami 
bőtsűlettűl viseltettvén, keménykedik véled-való beszidgyében. Jól lehet- 
még ezt-is ki-nyilatkoztattya az idő.

Caesar: Azonban azért rajtatok marad a’ gyanú. Hanem kővet, mit 
hoztál egyebet?

Septimius: Azt kivánja tőled Caesar a' varos hogy telessen bizad 
emberségére magadat. Meny bé, parantsól, birjád, mind-azonaltal taboros 
néped ott kén maradgyon.

Androstenes: Mi jüt eszedbe kővet? Caesár ne higy néki, ki, és mi 
legyen az én nemzetségem tsak kevéssel ez élőt tapasztaltad.

Septimius: Androstene; nem téged illet a’ felelet, még nem hallottam 
hirét, hogy Tanatsa légy Caesarnak.

Androstenes: Ha zálog nevében hoztál ide, engem illet, hogy tellyes 
ilendőséggel légyen a’ megbékellés. Ha azt gondolod Septimi, hogy eszköze 
lészek a' ti tsalárdságtoknak, válóban, meg tsálatkoztál. Caesar nem bánom 
meny bé a varosba, de elégedendő néppel, az én hétetlen nemzetségem nem 
érdemel egyebet.

Septimius: Mit végeztél Caesar?
Caesar: Gondolode hogy a’ mi eszében jutott ennek az Iffiunak, el ke

rülte volna az én eszemet. Meny haza, s mond azoknak, a’ kik várják a 
valászt nehéz az . . . .  szántani (elmene félben).

Septimius: Még edgyet Caesar. A város békességet kivány, mind azon 
által úgy hogy bőtsülettel légyen meg.

HL
(Ptoloméus. Septimius. Caesar, Androstenes.) •

Ptolomeus. Enged meg Caesár, hogy ki-beszéllyem magamat. Septimi 
nem szeretem Achillés dolgát s nagyon tsudálom azokat, a’ kik, arra bato- 
rityak, hogy Roma ellen tamadgyon, és az én parantsolatim ellen tsele- 
kedgyen. Vakmerűek, hogy mertek ti hartzot inditani ezekkel a’ bötsűletes 
vendégekkel, holott én egyebet nem kévanok a’ bikességnél, hogy pediég az 
légyen el szánt akaratom nyilván ki mutattam, mikor az ország Paltzaját, 
és koronáját Caesár kezére attam, és bisztam.// Es még-is. 10./a

Septimius: Miltatlanul vádolsz bennünket Uram, se hirűnk se közünk 
nem volt Achillás latorságban, a' ki előb, hogy sem vennék, parantsolatédat 
már meg szegte,

Ptolomeus: Az én példámbul meg érthetétek, mitevő legyetek. Es meg 
köllet voln előzni vagy gátolni az eő szofogadatlanságát. Ha kőlőmben nem 
feje vételivel is. Egy szóval, minden próbán által menni, minden utal mód
dal érteleni — hogy valami gyilkosságra ne fakadhatna egy Romai Polgár 
Mester szentséges személye ellen, és ne árthatna, illy hátalmas jó 
akarónknak.



Caesar: Ne farazd magadat annyira Hertzeg, és te kővet végezd el már 
egyszer.

Septimius: íme rövid summában: mint hogy kűlűmben nem akarod bé 
jöhetz táboroddal a' Városba, végezhetz a’ mi Hertzegi személyeinkkel 
Cleopatra és Ptolomeus poros ügyök dolgában: egyedül azt varja tőled 
Alexandria Városa, hogy bé menetele előtt lathassa maga királlyát. A nemes 
Polgárságnak ez nagy őrömére válók, néked pediglen ditsőségedre, mert bé 
meneteled kor, királyi személy által fogadtatol, és szinessebbek lésznek a’ 
pompa készületek.

Ptolomeus: Hogy én Alexandriában vissza térjek Caesar nélkül? S mi jó 
végre? hogy gyalázatot vallyak kőztetek, ellenem támadgyon a’ nép, paran- 
tsolatimat meg vesse Caesar ebbül semmi sem lészen. Mint addig, a* mig 
ügyemen által nem estem. Es hogy ki vallyam, édessebb nekem oldalod 
mellyet lennem paltza, és korona nélkül mintsem királyi ditsősegben de 
távul tőled.

Caesar: Nem oly terhes dolgot mozgatz küvet nagy hasznát tudom nem 
veszi e város, mert az akaratos Achillas parantsol benne. En pedig kévés 
karát vallom. El mehet a’ Hertzeg, ha kedve tartya, itt maradhat ha restelli, 
mind a’ kettőt szabat akarattyára hagyom.

Ptolomeus: El nem válhatok tőled Caesar hanem (engedelmeddel légyen 
meg) királyi hatalommal akarnék valamit mondani a’ kővetnek, és ebben 
áll; Septimi meny visza, és mond meg a’ Város Nagyainak parantsolatomat, 
azt akarom, hogy minden hallogatás nélkül kűldgyék ki belőle a’ fegyver 
viselő népet. Es hozzák Caesár eleibe a kultsokat. Ettűl fog hozzá jók muta
tandó utóbbi gratiam s- kegyelmem.

Caesar: Mond hozzá ezt- is nevemmel, a' frigy kőztőnk, tsak két óráig 
fog tartani vegyék- hasznát a’ kevés időnek.

Septimius: Két óra nem kevés idő annak a' ki az idővel tud élni. Ez a’ 
világ kevéllye mar úgy beszél, mint ha el-nyelt volna bennünket. Úgy tör
ténhetik Caesár, hogy a kegyelem osztály helyet, más virtusra légyen szük
séged. Te azonban Androstene arra készüly, mind adgy szamot Atyádnak 
vakmerősegedrül, mellyel meg mutattad idegenséged házádhoz.

Androstenes: Tudgyák Septimi, hogy azok véttenek házájok ellen a' kik 
rósz szándékkal gonosz tselekedettel hiriben nevében a’ külső nemzetsé
geknél kissebitik. Ha minden tsak ez, hogy ettül értozom; édes lészen 
miatta meghalnom.

Septimius: Úgy forduhat, hogy ezt a’ tárkony mézet is meg kostollyad. 
Atyád eddig igen lágyon bánt véled, lássuk meddig szenvedi// továb kebeli- 11 
ben ezt a’ vipera kigyot. Utannam.

Androstenes: Nem maradhatok továb Caesar mellet?
Septimius: Nem. Mert Caesár nem akart alkudni. Nem sókára más 

széné lesz dolgainak. Jer és ne terheld vétkedet evvel a’ késedelmezéssel.
Androstenes: Legalább még egyszer láthatnám Sextust!



30

Sextus. Androstenes.)

Sextus: Itt vagy Androstene?
Androstenes: Itt szerető barátom.
Sextus: Senki sem vigyáz beszédünkre?
Androst: Itt vagyok Jó induló félben és az egek tudgyák ha tőbszőr 

láttyuk é egymást.
Sextus: Mé újság ez!
Androstenes: Úgy tetszik mint egy erzem belől, hogy meg kel halnom.
Sextus: Halnod? mit hallok! mi ókra nézve.
Androstenes: Mért nem titkolhattam elégséges képen, hogy szeretem 

Caesárt, és kivanom előmenetelét Roma Városának. Ez minden vétkem, se 
meg nem bántatom, se meg nem menekedhetem miatta Atyám Ítélő széké 
előtt.

