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SZEMÉLYEK.

Caesar.
Cleopatra.
Ptolemaeus, tíz éves öccse.
Rufio, római tiszt.
Britannus, Caesar titkára.
Pothinus, Ptolemaeus gyámja.
Theodotus, Ptolemaeus nevelője.
Achillas, hadvezér.
Ftatateeta, a királynő fődajkája. 
Apollodorus, szicziliai patriczius. 
Belzanor, a királynő testőrkapitánya.
Bel Affris, templomőr.
Perzsa, Cleopatra testőrségében.
Lucius Septimius, hadi tribun.
Charmian ) Cleopatra kedvelt rabnői.
Iris ) 
Hárfásleány. 
Vén zenész.

A palota hivatalnokai, papok, teherhordók, nubiai, 
római és egyiptomi őrszemek. Cleopatra kísérete 
és szolgái. Ptolemaeus kísérete, római katonák, rab

szolgák, nép.

Szinhely : Egyiptom.

Idő : Krisztus előtt 48 és 47.



ELSŐ FELVONÁS.

Októberi éjszaka Egyiptom Szyria felé levő 
határán, a XXXIII. dinasztia vége felé, 706-ban 
római számítás szerint, utóbb a keresztény idő
számítás szerint 48-ban Kr. e.

Keleten ezüstös fényű sugárzás van támadóban, 
annak jeléül, hogy hold világos éjszaka lesz. A csil
lagok és a felhőtlen égbolt mai kortársaink, csak
hogy huszadfél századdal fiatalabbak, mint ma, 
bár ez egy csöppet sem látszik meg rajtok. Alattok 
a czivilizácziónak két nevezetes ártalmassága lát
ható : egy palota és katonák. A palota régi, alacsony, 
fehér, szír építmény, vályogból, nem oly csúnya, 
mint a Buckingham-palota ; és az udvaron levő 
tisztek sokkal czivilizáltabbaka modern angol katona
tiszteknél. Például, nem ássák ki és nem csonkítják 
meg halott ellenségeik holttestét, a mint mi kiástuk 
Cromwellt és a máhdit. Két csoportra oszlanak. 
Az egyik csoport kapitányuknak, Belzanornak a 
játékára figyel. Belzanor, a ki ötven esztendős hadfi, 
s a kinek dárdája a földön fekszik térde mellett, 
meghajolva koczkázik egy ravaszdi képű, fiatal 
perzsa ujonczczal. A másik csoport egy testőrt fog 
körül, a ki éppen befejezett egy sikamlós történet
két, (a minő ma is divatos az angol kaszárnyákban), 
s hangos hahotára fakasztotta vele társait. Körül-
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belül tizenketten vannak, csupa igen előkelő szárma
zású, fiatal egyiptomi testőr, pompásan felszerelve 
fegyverrel és vértezettel. Valamennyi nagyon angol - 
tálán, a mennyiben nem szégyenük a hivatásuknak 
megfelelő öltözetet és nem érzik magukat kényel
metlenül benne, ellenkezőleg, meglehetősen fitog
tatj ák a kevély harcziasságot, mintha nagyra volná
nak azzal, hogy a katonai kaszt tagjai.

Belzanor tipikus veterán, szívós és akaratos ; 
gyors, rátermett és agyafúrt, a mikor elegendő a 
durva erő ; gyámoltalan és gyermekes, a mikor ez 
nem elegendő. Kitűnő altiszt, meg nem felelő had
vezér, siralmas diktátor. Ha befolyásos összekötte
tése lenne, a modern európai államokban minden 
bizonnyal a két utóbbi minőségben alkalmaznák, 
annálfogva, mert első minőségében sikereket ért el. 
E pillanatban meglehetősen szánalomra méltó, 
tekintettel arra a tényre, hogy Julius Caesar be
nyomulóban van a hazájába. Minthogy ezt nem 
tudja még, feszülten figyel a perzsával folyó játékára, 
a kit. idegen lévén, képesnek tart arra, hogy meg
csalja őt.

Alantasai nagyon csinos, fiatal legények, a 
kiknek érdeklődése a játék és a mese iránt tűrhető 
teljességgel jelképezi azokat a fő életérdekeket, 
a melyek tudatosakká váltak bennök. Dárdáik a 
falakhoz vannak támasztva vagy a földön fekszenek, 
hogy kezök ügyében legyenek. Az udvarsarok 
háromszöget alkot, a melynek egyik oldala a palota 
homlokzata, kapuval, másik oldala pedig egy fal, 
széles kapubejárattal. A mesemondó csoportja a 
palota oldalán van, a játékosok a fal felé. A széles 
kapubejárat tőszomszédságában, a fal mellett, kő
tömb van, a mely elég magas, hogy egy nubiai őr-
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szem, a ki rajta áll, kiláthasson a fal fölött. Az udvart 
a falba erősített fáklya fénye világítja meg. Mikor a 
mesemondó csoportjának hahotája megszűnik, a 
térdelő perzsa, a ki nyert, felkapja a földről a tétet.