Sextus: El-hidgyem-é hogy ily kegyetlen légyen az Atyád.
Androstenes: Ah Sexte! mélységes titok az eő szive járása. Azt tudom, 

hogy oly fogadásnak fejében küldőt Caesarhoz zálogúl, a’ mely fogadást nem 
akart meg tartani. Mi egyéb ez, ha nem tulajdon fiát, fel áldozni, és kész 
halaira küldeni. Mind ezek után, ha engem bizonyossá tészesz, hogy szeretsz 
nints mirűl bánkodgyam.

Sextus: Halgass az Istenért Androstene! ha meg kel halnod, leg alab 
úgy légyen meg, a’ mint a’ mi barátságunkhoz illik. De mit emlegetek én a 
mi barátságunkát, nem vagy te fia Achillásnak a’ ki Atyámat meg ölte. 
M elyÄiszonyú lator eltekéllés volt az! De te miért szármáztál oly roszra 
vetemedet Emberiül? Eregy várákozzál . . . tébolódik elmém . . .

Androstenes: Isten hozzád Sexte, és talán legutolszor . . .
Sextus: Egy szórá elhadsz engemet! Ó Egek . . .

IV.

V.

(Dioscorus es á voltak.)

Dioscorus: Min búsulsz Sexte, hova küldőd ezeket a’ mély foházkoda- 
sokat? Kit sératsz.

Sextus: Ez a boldogtalan iffiu az oka, hogy nézhet Sextus Achillás 
fiára a* nélkül hogy uj sebek ne nyillyanak szivén. Mihelyt szembe ütkö
zünk, mindgyárt előttem forog a’ képe, mint vette légyen fejét Atya Atyám
nak, mint motskolt// légyen vérében. Hanem Dioscore hol az igazság? Ez az n / a 
iffiu a’ sátorok allatt buikalt, nem finom szándékókát forgatót, mert setét- 
ben s- maganyossan talaltattot, s még el-megy véle. Ki tetszik, hogy még 
halála után is gyűlöli Pompejust, mert fel veszi azoktul a’ boszúsagot, s 
kőnynyen feleiti, a kik Atyámat boszontottak Minden kinek meg tud en
gedni, mihelt érti, hogy valamikor roszat tét légyen Atyámmal.

Dioscorus: Androstenes (ha nem tudod Sexte) artatlan.
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Sextus: Es pedig azért ártatlan Caesár előtt, mert Atya meg ölte 
Pompejust.

Androstenes: Caesar meg ésmérte ártatlanságomat.
Sextus: Igen hamar, és azért élig roszul, ha úgy ésmérne mint én . . .
Dioscorus: Igen meg változtál, Pompeji, nem-de nem te valál, a’ ki Cae

sár előtt partyat fogtad Androstenesnek?
Sextus: En, de a’ miátt nem ellenkeztem, hogy Caesár igazságot ne 

tegyen.
Dioscorus: Utóllyára Sexte mit akarsz evvel a' pörlekedéssel.
Sextus: Azt, hogy Androstenes mennyen Ceasar tőrvény széke eleibe 

Addig el ne botsáttássék, a' mig ki nem tisztul minden mindég leg kisseb 
gyanúbúi.

Androstenes: Az én Atyám parantsolati azt hozzák magokkal, hogy 
mennyek siessek hozzá.

Sextus: Előb ennél a’ bőtsűlet dolga. En azt akarom, hogy ezen mind 
Caesar, s- mind te által menyetek, ha részedről vonyakoszol, jele, hogy nem 
irtóztál a* bűntűi, de bezzeg félsz a’ bűntetéstűl.

Androstenes: 0  Egek ezt a’ szemre-vetést mint nem fajdollya szivem! 
Ha itt maradok kedvet s- parantsolattyát szegem mérges Atyámnak.

Sextus: Tanatsos még a’ szülőknek is néhakor nem engedni. Atyád nem 
nehesztelhet iranta, mert bőtsűletedben jár. Osztan Achillásnak lészen a 
ki feléllyen helyetted.

Androstenes: Illy ügyedben Dioscore, mi tévő lennél?
Dioscorus: Ha artatlan volnék itt maradnék; el mennék ha bűnös.
Androstenes: Kegyetlen nem tanátsod, hanem erőltetsz, hogy helyben 

maradgyak. Mennyünk Caesar eleibe, mint hogy Sextus úgy kivannya. Elbe
széltem igyenessen a’ dolgot ki vallom, hogy Sextussal való barátságunk . . .

Sextus: Halgass szemtelen nem igaz a’ te vak merőséged, és Atyádtul 
beléd avott rósz természeted, hozot hozzám s- tőlem a’ sátorok setétes 
helyeire; hogy a' te tudod szándékidat el éntezzed. Nem akarom, hogy 
engem belé keverj.

Androstenes: Szegény fejem! hát mit mondgyak s- mivel mentsem ma
gamat?

Sextus: Mond hallyad . . . Maradgy Caesar mellett, a’ mit mondandasz 
arra még reá érkeze.

Androstenes: 0  Sexte Sexte! Igen ki nyilatkoztattam előtted már ma
gamát. S igen sokan tudgyák, hogy nehezen vagyok szivemmel miattad.

Dioscorus: Ki látót széles é világon, két e' képpen egy mást győző, és 
nagy tsend játszó telket. Sextus kis testében nagy vitéz s z í v  szorúlt. Es ez 
az Alexandriai iffiu nem akar engedni. Dolog ha ezek ketten szeretemben 
nem estek. Szeretik egy mást az bizonyos, de a’ mig bizonyossab, hogy egy 
mást nem értik.
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I.

(Caesár, Dioscorus.)

Caesár: Ez a’ hirtelen el-rándulása Sextusnak bé Alexándriába uj s 
meg uj gondokkal farasztya fejemet! Igazán szeretem a’ gyermeket* noha 
idegen hozzám, sőtt gondgyat kel viselnem, mert Romában igen szeretik 
mint hogy szakasztot képit viseli Vitéz Atyának. Soha Mint tünhetet elmé
jébe hogy tőlünk el válva s-oda pártolna a latrok közé . . . Engem gyűlöl . . .

Dioscorus: Vallya s ditsekedik- is véle. Mind azon által a’ mint én tudom 
szive tsinnyat, jobban gyűlöli Achillást, való hogy read sem kémellyi a’ 
nehezteléseket, de még-is szereti benned a’ méltóságot, bátorságot, hadi tu
dományt, s- Roma ditsőségének tart lenni. . . Nem fél ő hogy alnok tőreke- 
déssekkel ellened támadgyon.

Caesár: Legyen úgy . . . En attul tartok, minthogy tudgya Achillás, 
mely igen kedvelem Sextust, ne talántán hogy engem boszontson eő rajta 
töltse ki boszúságát.

Dioscorus: Azt is tudgya Achillás, hogy Sextus legaláb nyilván nem 
szereti Caesárt, kihez képest inkab fogja szeretni, sem hogy sérteni.

Caesár: Tsak nem-találom nyuktát elmémnek miatta. Ennek a’ -drága 
zálognak féltében, meg vallom, mindenre birhat Achillás és a’ mig kezemre 
nem kerül Sextus, nem merem bántani a' Varost. . ne talántán.

Dioscorus: Más hirt mondok, ime most jön a’ Sextus.
Caesár: Hálá Istennek! érzem szivem kőnyebségit.

II.

(Sextus, Caesár, Dioscorus.)

Sextus: Nem reménylet újságot hoztam, már vagyon módunk benne, 
hogy egymást tisztán igazán gyűlölhessük. Achillás kővetsigében jöttem.

Caesar: Mit hallok?
Sextus: Mondhatom, hogy Achillás, már se nem hitszegő, se nem áruló, 

hanem nyilván való ellenséged, meg akar hartzolni veled.
Caesar: Sémi újság előttem hanem fiam, miokra nézve avatod maga

dat ebbe a' dologba?// 12 ./;
Sextus: Tűrd -el a’ többit is mig elvégzem. Azt izeni szabadítsd fel 

Alexandriát meny ki táboroddal ebbűi a kőrnyékbűl, minden idő halasztás 
nélkül, és ha ez izibe meg nem lesz; nékem fejemet veszi, én pedig meg 
égértem néki, hogy hért adok a’ dologról, és bizonyossan viszsza térek. 
(Indul)

Caesar: Várakozzál. . . O Istenem! leg aláb a* választ.
Sextus: Mi szükség, hogy szadbul hallyam? ha tudom természeted

ből . . . Isten hozzad.

Negyedik végezés.
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Caesar: Még egy keveset Sexte! Dioscore segíts tanátsoddal, meg val
lom meg tsökkent elmém semmit sem tudok végezni.

Dioscorus: Okos Caesár mit mondgyak, hogy megforduly s-hátat mu
tass a' győzedelmes sasstzimerekkel, nem illik. Hogy Sextus meghallyon, s 
el vészén magva Pompejus házának, ezt Roma maga fájdolna. Hogy Sextus 
a’ mit visza menetelérül ígért meg-ne.

Sextus: Mit Dioscore? hogy hitemet szegjem? embere ne legyek sza
vamnak? visza ne térjek? ki tetszik Dioscore hogy téged nem Romai Any- 
nya nevelt. Nagyobb tsudákat fogsz előb látni, sem hogy Sextus maga 
szavát meg hazudgya.

Caesar: Ki kisztet Alexandriába nyughatatlan?
Sextus: Meg akaróm mutatni, hogy találhatok modot a’ boszszu ál

lásban . .. Bé mentem Alexandriában, hogy országos haddt támaszszak el
lened, ez meg vagyon. Továbbá pedig; vagy Achillas győz meg téged, és 
akkor te fűzetsz, vagy te győzed eőtet, és akkor eő fizet Atyám fejejért.

Caesar: Jól vagyon, eregy, mond Achillásnak nem bántom most egy
szer Alexandriai ki viszem az országbul népemet, job időre hagyom a* 
hartzot.

Sextus: Mit gondolsz Világ Biró, Caesár, te a' ki megőszőltél a’ had
ban, a’ ki fél millió-embert végeztél ki a’ világbul, kinek annyi Nemzetségek 
hódultak, a’ ki koronákat osztogatsz a' Monarchák fejekre, a’ ki Polgár- 
Mester, képe s- hatalmassá vagy a’ Romai Tanátsnak, igy akarod meggya
lázni a Romai zászlókat, fejet hajtani egy Poganynak, előle futni, tőle fé- 
lelmessen továb pironkodni. Bezeg Caesar evvel a’ szégyen-valással, nem 
én te rajtatt, hanem te én rajtam tőltenéd ki bószszudat. Mert ha te nem 
szereted hazádat, én szeretem, s-kivanom bőtsületit.

Caesar: Tsak te kedvedért tselekszem Sexte, és tőbre bőtsűllőm fejed 
fenlétét, sem-hogy egy egész ország el-nyerését.

Sextus: A kik igazán keresik Roma ditsőségét s előmenetelét nem így 
beszélnek. Mit fognak mondani a’ Capitoliumban, ha meg hallyák hogy 
Caesár a' ki meg nem retent Pompejus erős táborátűl, most futva, sza
ladva kerüli Achillás fegyverét . . . Tudom mire véllyem, meg// érdemiette 1 3 . 
ezt Achillás, mert meg ölvén Atyámat, téged meg mentet leg vitezeb baj- 
vivő társodtul. Tagadd-el ha mered.

Caesar: Által meg által járják szivemet éles beszédíd ne emlegess 
efféléket.

Sextus: Tsak köteleségedre emlékeztetlek. Meg se gondold, hogy el-kől- 
tőzzél, hanem inkab szedd rendbe táborodat, üss ellenségedre, verdd meg. 
Engem a' mi illet nem nehezen hallok meg a’ ki szerelmes Atyám halála 
után tsak kínnal és siralmokkal élek.

Caesar: Azt monddod, hogy gyűlölsz, és még-is kívánod részemre a’ 
gyűzedelmeket.

Sextus: Roma hasznánál most más egyebet nem forgat elmém. Gyűlö
lőm Caesárt, de szeretem a’ Romai Polgar Mestert.

3
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Caesar: Tselekedgyünk tehát igy erővel- is maradgyon itt Sextus, én 
meg vagdalkozom az ellenséggel.

Sextus: En rajtam ily erőszakot, s-bőtsűletemen ily motskot, hogy — 
egész Aegyptus előtt hitt-szegőnek láttassam lenni.

Caesar: Enyim vagy lántzon hozot Ptolomeus előmbe nem tészek erő
szakot rájtad, mikor a’ magaméhoz nyúlok.

Sextus: Az olta kétszer adtad meg a' szabadtságot, újság volna a’ har
madik rabság. Azonban engem továb ne fenyegess, mert hasznát nem ve
szed nékem ily formán ne kegyelmezz; mert nem válik bőtsűletünkre. Előb 
hogy-sem ortzám pirullyon adott szegise miatt kész vagyok piros vérem
mel festenem fegyveremet, és el válni ettül a’ Világtul. Te reád bizván a' 
számadást Romabán.

Caesar: Dioscore megint elő kerülnek az előbbi gongyaim.
Dioscorus: Meg nevaltoztasd előbbi szándékodat, Achillas feneget ben

nünket Sextus háláiéval ha rajta veszt más jut eszében. Egy ez, más az 
nálunk- is vagyon zálog. Rabunk még Androstenes Achillas fia.

Sextus: Mit mondasz kegyetlen . . . nyilván te nem szánnád. Oh Egek 
Androstenes semmit sem vétet néked.

Caesar: Jól mondód Dioscore Eregy bizvást Sexte, mond Achillásnak 
készen várjon, és ha mi ollyos történne: Androstenes életén veszem meg 
árát Sextus hálalanak (el indul).

Sextus: Maradgy vesztég Caesar. Ne bántsd azt az ártatlant, az eő ha
lálával engem fői nem támasztasz.

Caesar: Androstenes nem hal meg ha te élsz, nem fog élni ha meg 
halsz.

Sextus: Mit gondolsz! tsak annyit s-nem ér többet feje élete Pompejus 
fiának mint egy Aegyiptiai gyermekének, azon egy áron árulod Sextust és 
Androstenest. Bár elhidd Caesar nem keserves nékem a’ halál de bezzeg 
keserves ily boszusággal költözni más világra. Ha Romaért hallok meg 
dítsőséges lészen emlékezetem, ha tserében Androstenes miatt; gyalázatos. 
Kérem is a’ boszszu álló Isteneket, hogy azért a' boszszusagért teged ké
ményén ostorozzanak.

Caesar: Ez a' többi: végezz Achillassal.// 1 3 . /a

III.

(Sextus és Androstenes.)