Belzanor. Apisra mondom, perzsa, szeretnek 
az isteneid.

A perzsa. Tégy próbát még egyszer, kapitány. 
Dupla vagy semmi!

Belzanor. Nem én. Semmi kedvem tovább.
Az őrszem (dárdáját súlyba kapva, miközben 

fürkészve kinéz a fal fölött). Állj! Ki vagy ?
(Valamennyien megriadva figyelnek. Kivülről egy 

idegen hang felel.)
A hang. Rossz hírek hírnöke.
Belzanor (odakiált az őrszemnek). Bocsásd be.
Az őrszem (leereszti dárdáját). Kerülj beljebb, 

rossz hírek hírnöke.
Belzanor (zsebredugja a koczkát és felkapja a 

dárdáját). Fogadjuk tisztelettel. Rossz híreket hoz. 
(A testőrök felkapják dárdáikat, s a kapu köré sereg

lenek, utat hagyva a jövevénynek.)
A perzsa (feláll térdeltéből). Ej, hát a rossz hírek 

tiszteletet érdemelnek?
Belzanor. Óh, te barbár perzsa, ide hallgass ! 

Egyiptomban a jó hírek hírnökét hálaképpen az 
isteneknek áldozzuk föl; de nincs isten, a ki elfo
gadná rossz hírek hírnökének a vérét. Ha jó híreink 
vannak, vigyázunk, hogy az üzenetre a legsilányabb 
rabszolga száját használjuk fel, a kit találhatunk. 
A rossz híreket ifjú nemesek hozzák hírül, a kik 
hírnévre óhajtanak szert tenni.

(Csatlakoznak a többiekhez a kapu előtt.)
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Az őrszem. Kerülj beljebb, ifjú kapitány, és 
hajts fejet a királynő házában.

A hang. Kend be a dárdádat disznózsírral, 
szerecsen ; mert mielőtt megvirrad, a rómaiak 
tövig megetetik veled.
(A hang gazdája, egy szőke jürtü arszlán, a ki más 
divatú, de nem kevésbbé különcz öltözetet visel, mint 
a testőrök, nevetve belép a kapun. Egy kissé meg
viselte a harcz ; és bal alsókarja bepólyázva lóg ki 
tépett ruhaujján. Jobb kezében római kardot tart, 
a mely hüvelyben van. Végiglépdel az udvaron, jobbján 
a perzsa, balján Belzanor, s a testőrök nyomában 

sereglenek.)
Belzanor. Ki vagy, hogy nevetni mersz Cleopatra 

királynő házában és testőrkapitányának, Belzanor
nak a szemeláttára ?

A jövevény. Bel Affris vagyok, az istenek ivadéka. 
Belzanor (ünnepélyesen). Üdv, atyánkfia ! 
Valamennyien (a perzsán kivül). Üdv, atyánkfia ! 
A perzsa. A királynő valamennyi testőre az 

istenek ivadéka, óh idegen, rajtam kívül. Én perzsa 
vagyok, és őseim királyok voltak.

Bel Affris (a testőrökhöz). Üdv, atyám fiai! 
(A perzsához, leereszkedve.) Üdv, halandó !

Belzanor. Csatából érkezel, Bel Affris ; és harczos 
vagy harczosok között. Csak nem azt akarod, hogy 
a királynő asszonyai hallják meg először híreidet?

Bel Affris. Egy hírem van csak, az, hogy nem
sokára megkurtítanak egy fejjel mindannyiunkat, 
asszonyokat, harczosokat egyaránt.

A perzsa (Belzanorhoz). fen is megmondtam. 
Az őrszem (a ki hall gatózott). Jaj, jaj nekünk ! 
Bel Affris (rászól). Békeség, szegény aethiop : 

a sors az istenek pártján van, a kik téged feketére
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festettek. (Belzanorhoz.) Mit mondott neked ez a 
halandó ? (A perzsára mutat.)

Belzanor. Azt állítja, hogy a római Julius 
Caesar, a ki egy maroknyi csapattal kikötött part
jainkon, Egyiptom urává lesz. Fél a római katonák
tól. (A testőrök kérkedő gúnynyal nevetnek.) Csupa 
paraszt, a kiket arra neveltek, hogy a varjakat rio
gassák és az eke után járjanak. Kovácsok, 
molnárok és cserzővargák fiai! Mi pedig nemesek 
vagyunk, fegyverforgatás a dolgunk, az istenektől 
származunk !

A perzsa. Belzanor, az istenek nem mindig 
támogatják szegény rokonaikat.

Belzanor (hevesen a perzsához). Férfi férfi ellen, 
rosszabbak vagyunk tán, mint Caesar rabszolgái ?