Sextus: Boldogtalan! Kinek reménykedgyem ki eleibe terjeszem nagy 
panaszimat! El vesztettem Atyámat, most magamat vesztem, s még sem 
tudom meg menteni barátomat. Es a’ mi leg keservesseb szivemnek. Te 
szegény Androstene azért veszted édes életedet, mert az én szómat fogat
tad, hogy Caesar az az hóhérod oldala mellet maradgy.

Androstenes: Sexte tellyes kintsem, még egyszer látlak. Mennyit resz
ketem miáttad, hogy Alexandriaba mertél menni. Tehat nem igaz?
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Sextus: Igen is igaz Atyádhoz sietek, hogy te helyeted meg hallyak, ne 
izibe egy kis ölelés. Isten hozzád (el megy).

Sextus (vissza érkezvén): Hallyad Androstene! mikor Atyád érdemes 
bűntetissen áltál ment gyilkossága miátt akkor bizvást mondhatod, hogy 
igaz barátod voltam, előb a’ barátságnak nevével neterhely még holtom 
után is. Isten hozzád még egy-szer (el megy).

Androstenes: Sexte . . . Ah mely hamar el tűnt előlem, értem akar 
meg halni — O vitéz és nehéz emlékezető szerelem! de én mi tivő legyek.

Sextus: (megint elő lépvén): Végyáz szavadra Androstene. Itt nem 
batorságos életed: távozzál el, mennél előb lehet. Mentsd meg életedet kér
lek, és mint hogy én miattad halni készülék, te él én helettem, és enged- 
gye az Isten, hogy job szerentsével. —

Androstenes: Te ennek előtte arra kötelesztél, hogy maradgyak, és 
mást arra, hogy fussak.

Sextus: Akkor egy haláltul akartalak megmenteni, most mástul.
Androstenes: Hová fussák?
Sextus: Akar hová tettzik. Tsak kerüld a’ veszedelmet! távúi légy 

Atyádtul, tavul Caesartul.
Androstenes: Panaszos Bárátom még a' ditsűséggel- is fesvenykedel, 

magadnak tartod a’ vétéz halált engem tsak félelmes buikalásra, és szala- 
dasra serkengyetz, had mutassam én-is hogy bátran meg tudok halni, ki
vált haté kedvedért.

Sextus: Ah ély Androstenes, hogy én holtam után élhessek legaláb 
szerető barátomban. Ha bátorságodat meg akarod mutatni, azzal — legyen 
meg, hogy halálomat értvén erős szivei visselled. Emberek jönnek mi egy 
mást többet nem látyuk. 0  be ke keserves el-válnom. Isten véled.

Androstenes: Akar Caesar mellet maradgyak, akar Atyám kezébe 
kérűllyek, kiszen vár a' halál. Nem-is óhajtók egyebet, azontan érte leszek. 
Hogy vagy halálommal életét meg tartsam Sextusnak vagy ha kőlőmben 
nem lehet, egyűt borultak vele a’ halálnak árnyékába. Ha hóhér kévanta- 
tik . .. De már el tekélettem magamban . . .// 14.

IV.

(Albinus, Androstenes.)

Albinus: Legjobkor találtalak elő. Caesár magához kivány. Meg ne 
iedgy. Add kevés időre néki kőltsens életedet, hogy meg menthessed 
Sextust.

Androstenes: Mond ki nyilvábban, mi vagyon Caesar eszében.
Albinus: Meg akarja rémíteni Achillast, ezen izenettel, hogy életedet 

veszi ha eő Sextust bantya.
Androstenes: Haszszontalanságokat forgat, ezzel nem használ Sextus

nak, és az én keservemet sem enyhéti. Én szintén most keresek egy ollyast, 
a’ ki igazán meg őllőn. Caesar Achillás Atyámat tsak latta nem ésméri.

3*



Engem nem kéméi tsak Romai jeles virbén főrőszthesse kezét. Sőtt hogy 
én annal hamaráb meg halhassak, sietni fog Sextus, halaiéval. Meg mond
hatod azért Caesárnak.

Albinus: Caesár nem kiványa válaszodat, hanem személyedet, Mig tőr- 
vényessen nem mondottal ki abbul, a’ min raita kaptak.

Androstenes: Minimő fertelmességet kőtesz ream, Engem elmém szivem 
sémmirül sem vádol. Osztan Caesar nékem igen kegyelmes Uram, a’ ki alig 
várom, hogy hogy meg halhassak.

Albinus: Kegyelmes kegyetlen akár mi légyen Caesár most fogad szavát 
minden ellenvetés nélkül, katona fogod, vidd Caesar sátorába.

Androstenes: 0  szerentse! de azonban ki viseli Sextus gongyát? Ah 
előttem és nélkülem fog meg halni!

Albinus: Nem tudom mi, de nehezen haborgattya ennek a’ szegénynek 
szivét, ó érégy Szerentse, mely égen olalkodol a’ mi fogyatik, és rövid éle
tünk után.

Ez az iffiatska tsak mi nap feleitette a’ bőltső és pollyák dolgát, már-is 
arrúl beszél, mint tehesse le életét. De ime Ptolomeus valami felkeverte 
gyomrát, hihettő, mert főlétéb bordozoskodik.

V-

[Ptolomeus Albinus.)

Ptolomeus: Hihetetlen Achillás, háláadatlan Minister!
Ptolomeus: Bizvasd azt mondhatod ennek utánna, hogy nem vagyok 

királyod, ha mig ma bűnős telkednek utat nem nyitok egyik oldaládon.
0  szegény Sextus ártatlan iffiu! nem maradhatok továb, vagy ké tekerem 
kezéből, vág magam-is meg halom.

Albinus: Achillás hellen szaporittya panaszit, mint ha Tanatsa-vetke 
nem volna tulaidon vétke!

Albinus: Hová hová ily szived-dobogva
Ptolomeus: Botsás el Barátom. Nem birok magammal, gondol meg tér- |4 /a 

hes elmém t— megtölt méreggel szivem, szőrnyő el tekéllessekre ragadta
tom. Mit mondasz Achillasz latorsag felől, fel keverte országomat, iszonyú 
miszárlásokra kiszúl. Ha meg nem előzem, oda lészen Sextus, a’ kit én 
életemnél jobban szeretek.

Albinus: Minek utanna meg ölte Atyát, nem érkezem eszemmel anyira, 
hogy megfoghassam mért kéméllenéd fiat.

Ptolomeus: Albine, hiszszed-e valóban, hogy én voltam feje a’ dolog
nak. Achillás volt mestere. En-tsak bánkódom, és pirúlok utanna.

Albinus: Meg botsas Hertzeg nem tudtál királysághoz, ha egy embe
reddel nem tudtál parantsolni.

Ptolomeus: Igazán mondád. De jövendőben mást fogsz látni. Azonban 
méltó vagyok a’ botsánatra, mint hogy még fiátal, tudatlan, a' mint igaz 
szivei birok magam ahoz mertem a’ hozzam köteles szolgaimnak sziveket.
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Albinus: Meg engedem jó-szivel ha el nyered a’ thronust, és király
ságot, hogy minden dolgod job renden lészen.

Ptolomeus: Ha el nyérem a’ thronust, és királyságot? Albine talan ké
tes vagy benne?

Albinus: Azt nem mondom, mint hogy ily példás benned a’ Caesárhoz 
való hűsség, és maga Caesar szereti, meg-is teszi az igazságot.

Ptolomeus: Htiségemrül nem szóvál, hanem tselekedettel akarok bi
zonyságot tenni. Es most ollyas mit forgat elmém melynek mássát Aegyip- 
tus nem latta. Meg kivannya az én bőtsületem reméllem is, hogy — Romá
nak fog tetszeni.

Albinus: Mit törőd elmédet, ha merjük tudni?
Ptolomeus: Minnek utanna, engem vesznek okul, hogy a’ nagy nevezető 

Pompejus el veszet, akarom, hogy az egész világ, nékem kőszőnye fianak 
életit. Caesar engedelmébűl szabad vagyok véle akar mennyek akár ne 
mennyek Alexandriába. Bé sietek, hogy meg mentsem Sextust, annak a’ 
vérszopó nádálnak kezibűl. Remenlem tekéntetemre nézve nem bántyá, és 
ha kőlőmben történne, úgy meg gátolom Attyát, hogy előb az en szivemen 
kőllessék által menni véres tőrének, hogy sem Sextus szivéhez férjen.

Albinus: Ily kétes dolgában, ily veszedelmes ügyében akarod Hertzeg 
el hagyni Caesart? Szmte mikor ostromra készül, és már rivadnak a’ trom
biták?

Ptolomeus: Szmte az es'k leg nehezebben; s - mely keserves légyen, 
ki sem mondhatom. Caesar oldala mellet bőtsületem, biztos marádasom, 
bé Alexandriába tsak gyalázatra megyek, s talan életemnek . . .  de mind 
ezeket meg érdemli Roma. Caesar, Sextus (el megyJ.H 15

Albinus: Mind- ezek azzal ditsekednek, hogy leg jób barátink, és 
Caesar előmenetelit keresik el-végre k;kí talal maganak okot, hogy legna
gyobb szükségünkben elhadgyon bennünket. Mire véllyem, napkeleti nem
zetség többel tud a’ tsálóka mesterkedéshez a’ Romaijaknál. Akár hogy 
legyen mi nem veszthetünk Caesár vezrélése alatt, osztán nem tsáválnak 
annyit a' róka farkot, ha oroszlányi erővel birnanak; a’ tsálárdság jobbára 
jele valami erőtlenségnek.

Ötödik végezés.

L
( Achillas Hadi-Tisztekkel, és Sextus fogva.)

Achillas: Hadverő kapitanyim, Vitézbarátim, azt végeztem, előb hogy 
sem falainkat bástyánkat tőrje; it szakagyon nyaka annak a’ Romai bál
ványnak. Nem fog késni tudom, úgy menyetek eleibe, úgy fogadgyátok, 
amint katonákhoz illik, őltezzetek hadi bátorságba, és tamodgyatok-ki 
országtok hazátok mellet. Ne eő tombollyon a’ mi testünkön, hanem mi rag
juk ha lehet eleven szivét. Meg is lesz ha hü a’ szerentse úgy rendeltem
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a’ dolgot, hogy sokba nem fog telni a’ győzedelem. Te azonban Sexte ké- 
szűly, fejed vetve, földön heverül fogod tisztelni — Caesárt.

Sextus: Mit hallasztod annyira? ki tudgya ha Caesar itt terem, talán 
más gondot fogadni. Véled-e pogány hogy áltál s-még által ne lásom szán
dékodat. Azt remélled, hogy Caesar nem fog reád ütni boszú álló fegyve
rével, ha veszedelembe lattya fejemet. Tudni-illík az én életemmel aka
rod meg menteni életedet. Nem de nem?

Achillas: Megtsalatkoztal Sexte. Sőtt azt akarom, hogy szemével lássa 
halálodat, és annyival- is inkáb reám dtihőskődgyon. Ha ezen a’ boszuságon 
és gyalázaton áltál megyen többet vetek elibe. Jő jön azután Roma, jöjjön 
a Tanáts és tegyen rola. Azonban vegye h’rét hogy még lakja a’ világot egy 
ollyan ember a’ ki tőle egy tsőpet sem fél.

Sextus: Mond ki mond ki gyalázatos, a’ te vigaságod Romaba nem hal- 
' lik. Se ném reszketnek falai, sem nem dűlnek bástyái, se nem apad hét

hegye. Most is parantsolnak, tovab- is parantsolni fognak a’ villagot, akár 
mint fenyegessed.

Achillas: Ugyan tsak ezek a’ kik a' világgal parantsolnak, méltóztattak 
hozzánk-is bitirni, és életekért könyörögni. A te Atyád bizonságom.

Sextus: Hala adatlan! Mit emlegetz? az én Atyám bé köszönt hozzá
tok úgy mint a’ kik sok jót tét veletek, és tőletek egyebet jó akaratnál nem 
érdemlet, holot te Gyilkos . . . Hogy pedig futómra jűtt, annak is nem te 
féled ha nem Romai Nemes vétéz volt oka Caesar.

Achillas: Mit mondanál már ha az, aki Atyádat meggyűzte, itt meg
botlana egyszer. Es Pompejus után ballagna más világra.

Sextus: Tudom, hogy elővetted a’ tsalárdságnak minden eszközeit, a' 
Pogányok modgyára. Azonban ha szemben fogsz szallani a' bainaki vitéz- 
siggel megválik melyék lesz a’ nyertes.

Achillas: Azonban Caesar még nem jön. Sokát varattya magát. Talán 
elfeleitetet előbbi fenyegetését és resteli a’ . . bat1) velem.

Sextus: Caesar vitéz bátor, nem vak merő ki tugya talán engem félt. 
Talán azt varja, hogy eszedre s alkura téri. De ime Caesart látom tábori 
készülettel. . . Most vagyon legjobb ideje Achillas ime a' nyakam, hogy 
kőszőntsem Caesárt a’ mit kivántad.

Achillas: Rendbe kapitányok, és seregek, szemeteken tartsátok az el
lenséget. Senki hely ebül ne mozdulyon, még jelt nem adok.

II,

(Caesar, Tisztek, Seregek, Androstenes fogva.)

Sextus: Caesar itt vagy, jól van! de mitt szemlélek? Androstenest 
fogva, s mint egy halálra. Vitéz Polgár-Mester mi dolgod véle. Ne kövesd 
ezt a’ Pogányt, a’ ki szénte úgy bánik velem. Mas utót keress a’ gyűzede- *)

*) Olvashatatlan szó.
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lemre. Nem illik vezérhez hogy igy Rabja életen vagy vesztén fordullyon 
meg hadi szerentséje.

Caesar: Agya Achillas vísza Sextust, szabadon botsatom én-is Andros- 
tenest.

Achillas: Ezen kedved töltésében, talán most egy szer nem fogsz meg 
tsemerleni. . . Ennek a’ Romai kőlőknek ma kői el veszni, és pedig szemed 
látára, és tsak azért mert tudom, hogy néked fai, Ami fiamot illeti: ám 
te dolgod se károm se keservem halalaban. Ha kezemben volna kezemmel 
szagasztanam ízre s-darabokra: ha Caesár meg tseleksze jót fog tenni mind 
velem mind az országgal.

Sextus: Ah kegyetlen s mit vétet?
Achillas: En előttem szénte oly érdemes a’ haálra mint te. Te Romai 

vagy, és eő veled öszve akarja szűrni véremet.
Sextus: Sárkány tején nevelt vad pogány nem szánod édes gyerme

kedet.
Caesar: Ah Sexte Sexte te vaditod ezt a’// kevélyt nem beszéllene ily 16. 

fényén ha károd nélkül lehetne reá ütnöm.
Androstenes: Ah szerelmes Atyám add vissza az érdemes és artatlan 

iffiat Caesárnak az egekre kinszeritlek. A mi engem illet örömest meghalok 
minden-halállal tsak eő ellyen.