Bel Affris (közéjük lép). Hallgass meg, atyám
fia. Férfi férfi ellen —mi egyiptomiak istenek vagyunk 
a rómaiakhoz képest.

A testőrök (ujjongva). No lám !
Bel Affris. Csakhogy ez a Caesar nem férfit 

állít ám férfi ellen. Egy légiót szabadít rád ott, 
a hol a leggyöngébb vagy, mintha sziklával sújtana 
hajítógépből. És az a légió egy férfi egy fejjel, ezer 
karral és istenfélelem nélkül. Én harczoltam ellenök ; 
és tudom.

Belzanor (gúnyosan). Féltél, atyámfia ?
(A testőrök harsogó hahotára jakadnak, és szikrázik 

a szemök kapitányuk ötletétől.)
Bel Affris. Nem féltem, atyámfia; de azért 

megvertek. Ők féltek — talán ; de azért szétszórtak 
bennünket, mint a pelyvát.
(A testőrök nagyon elbátortalanodva, undorodó meg

vetéssel morognak.)
Belzanor. Nem tudtatok meghalni ?
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Bel Affris. Nem; ez sokkal könnyebb lett volna, 
Semhogy méltó lehessen az istenek ivadékaihoz. 
Aztán meg rá sem értünk : egy szempillantás alatt 
vége volt mindennek. Akkor támadtak, mikor leg- 
kevésbbé vártuk.

Belzanor. Ez is azt bizonyítja, hogy a rómaiak 
gyávák.

Bel Affris. A gyávasággal nem sokat törődnek 
ezek a rómaiak. Azért harczolnak, hogy győzzenek. 
A harczi becsületre és büszkeségre fütyülnek.

A perzsa. Mondd el az ütközet lefolyását. Mi 
történt ?

A testőrök (Äwancsiaw Bel Affris köré gyülekez
nek). Igen, igen ! Hogy folyt le a harcz ?

Bel Affris. Tudjátok meg hát, hogy én noviczius 
vagyok Memphisben. Ra templomának az őrségében, 
és nem szolgálom sem Cleopatrát, sem öccsét, 
Ptolemaeust, hanem csak a felséges isteneket. Ki
vonultunk, hogy megkérdezzük Ptolemaeustól, mért 
űzte ki Cleopatrát Szíriába, és mi módon kezdjünk 
tárgyalást mi egyiptomiak a római Pompejus-sal, aki 
nemrégiben partjainkra érkezett, miután Caesar 
legyőzte őt Pharsalus mellett. Mit gondoltok, mit 
kellett hallanunk ? Hogy maga Caesar is érkezőben 
van, ellensége sarkában, és hogy Ptolemaeus meg
ölette Pompejust, a kinek tiszteletreméltó fejét 
készen tartja, hogy megajándékozza vele a hódí
tót. (Nagy szenzáczió a testőrök között.) Sőt, mi több : 
megtudtuk, hogy Caesar már meg is érkezett, mert 
alig tettünk meg félnapi járóföldet visszafelé, egy 
egész városra bukkantunk, a mely hanyatt-homlok 
menekült Caesar légiói elől, miután mindent el
követett, hogy megakadályozza partraszállásukat.
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Belzanor. És ti, a templom őrsége ! Ti nem áll
tátok útját e légióknak ?

Bel Affris. Megtettük, a mi embertől telik. De 
megharsant egy trombita, a melynek hangja olyan 
volt, mint holmi fekete hegység átkozódása. Azután 
mozgó paizsfalat láttunk magunk felé nyomulni. 
Tudjátok jól, hogy remeg a szív, mikor egy erődí
tett falat kell megostromolni; hát még, mikor az 
erődített fal maga intéz ostromot ellenetek !

A perzsa (ujjong, mert mindezt előre megmondta 
nekik). Nem megmondtam-e ?

Bel Affris. A fal, mikor közelünkbe ért, egy sor 
emberré változott — elég közönséges ficzkókká, 
sisakos, bőrtunikás és mellvértes rómaiakká. Dárdát 
hajítottak ránk valamennyien. Az a dárda, a mely 
felém repült, keresztülfúródott a pajzsomon, mintha 
papyrus lett volna — ide nézzetek ! (Bepólyált bal
karjára mutat.) Es keresztülfúrta volna a nyaka
mat is, ha le nem hajolok. Ezután kétszeres gyorsaság
gal támadtak és rajtunk ütöttek kurta kardjaikkal, 
csaknem abban a pillanatban, mikor a dárdáik 
hozzánk értek. Ha szemtől-szemben áll velünk valaki 
ilyen karddal, a mi fegyvereinknek semmi hasznát 
sem vehetjük : mind túlságosan hosszúak.

A perzsa. Mit csináltál ?
Bel Affris. Ökölbe szorítottam a kezemet és áll

tövön sújtottam a rómaimat. Végül is, halandó 
volt csak : kábultan elterült; aztán elvettem a kard
ját és rajta próbáltam ki. (Kihúzza a kardot.) íme, 
római kard, s a vér is római rajta !

A testőrök (helyeslőén). Jól csináltad ! (Elveszik 
a kardot és kézről-kézre adják, kíváncsian vizsgálva.)

A perzsa. Es az embereid ?
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Bel Affris. Elszaladtak. Szétszóródtak, mint a 
nyáj.

Belzanor (dühösen). A gyáva rabszolgák ’ 
Tűrték, hogy az istenek ivadékait lemészárolják !

Bel Affris (maró hűvösséggel). Az istenek ivadé
kai nem várták meg, míg lemészárolják őket, atyám
fia. A harcz nem volt túlságosan heves ; de a futás 
túlságosan gyors volt. A rómaiak, a kiknek nincse
nek hadiszekereik, egy felhőnyi lovast küldtek az 
üldözésünkre és tömegszámra kaszaboltak. Ekkor 
főpapkapitányunk összegyűjtött vagy tizet az 
istenek ivadékai közűi és buzdított bennünket, 
hogy küzdjünk mindhalálig. Én így szóltam magam
ban : minden bizonnyal biztosabb megállni, mint 
lélekszakadtig futni, a míg hátba nem szúrnak. 
Csatlakoztam hát a kapitányunkhoz és helyt
álltam. A rómaiak erre tisztelettel bántak velünk; 
mert senki sem támadja meg az oroszlánt, mikor a 
mező birkával van tele, hacsak a harczi becsületre 
és büszkeségre nem ad ; erre azonban a rómaiak 
fütyülnek. így történt, hogy megmenekültünk; és 
ide siettem, hogy figyelmeztesselek benneteket: 
nyissatok kaput Caesar előtt, mert az előőrse alig 
egy órajártányira van mögöttem, és 'nem maradt 
egyetlen egyiptomi harczos sem közöttetek meg az ő 
légiói között.

Az őrszem. Jaj, jaj nekünk ! (Eldobja a dárdáját 
és bemenekül a palotába.)

Belzanor. Szögezzétek a kapuhoz, gyorsan ! 
(A testőrök dárdástul nyomába erednek ; de nem érik 
utói.) No, most majd végigfut a hír az egész palotá
ban, mint tarlón a tűz.

Bel Affris. Mitévők legyünk, hogy megmentsük 
az asszonyokat a rómaiaktól ?
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Belzanor. Mért ne öljük meg őket ?
A perzsa. Mert vérrel kellene megfizetnünk nem 

egyért közülök. Jobb, ha a rómaiak ölik meg őket: 
ez kevesebbe kerül.

Belzanor (a kit ez a hatalmas gondolat szörnyen 
megkap). Oh, te ravaszdi ! Te kígyó !

Bel Affris. De a királynőtök?
Belzanor. Igaz : Cleopatrát meg kell mente

nünk.
Bel Affris. Nem várjátok meg a parancsát?
Belzanor. A parancsát I Egy tizenhat esztendős 

lányét ! Azt már nem. Ti ott Memphisben királynő
nek tartjátok őt: de mi itt jobban belelátunk a 
dolgokba. Fölkapom majd lovamnak a farára. S ha 
mi, katonák, kimentettük őt Caesar karmai közül, 
akkor ám jöjjenek a papok, a dajkák, meg a többiek, 
jelentsék ki, hogy Cleopatra megint királynő és 
adják a szájába saját parancsaikat.

A perzsa. Ide figyelj, Belzanor.
Belzanor. Beszélj, óh, te korán érett ravaszdi.
A perzsa. Cleopatra öccse, Ptolemaeus, hadi 

lábon áll a nénjével. Adjuk el neki.
A testőrök. Óh, te ravaszdi! Te kígyó ’.
Belzanor. Ezt nem szabad tennünk. Igaz, hogy 

az istenek ivadékai vagyunk ; de Cleopatra a Nilus 
folyam sarja ; és apáink földje egy szem gabonát 
sem fog teremni, ha a Nilus árja ki nem kél medré
ből. Már pedig, ha apáink nem támogathatnának, 
úgy élhetnénk, mint a kutyák.

A perzsa. Igaz : a királynő testőrei nem élhetnek 
meg a fizetésükből. De figyeljetek csak rám tovább, 
Osiris atyjafiai.

A testőrök. Beszélj, óh te ravaszdi. Halljuk a 
kígyó sarjadékát !
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A perzsa. Igaz volt-e, a mit Caesarról beszéltem, 
mikor azt hittétek, hogy csak csúfolódom ?

A testőrök. Igaz volt, igaz volt.
Belzanor (kelletlenül ismeri csak el). Bel Affris 

ugyanazt mondja.
A perzsa. Halljatok hát többet is róla. Ez a 

Caesar nagyon szereti az asszonyokat: közülök 
válogatja a barátjait és a tanácsadóit.