Sextus: Ne Caesár meg ne engedd, se magad éltére nejárj, se életet 
Atyára ne bízzad, mert meg ölne az ártatlant.

Caesar: Androstenes ártatlan tudgyuk, de te is az vagy, eő nem erde- 
mes a’ halálra te sem. Achillás adgya visza a’ Sextust, es senki sem bantya 
Androstenest.

Achillas: Mennyen fére s ki az országbul táborával Caesár viszont en 
is Sextus ártatlanságát gondra veszem.

Sextus: Nem fér Caesár vitézségéhez ez a’ gyalázatos meg ijedés, előb 
hogy sem ily bőtstelenségét lássam a’ Romai tábornak tulaidon kezeimmel 
áltál verném szivemet.

Achillas: Mit végesz azonban Caesar.
Caesar: Ah minden lato Istenek ti tudgyátok mely kínban vagyok. Ne 

a' fiad Achilla, és ha egy tsep emberség vagyon benned tessék a’ pilda, és 
kövessed.

Achillas: Kelletlen ajándék, mi nem gyenge........ az én szivem.
Androstenes: Már ki keze által kel meghalnom? Atyám fogé meg ölni 

vagy Caesar.
Caesar: Atyád hatalmában vagy beszély artatlan barátod mellet.
Sextus: A(h), Caesár kettőt nagyot vétettél azon egy ízben. Engem bo- 

szantván azzal hogy barátomul hivad Androstenest, Androstenes azzal, 
hogy kezére adód kegyetlen Atyának.

Androstenes: (lábaihoz borulván Achillasnak) o kedves Atyám, ne 
győzenek meg bennünket emberséggel ezek a’ jövevények. Amint engem 
Caesar néked ajándékozót, add te-is viszsza Pompejus fiát néki had en
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gesztellye szivedet részemrűl forró sirásom. Sextu3 részéről az eő ártat
lansága.

Achiüas: Hallgass hitetlen pribék. M ’nden ebbéli kőnyőrgéssed förtel
mes bűn Megkűl halnod paitásoddal egyetemben.

Sextus: Azonban te tsak szót és időt vesztegetsz A ch illa ...............vá
rod, hogy Casear tovab költözőn, de híaba varod, a Romaiakhoz fordulván 
Édes Nemzetségem! Kardra katonák.

Caesar: Veszték vitézek . . .  De miért igy? . . .
Achillas: Szakadgyon egyszer vége a’ pőrnek ennek a’ kevélynek hala- 

laval agyanak a’ hartzra jelt. De.
Sextus: De . . . Talán azt gondolod . . . hogy térden fogok könyö

rögni, reszketni, ájülni féltemben . . . Tiged illetnek ezek utalatos lélek, 
nem Pompe jus fiát; rántsd ki gyilkos fegyveredet, tsapd nyakamhoz, és 
tanuld meg egy Romai Iffiútul, mely vidám ortzaval, mely ba//tor szivvel 16 a 
addgya ki lelket, tegye le életét. Ha valami fohászkodás ki törne-is szivem
ből, nem a’ halálnak keserve miatt esne. hanem, hogy ezt, szerelmessel! 
szánom, és nehezen válók el tőle itten, nehezen megyek más világra nél
küle.

Androstenes: Miattam ne aggógyal. Jól lehet nem szülte légyen Roma 
belém, de maradót meg-ís tőled reám annyi virtus, hogy bőtsűlettel huny
hassam bé szememet leg útólszor, ha meg kel lenni. Azt várom inkáb tőled, 
ha ily Ízben meg botsatsz-e nékem, Attyam vétke iránt, és ha úgy va- 
lunk-e el egymástul mint jó akarók?

Sextus: Miket nem kívánsz tőlem tudni . . . Hallyunk meg Andros- 
tene! óit áltál Aelysía földjén örömest megfelelek, itt s most nints annak 
ideje. Még mérges a' seb a’ szivemen Attyám halála miatt.

Androstenes. Keménységes virtus! hozzád fordulok édes Attyám: hadd 
talályák leg aláb anyi kegyelmet nálad, hogy mi kettőnk közöl kiknek meg 
kel halnunk; én légyek az első.

Sextus: Nem Androstene! ebben a’ dologban magamnak kívánnom az 
előbséget.

III.

(Septimius es a' Voltak.)

Septimius: Isten! S mi lesz belőlünk, fel támadót az egész népp, hatal
mas erővel, sok fenyegetéssel kiványa, hogy kezébe adassék Pompejus fia.

Achillas: Vitézek Híveim!
Septimius: Mit gondolsz? oltani s- nem gyuitani kel a’ lángot.
Achillas: Atkozot szerentse! íllyen s-amolyan . . .
Septimius: Ha mondom haszontalan keménykedel, elől az elenség, há

tál a’ reánk támadót kösség kőzőt el kel vesznünk.
Achillas: Eregy tehát Sexte! mint hogy már az Istenek -is ostromol

nak . . . utálatos egek.
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Sextus: Ah gyalázatos! hol vagyon hányat vetet vitézséged, haragos 
fenyegetésid, ily hamar hagyod el magadat! pedig hogy le gyalazot a’ sze- 
rentse. De evei nem elégszem meg azt akarom, hogy félve tsapjad 
kardodat nyakamhoz. Te Septimi bízvas el mehetsz add értésére a’ vitéz 
népnek, ha engem keres, jöjjön fegyverrel hogy ennek a’ gyilkosnak laba 
előtt el emellye hóit testemet.

Achiüas: Ah vitéz Iffiú változd kemény szándékodat mentsd meg ma
gadat, engem, és eregy szabadon.

Sextus: Nem tartya kedvem, én ohaitom// a halált, és te kételen leszel |7 ?
véle.

Androstenes: Meny Sexte, meny fére, kerüld a’ veszedelmet, leg aláb 
én kedvemért.

Caesar: A  mire Androstenes kér, azt Caesar parantsolya, eregy tsilla- 
pitsad le a’ népet, nékem azonban más gondom lészen.

Sextus: Mint hogy te parantsolod, el megyek de kűlőmben nem, ha
nem, ha Androstenes társom lészen, te azonban verd és győzd meg ezt az 
Istentelent.

Achillas: Menyetek el mind a’ ketten és te Septimi vélek. íme! főldim 
barátim, vitézim (ad Aegytios) menyire ment légyen a’ Romai ravaszság 
latyatok, kiverik országunkat, és magunk népével támadnak ellenünk. Ne 
szenvegyünk, ha firfiak vagyunk. Mutassuk meg ma ezen a’ napon ezen 
a’ helyen; hogy nem győzhetetlenek, a’ mint el akarjak hitettni a’ világgal, 
hanem, hogy tsak azokat tiporják ak’k magok magokat vetik laboik alá.

Caesar: íme Romaijak, it az alkalmatosság, hogy bainaki erővel meg
győzük, és boszszu álló fegyverünkéi meg büntessük ezt a’ hitetlen pogány 
nemzetséget, forgott s gyakorlott vétézeknek nem lehet tőb. (intra Scena 
Pugna) utana azért.