Belzanor. Fuj ! Ez az asszony-uralom romlása 
lesz még Egyiptomnak.

A perzsa. Inkább Rómának legyen a romlása ! 
Caesar öregedőben van már : elmúlt ötven esztendős, 
és csupa munka meg háború. A fiatal asszonyoknak 
nagyon *öreg már, a vén asszonyok pedig sokkal böl- 
csebbek, semhogy őt imádják.

Bel Affris. Vigyázz magadra, perzsa ! Caesar 
ez idő szerint körülbelül annyira van már ide, hogy 
könnyen meghallhatja, a mit beszélsz.

A perzsa. Cleopatra nem asszony még : bölcsnek 
sem mondható. De már is zavarba hozza a. férfiak 
bölcseségét.

Belzanor. Úgy bizony. De ennek az a magya
rázata, hogy Cleopatra a Nilus folyam sarja és a 
szent fehér macska egyik fekete ivadékának mag
zata. És aztán?

A perzsa. Nos, adjuk el őt titokban Ptolemaeus- 
nak, azután ajánlkozzunk Caesarnak önkéntesekül, 
hogy Cleopatra öccsét harczban leigázhassuk és 
királynőnket, a Nilus nagy unokáját, megment
hessük.

A testőrök. Óh, te kígyó !
A perzsa. Hallgatni fog ránk, ha lefestjük előtté 

szóval Cleopatrát. Legyőzi és megöli Cleopatra 
öccsét, és Cleopatrát királynőjéül ismérvénél, vele
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együtt fog Egyiptomban uralkodni. És mi leszünk 
Cleopatra testőrei.

A testőrök.Óh, te minden kígyók legravaszabbja ’ 
Milyen csodás a bölcseséged ’

Bel Affris. Caesar itt lesz, mielőtt bevégzed a 
fecsegésedet, óh, te szószátyár.

Belzanor. Ez igaz. (Rémes ordítás hangzik a 
palotából.) Gyorsan ! A menekülés megkezdődött, 
őrizzétek a kaput ! (A kapuhoz rohannak és dárdáik
kal kordont húznak előtte. Egy csapat szolgáló és dajka 
tolong kifelé. Az előlállók visszadöbbennek a dárdáktól 
és sikítva kiabálnak a mögöttük tolakodókra, hogy hát
ráljanak. Belzanor dörgő hangja túlkiáltja a lármát.) 
Kotród]átok hátrább ! Vissza, mihaszna csürhe ’

A testőrök. Vissza, mihaszna csürhe !
Belzanor. Küldjétek ki Ftatateetát, a királynő 

fődajkáját !
Az asszonyok (bekiabálnak a palotába). Ftata- 

teeta, Ftatateeta ! Jer, jer ! Beszélj Belzanorral !
Egy asszony. Jaj, szoruljatok hátrább ! Bele

toltok a dárdákba !
(Megjelenik a küszöbön egy rengeteg nagy, mérges nő ; 
az arcza cszipa apró ráncz, mintha háló volna rajta ; 
a szeme nagy, öreg, okos szem, ; a keze igen nagy, igen 
erős, csupa izom ; a szája vérebre, az állkapcsa bul
dogra emlékeztet. Az öltözete arra vall, hogy fontos 
személy a palotában. Vakmerőén szembeszáll a test

őrökkel. )
Ftatateeta. Utat a királynő fődajkájának.
Belzanor (ünnepélyes gőggel). Ftatateeta: én 

Belzanor vagyok, a királynő testőr kapitánya, az 
istenek ivadéka.

Ftatateeta (kamatostul visszaadja a gőgöt). Bel
zanor : én Ftatateeta vagyok, a királynő fődajkája ;
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és a te isteni őseid büszkék voltak rá, ha a falra fes
tették őket azoknak a királyoknak a pyramisaiban, 
a kiket az én apáim szolgáltak.

(Az asszonyok diadalmasan nevetnek.)
Belzanor (mérges humorral). Ftatateeta : leánya 

a hosszúnyelvű, bandzsal chamáleonnak, —• nyakun
kon a rómaiak ! (Az asszonyok rémülten kiáltoznak, 
és menekülnének, ha nincs a dárda-kordon.) Még az 
istenek ivadékai sem tudnak ellentállni nekik, mert 
minden rómainak hét karja van, és mindegyik karjá
ban hét dárdát hord. Ereikben forró higany a vér ; 
és asszonyaik három óra alatt anyákká lesznek, más
nap pedig levágják és felfalják őket.
(Az asszonyok összeborzadnak rémületökben. Ftatateeta 
megvetve őket és gúnyolva a katonákat, utat tör magá
nak a nyüzsgő tömegen keresztül és rettenthetetlenül 

szembeszáll a dárdahegyekkel.)
Ftatateeta. Fussatok hát és meneküljetek, gyáva 

fiai az olcsó agyagisteneknek, a kiket a halhordozók 
vásárolnak. Kivágjuk mi magunkat nélkületek is.

Belzanor. Nem addig, a míg kívánságunkat nem 
teljesítetted, óh, te férfiak ijedelme. Hozd ki hozzánk 
Cleopatrát, a királynőt ; azután mehetsz, a hová 
akarsz.

Ftatateeta (gúnyos nevetéssel). Most már tudom, 
mért ragadták ki őt az istenek a kezeink közül. 
(A testőrök riadtan egymásra néznek.) Tudd meg, te 
ostoba katona, hogy a királynőnek napnyugta után 
egy óra óta nyoma veszett.

Belzanor (dühöngve). Vén szipirtyó ! Elrejtetted 
a királynőt, hogv eladd Caesarnak vagy az becsé
nek. (Megragadja a dajkát balcsuklóján s néhány 
testőr segítségével kivonszolja az udvar közepére, 
a hol, mialatt a többiek térdre kényszerítik a dajkát,
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Belzanor gyilkos kést húz elő.) Hol a királynő? Hol 
a királynő ? Vagy . . . (azzal fenyegeti a dajkát, hogy 
elmetszi a nyakát.)

Ftatateeta (vadul). Hozzám ne nyúlj, kutya, 
mert a Nilus hétszer hét sovány esztendeig el nem 
árasztja a földjeidet.

Belzanor (megrémül, de azért elszántan). Áldozok 
érte : megfizetek érte ! De várj csak ! (A perzsához.) 
Óh, te ravaszdi ! A te apád földje távol van a Nílus
tól. Öld meg te !

A perzsa (késével fenyegeti a fődajkát). Perzsiá
nak egy istene van csak ; de az szereti a vén asszo
nyok vérét. Hol van Cleopatra ?

Ftatateeta. Perzsa, Osirisre mondom, nem tu
dom. Megszidtam őt, hogy gonosz napokat hoz ránk, 
ha beszélget a papok szent macskáival és karon 
hordozza őket. Megmondtam neki, hogy itt hagyjuk, 
egyedül, ha jönnek a rómaiak, büntetésül engedet- 
lenségeért. És most eltűnt — elszaladt — elrejtőzött. 
A való igazat mondom. Osiris a tanúm . . .

Az asszonyok (készségesen támogatják szavait). 
A való igazat mondja, Belzanor.

Belzanor. Megijesztetted a gyermeket. Elbújt 
valahová. Keressétek — gyorsan — be a palotába, 
kutassatok föl minden zeg-zugot !
(A . testőrök, élükön Belzanorral, benyomulnak a palo
tába a menekülő tömegen keresztül. Az asszonyok ab 

udvar kapuján menekülve el.)
Ftatateeta (sikítva). Szentségtörés 1 Férfiak a 

királynő termeiben ! > Szent. . . (elakad a hangja, 
mert a perzsa torkára illeszti a kést).

Bel Affris (egyik kezét Ftatateeta balvállára teszi). 
Megállj, perzsa, még egy pillanatig. (Ftatateetához 
nyomatékkal.) Öreganyám, az isteneid alszanak-
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vagy vadászaton járnak ; a kard ellenben a torkodon 
van. Vezess bennünket oda, a hol el van rejtve a 
királynő és megkiméljük életedet.

Ftatateeta (megvetően). Ki állítja meg a kardot 
egy őrjöngő kezében, ha a nagy istenek adták a 
markába ? Hallgassatok rám, ti esztelen ifjak. Cleopatra 
fél tőlem, de még jobban fél a rómaiaktól. Az ő 
szemében egy ii\agyobb hatalom van csak a királynő 
dajkájának dühénél és Caesar kegyetlenségénél. 
És ez a sivatagban trónoló sphinxnek a hatalma, 
a ki a tengerhez vezető utat őrzi. A mit tudatni akar 
asphinxszel, azt belesúgja a szent macskák fülébe; 
és a születése napján áldozatot mutat be a sphinx
nek és mákvirággal borítja el. Menjetek ki hát a 
sivatagba, keressétek ott Cleopatrát, a sphinx 
árnyékában, és éltetek árán is vigyázzatok rá, hogy 
baj ne érje.

Bel Affris (a perzsához). Higyjünk neki, óh, te 
ravaszdi ?

A perzsa. Merre jönnek a rómaiak?
Bel Afris. A sivatagon keresztül, a tenger felöl, 

épen a sphinx mellett.
A perzsa (Ftatateetához). Óh, te ravaszság 

anyja ! Óh, te áspis kígyó nyelve ! Ezt a mesét azért 
eszelted ki, hogy mi ketten kivonuljunk a sivatagba 
és beleszaladjunk a rómaiak dárdáiba. (Kését 
emeli.) Halál fia vagy ! U;

Ftatateeta. így nem alkuszunk, csecsemő ! 
(Hirtelen ránt egyet alulról a perzsa bokáján, ros
kadozva elmenekül a palota falának mentén, beleveszve 
a környező sötétségbe. Bel Affris harsogó hahotára 
fakad a támolygó perzsa láttára. A testőrök kirohan
nak a palotából Belzanorral és egy csomó menekülő
vel, a kik nagyobbrészt batyut czipelnek.)