Achillas: Tied a' győzedelem — Caesar meg vallom, ime laboid előtt 
látod rab szemeimet.

Caesar: Meg kel halnod hitetlen, és motskos vérednek ontasával fogsz 
füzetni Pompejus fejéjért. Hói vagyon most hányott vettett vitézséged, és 
azok a' vakmerő fenyegetéséd?

Achillas: Meg győztél nem tagadhatom, meg ölhetsz tudom, de nem tu
dom, ha hozzád ilik-e hogy minek utanna ellenségedet meg veszted fegy
verrel, nyelveddel tamagy ellene.

IV.

(Sextus, Androstenes, Caesar, Achillas.)

Sextus: Megint előtted vagyok Achilla, hogy (ha kedved érkezet) feje
met vegyed.

Achillas: Innen- is tsak tsúffal vigasztalnak oly meg Sexte, és halgas. 
ó utálatos egek, és engemrontó Istennek?

Androstenes: Attyám ne rutalmazd az egeket, nem az egek külték fe-
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jedre ezt a' szerentsétlenséget; hanem kerülted volna, nem ütköztél volná 
belé.

Achillas: Te- is fiam? Atkozot szerentse! mi dolog ez? ennyi raitam 
gyalazkodo s- engem sebesétő éles nyelveket latok körülöttem, és egy me
zítelen kardot sem a’ mely által verje szivemet.// Caesár, Sexte, Euphranor! J7 /a 
fiam mit késtek. De tudom mire vélyem, lassú kinnal tsuffal, gyalázattal 
emésztve akartok előb hoherkodni rajtam, és tsak az után ki végezni, a’ vi- 
lágbul. Nem nem tellik kedvetek; mert . . . (nunc Sexti, nunc Androstenis 
gladium vuit arripere, captat undique séd frustra, tandem alto Suspirio 
ducto conticescit).

Androstenes: Meg elegszel-e ezzel, a’ szomorú kínlódással? Nikém sza* 
kad szivem!

Sextus: Meg elékszem . . .! nékem nyilik hozzád szivem te tőled-is azt 
várom, hogy már mi köztünk kivallott, és ennek utánna szent légyen a’ 
barátság holtig. Meg botsás Attyám fia! bizonyos félelmek s- meg más bizo
nyos tekintetek viszseltek addig, hogy ki nem nyilatkoztattam! tudgya jól, 
és egyedül az engem ilető lélek bennem, mely nehezen rőjtettem belső 
forro szerelmimet hozzad . . . Néked peniglen Caesar most fejtem ki a' 
mesét, a’ mely hol-mi okot adá hogy gyanúdat forgatnád felőlünk: Androste
nes nem azért jarta táborodat, se nem azért reitekezet sátorod ala hogy 
gyűlölne, hanem minthogy egy máshoz szoktunk; hozzam idesedet szivében 
engem rab barattyat akart meg látogatni, és én eőtet tőled féltemben reite- 
getni és viszsza igazítani. Barátságunkat titkoltam eddig, mert tsak most 
juthatot eret korra.

Caesar: Meg vallom kenyessen bántál a' szerelem dolgával. Mind azon 
által Androstenes oly barátod a’ kivel mostan ország s- világ előtt méltán 
dicsekedhet el.

Sextus: Am meg lehetne ha job Attyára múlhatna.
Androstenes: Szerelmes barátom az igazán szerető két szévnek mostani 

édes emlékezetére kinszeritlek, botsás meg néki.
Sextus: Caesar az eő birája ezen könyörgő fohazkodasiddal oda felé 

járuly.
Caesar: Caesar meg enged Achillasnak ha Sextus meg akar békélleni 

Caesarral.
Sextus: Igen otson akarnal Sextus szivéhez jutni nem erzem kedve

met Caesár, bar el hidd; hogy evvel a gyilkossal azon egy áron menyek 
a’ tserére. Úgy végez azért Achillas élete éránt a' mint tetszik, én Caesárt 
addig fogom gyűlölni a’ mig tetsék.

Androstenes: Ah Sexte! illy kevesbe tellik hogy éllyen Attyam, és 
még-is te tőled nem telik ki.

Sextus: Nem oly kevesetske a’ mit tőlem kívánsz Androstene! Caesár 
jól tudgya mit mondok.

Caesár: Engem nézve penig meddig fog tartani a gyülőlség?
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Sextus: Addig a’ mig boszszut nem állok, az az addig, meddig a’ Romai 
tanats meg nem bűntett a’ szegény Attyamon tett boszszusagok iránt.

Caesar: Nyilván ez a’ sovány reménység Sexte igen meg fog csalni. 
Mikor Caesar szemközt lesz a’ Tanátsal, nem tudom mellyik fél fog a' ma« 
sikkal parantsolni. Esküszöm szefre^ntsémre de ennek hagyunk békét. Azon- tg. 
bán Androstenes// meg érdemeltté, hogy Attya éllyen, és Caesarnak úgy 
tetszik hogy éllyen.

Sextus: Éllen: se kára, se haszna benne Roma Városának . . . Éllyen 
— de minden szempillantásban jusson eszébe, hogy méltatlanul él.

Achilás: Hála adó kőszenet légyen néked Caesar életemért. Te pedig 
Sextus ne búsulj; el veszett már az Alexandriai Achillas a’ ű hiv szolgá
tok . . . Meg törte vad szivemet a’ Caesar emberséges kegyességes kegyes
sége. A  te keménységed pedig, mint hogy okkal, és hozzád képest móddal 
volt le szeliditet. Gyűlöltem átkoztam, megvallom, eddig a’ Romai erköl'set 
fiamban, és a‘ többiben, ennek utanna imádni fogom ti bennetek, és eő benne 
követni.

V.
(Dioscorus es a' voltak.)

Dioscorus: Vitéz Polgar Mester! Cleopatra szive szerént, örvend a’ mái 
szerentséden, azzal ditsekedék azonban előtted, hogy eő mentette l*égyen 
meg halálátul Sextust.

Ceasar: Eő mentette meg!
Sextus: Igen-is Caesar, ennek az okos Hertzeg Asszonnak köszönhetem, 

hogy élek, az eő szeretete hozzád és gondviselíse reám szerentsésen el te
rítette életemre járó szőrnyő dűhősségét Achillásnak szinte akkor, mikor 
nyakamhoz akarta csapnyi fegyverét, ebben a' dologban pedig legfőveb és 
foganatossal eszköz volt ime ezen Dioscorus.

Caesar: Most tudom mire véllyem az Alexandriai népnek akkori táma
dásait, és a' katónak felrezzenését. Nagy adosód maradok ez iránt Dioscore! 
Cleopatra Hertzeg Asszonnak pedig felséges érdeme szerént Roma lészen 
hála adó meg fizetője.

Utolsó.
(Euphranos Ptolomeus vasban, és a voltak.)

Euphramos: Fejedelem! ime ez a' gyönyörűséges szép hív! a’ki szivét 
lelkét tsak nem be\(sej)ét ki űntette, hogy vastag szénét adna hozzánk való 
barátságának Tenen tudod menyi fogadást, mézes szót, és eskűvéseket kövert 
őszve, hogy el hitetne Ttsak most tetszek ki hogy// mind azon hamisság volt I8/a  
és életedre járó tzimbora Achillassal.