Shaw: Caesar és Cleopatra. 2
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A perzsa. Megtaláltátok Cleopatrát?
Belzanor. Eltűnt. Tűvé tettünk érte minden 

zeg-zugot.
A nubiai őrszem (megjelenik a palota kapujában). 

Jaj ! jaj nekünk ! Meneküljetek !
Belzanor. Mi történt?
A nubiai őrszem. A szent fehér macskát el

lopták.
Valamennyien. Jaj, jaj nekünk! (Általános 

ijedelem. Mind rémült kiáltással menekülnek. A fáklya 
lefordztl a falról és kialszik a zűrzavaros rohanásban. 
Sötétség. A menekülők zaja elenyészik. Halotti néma
ság. Szünet. Majd a feketeség és a csönd lágyan 
ezüstös ködbe és különös dallamokba olvad át, a mint a 
Memnon-szobor hárfáján játszik a szél a hold kelése
kor. A teli hold a sivatag fölé emelkedik ; s egyre 
jobban tágul a szemhatár, a melynek síkját rengeteg 
idom szakítja meg, a mely az egyre jobban terjedő 
fényben csakhamar talapzaton emelkedő sphinx-szé 
világosodik a homoksivatagban. A fény mindegyre 
növekszik, a míg végül tisztán látható a bálvány két 
tágra nyitott szeme, a mint merően előre és fölfelé 
tekint, szünetlen, félelmet nem ismerő virrasztásában. 
A két nagy mancsa között levő színcsomó egy rakás 
piros mákvirággá alakul, a melyen egy fiatal lányka 
fekszik mozdulatlanul. Selyemköntöse gyöngéden és 
szabályosan emelkedik, a hogy a lányka álomtalan 
álmában lélekzik. Fonatos haja úgy csillog egy hold- 
fénykévében, mintha madárszárny volna.

Egyszerre csak távolról határozatlan, félelmes 
hang hallatszik, (holmi Minotaurus bömbölése lehet, 
a melyet tompít a nagy távolság), s a Memnon-szobor 
zenéje megszűnik. Csend. Majd nehány lassan erősbödő 
trombitaharsogás. Utána újra csend. Majd délről egy
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férfi közeledik nesztelen léptekkel ; szinte belekábul az éj
szaka sejtelmessé gébé,merő csodálkozás ; és gondolatokba 
mélyedve megáll, szemben a sphinx balszárnyával. 
A sphinx tömör válla elrejti a férfi elől terhével együtt 
a keblét.)

\ férfi. Sphinx, üdv neked ! Julius Caesar üd
vözöl ! Sok földet átbolyongtam, sóváran keresve 
az elveszett tájakat, a melyekből születésem ide 
száműzött erre a világra, és sóváran keresve a hoz
zám hasonló teremtmények társaságát. Találtam 
nyájakat és legelőket, embereket és városokat, de 
nem találtam második Caesart, nem találtam földet, 
a mely hazám, férfit, a ki rokonom lehetett volna, 
senkit, a ki nappalaim tetteit megtehette, éjjeleim 
gondolatait elgondolhatta volna. Ott, abban a kis 
világban úgy kimagaslóm, mint te, sphinx, itt ’ e 
nagy sivatagban ; csakogy én bolyongok, te pedig 
csendesen ülsz ; én hódítok, te pedig türelmesen 
tűrsz ; én dolgozom és csodálkozom, te pedig virrasz- 
tasz és vársz ; én felnézek és káprázat fog el, letekin
tek és elhomályosul a szemem, körülnézek és el
kábulok, míg te szüntelenül kifelé irányítod a tekin
tetedet — kifelé ebből a világból — az elveszett 
tájak felé — a szülőföld felé, a honnan idetévelyed- 
tünk. Sphinx, te meg én, két idegen az emberi nem 
közepett, mi ketten egymásra nézve nem vagyunk 
idegenek. Vagy nem éltetek-é tudatomban te meg 
ez a hely mindig, a mióta megszülettem ? Róma 
egy őrültnek álma: ez az én valóságom. A te 
csillaglámpásaidat láttam én messziről, Galliában. 
Britanniában, Hispániában, Thessáliában, és tudtam, 
hogy nagy titkokat jeleznek valamely örökkévaló 
őrszemnek idelent, a kinek őrhelyét nem tudtam soha 
megtalálni. S most végül itt az őrszem —• éltem

2*
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örökszilárd és halhatatlan részének képe-mása, 
néma és gondolatokkal teli képmás, egyedülvaló 
az ezüstös pusztaságban. Sphinx, sphinx ! Éjszakán- 
kint hegytetőkre kapaszkodtam, hogy meglessem a 
távolban a szelek halk, titkos játszadozását föve
nyeddel, — láthatatlan gyermekeinket, óh, sphinx, 
a mint suttogva nevetgélnek. Utam, mely ide hozott, 
a végzet útja volt ; mert én az vagyok, a kinek 
géniuszát te jelképezed : részben állat, részben asz- 
szony és részben isten — emberi nincs bennem 
semmisem. Megfejtettem a talányodat, sphinx?