Caesar: Mi volt mond el . . .  Eh roszul tanátskozott Hertzeg, mást s 
jobbat vártam vala tűled.
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Euphranos: Jut-e eszedbe, mely tüzes buzgósággal kivánkozot tőlünk 
elmenni Sextus oltalmára . . . Alig várta, hogy el szakadgyon, Achillás 
oldalához csatoltta magát, ott veszedelembe keverte Sextust, Azután min
den derék erejét ellened vitte a' Tengeren hogy hátul megkerülne, és akkor 
ütne reád, mikor forrójában volna a hartz Alexandriával . . . Szerentsére 
egy gállyárul megláttam, szembe botsatottam véle minden hajónkat, meg 
ütközvén a’ két tengeri erő úgy történyt hogy Ptolomeus vesztene mi nye
rőnk, el fogtam magát s-ide hoztam mind rabodat.

Caesar: (ad Ptolomeum:) Vallyon el birhatod-e ezt a gyalázatos szé
gyen vallást.

Ephranos: Meg kül vallani olly íortelos kiszülettel . . .
Caesar: Élig Euphranos, egy Hertzegi személyt nem kel terhelni felet- 

téb ollyassal a’ mi nem az eő vétke (ad Polomeum) Szánlak jó hertzeg meg 
fiatal vagy és nem voltál jó kézben. A  titanácsid vesztették meg — eszedet.

Achillás: Tisztán igaz Ptolomeusnak jobb renden lett volna dolga, ha 
az én tanatsimat nem kővette volna.

Caesar: Olgyátok ki a' lantzokbul, és adassák meg néki az előbbi ki
rályi készülete (betsülete?)

Dioscorus: Mit hallok? mitsoda kegyeskedéssek ezek? tehát így folynak 
Cleopatra do—.

Caesar: Senki se ártsa magát beszidembe, se ellene ne mondgyon! nem 
én szólok, hanem a’ Tanats, és Roma. Ptolomeus annak erejével maradgyon 
Aegyptus királlyá, a’ mint eddig volt tellyes bőtsülettel . . . De ne eő pa- 
rantsollyon. Cleopatra légyen a’ királyné, és ennek fogadgya szovát az egész 
ország, Euphranos fele népemmel itt maragy Alexandriaban, és légy bétöltője 
parantsolatimnak. Nékem a' Romai Tanats rendelésébül Siriaba kel sietnem.

Ptolomeus: Okos, igaz, kegyes Caesar! tellyes köszönettel meg nyuk- 
szom a’ te rendeléseden bátor! Cleopatra neném birja az országot, és pa
rancsoljon holtig, nem bánom. En Caesár katonaja lészek, ha annyi enge- 
delmet találok nálad.

Caesar: Semmi tilalom benne, el jőhetz nem szolgai hivatalra, hanem 
vezerségre, kezedre bízom eggyik seregemet, adók melléd egy pár öreg tisz
tet, kiktül meg tanulhatod azt, a* mi leg ditsőgesb, és leg nehezebb a’ vilá
gon tudni illik, a’ hadi mesterséget.

Dioscorus: Caesar, nem lehet be tirned Alexandriába, hogy Cleopatra 
az uj királyné szemillye szerént meg köszönhesse . . .

Caesar: Tsak idő mulatás volna, nékem siető dolgaim vannak a' nap 
keleti országokban . . . mond szolgálatomát és bátorítsd többre.

Sextus: Felőlem mi rendeleteket tettél?
Caesar: Mellettem leszsz, és fele hasznát veszed kintseimnek, együt 

fogsz ülni velem a’ Triumphus szekereken.// 19,
Sextus: Mond ki inkáb, a azzal akarsz ditsekedni, hogy Pompejus fia 

utánad jár, el késérlek mint azon áltál, és oltalmadra mindenkor ébren ké-
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szén íészek, mert szeretem benned hazámat, el nem feleitvén azonban a’ te- 
tudodboszúságokat.

Androstenes: Szerelmes barátomtul én sem akarok elválni.
Achillas: En pedig vitéz jó fiamtul szabad legyen azért Caesar, hogy 

mi is késérjünk és kövessünk.
Caesar: En nem rekesztek ki senkit, Roma kebelébe minyajon el fértek, 

Jertek azért vigan, és bátran velem vitézkedni. Alkalmas ditsőségtekre fog 
válni ha Roma varosának hasznossan fogtok szolgálni

—  Vége- —

Arietta Ima

Páross Ének
Discanto alto.

Nehéz jó Barat ót 
Szives igaz Tár sót 

találni;
De tűle nehezebb 
És keservessebb 

el-válni 
Mert a két s z ív  

ollyan kints 
Ha egymáshoz hiv

melynél drágább nints

Arietta 2da

Páross Ének
Alto conoer Alto

Nem szeretem, nem gyűlölőn
Nem keressem, nem kerülőm 

de meg-is
nala nélkül nem lehetek 

Én-is
Tsak tisztelem, tsak bőtsűlon 

de meg-is
Nala nélkül lélekzetet

nem vehetek

Arietta 3tia
Maganoss Ének

Discanto solo.

így jár a ki hivalkodik 
Magos hegyre ágoskodik 

A szerentse le gyaláza 
Véletlenül meg alázza 

Ki-vetti őlébűl 
Ki-veti kedvébűl

El-ne bizd magadat 
Hogy ne vald kár adat 

Édes Barátom 
Fogadd tanatsom.

Actus 1 mus Scena l .1)

Pro caesare requiritur sceptrum, in eadem scena adsunt duo milites Romani, qui 
in fine ejusdem scenae jussu caesaris efferunt par sedium.

In 2da scena.

Requiritur pro Ptolomeo sceptrum cum eodem exit Sőtény, et Sextus catena ligatus, 
ponas illum duo milites, item alii duo caput Pompeji in orbe deferentes. In eadem scena 
jubente caesare infertur caput, Sextus solvitur. Dein Ptolomaeus offert sceptrum suum 
caesari. *)

*) Idegen kéz írása az egész latin szöveg.
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Actus 2dus scena 1.

Androsthenem ex Tentorio caesaris prodeunte Sextus videt et extimescit Sextus 
hic habeat album strofium. Dein Androsthenes consulente Sexlo intra scena se abscon- 
dit, post quem ipse etiam abit.

Seena 2da.

Dioscorus caesari epistola a’ Cleopatra missa offert. Dein légit.

Scena 3tia.

Androsthenes educitur captus duce Dioscoro.

Seena 4ta.

Sextus et Androsthenes catenis ligatur. Dein caesar es consilio Sexti et Androsthe- 
nis fuga saluţi suo consulit.

Seena 5ta.

Milites cum ducibus ex Dispositione Achillae caesare ordine procinentibus tubici- 
nibus sequuntur. Duo miiltes remanent in theatro, Androsthenes ad verbum: oldassák, 
repugnante ipso, vinculis solvitur.

Seena 6ta.

Achillas Androsthenes occidere parat, sed a' Ptolomeo prohibetur.

Actus 4tus scena 4ta.

Cum Albino duo milites Androsthenem ad caesarem abducturi exeunt.

Actus 5tus scena 1.

Achillas exit cum ducibus et militibus ex 2da scena, et cum illő Sextus captus.

Seena 2da.

Caesar cum suis et Androsthene capto.

In fine 3tiae scenae fit Pugra.

Post Actum lmum, Aria: Nehéz jó haratot etc.
Post 2dum, Aria: Nem szeretem etc.
Post actum 3tium: saltus artificialis.
Post actum 4tum: saltus Lanistorum.
Post actum 5tum: Aria: így jár a ki fuvalkodik.