A lány (a ki felébredt és óvatosan kikukucskál 
fészkéből, hogy lássa, ki beszél). Bácsi !

Caesar (hevesen megriad és kardjához kap). 
Halhatatlan istenek !

A lány. Bácsi, ne szaladj el.
Caesar (elképedve). «Bácsi, ne szaladj el« ! ! ! 

Ilyet ! Julius Caesarnak !
A lány (sürgetve). Bácsi!
Caesar. Sphinx ! Évszázadjaid merészszé tettek 1 

A fiatalabb én vagyok, bár hangod még ifjú lány 
hangja csak.

A lány. Mászsz fel ide gyorsan ; mert különben 
itt teremnek a rómaiak és megesznek.

Caesar (futva megkerüli a sphinx vállát és meg
látja a lányt). Egy gyermek a keblén ! Egy isteni 
gyermek !

A lány. Jer fel gyorsan ! Kapaszkodj’ fel az 
oldalán és kúszszál körül.

Caesar (elámulva). Ki vagy?
A lány. Cleopatra, Egyiptom királynője. 
Caesar. Talán czigányok királynője?
Cleopatra. Ne légy hozzám tiszteletlen, mert a
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sphinx rád szabadítja a rómaiakat, hogy megegyenek. 
Jer föl ! Idefönt nagyon kellemes.

Caesar (magában). Minő álom ! Milyen dicső 
álom ! Csak föl ne ébreszszetek — meghódítok tíz 
világrészt, hogy megfizessek érte, mert végigálmod- 
hatám. (Felkúszik a sphinx oldalán és csakhamar 
megjelenik újra Cleopatra előtt a talapzaton, a mint 
megkerüli a sphinx jobb vállát.)

Cleopatra. Vigyázz ! Jól van. Most pedig ülj le: 
leülhetsz a másik mancsára, (ö maga kényelmesen 
leül a sphinx bal mancsára.) Nagyon hatalmas és meg 
fog bennünket oltalmazni; de (borzongva és panaszos 
egyedülvalósággal) nem akart sem észrevenni, sem 
mulattatni. Örülök, hogy idekerültél: nagyon egye
dül voltam. Nem láttál valahol véletlenül egy fehér 
macskát ?

Caesar (lassan leül a sphinx jobb mancsára, s nem 
győz álmélkodni). Talán elvesztettél valamelyet?

Cleopatra. El: a szent fehér macskát ! Nem bor
zasztó? Ide hoztam magammal, hogy feláldozzam a 
sphinxnek ; de alig jutottunk pár lépésnyire a város
tól, egy fekete macska kezdte hívogatni, s erre ki
ugrott a karomból és hozzája szaladt. Mit gondolsz, 
a fekete macska nem az ük-ük-ük-öreganyám volt?

Caesar (rábámészkodik). A te ük-ük-ük-öreg- 
anyád ! ? Biz az meglehet ! Semmi sem lephetne meg 
ez éjek éjszakáján.

Cleopatra. Én azt hiszem, hogy nem lehetett 
más. A dédanyám dédanyja a szent fehér macskának 
fekete leánya volt; és a Nilus folyam hetedik fele
sége lett. Ezért ilyen hullámos az én hajam. És min
dig azt akarom, hogy az történjék, a mit kívánok, 
akár tetszik az isteneknek, akár nem ; ennek is az 
az oka, hogy a Nilus vize csörgedezik az ereimben.
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Caesar. Mit csinálsz itt ilyen késő éjszaka? 
Talán itt a lakásod ?

Cleopatra. Szó sincs róla. Én a királynő vagyok ; 
és Alexandriában fogok lakni, a palotában, mihelyt 
megöltem az öcsémet, a ki kiűzött onnan. Ha elég 
öreg leszek, azt fogom tenni mindig, a mit akarok. 
Szabad lesz megmérgeznem a rabszolgákat, végig
nézhetem a vonaglásukat, és követelhetem, hogy 
dugják be Ftatateetát tüstént a tüzes kemenczébe.

Caesar. Hm ! De hát addig is mért nem vagy 
otthon az ágyadban?

Cleopatra. Mert a rómaiak közelegnek, hogy 
valamennyiünket felfaljanak ! De különben te sem 
vagy otthon az ágyadban.

Caesar (meggyőződéssel). De én otthon vagyok. 
Én sátorban lakom ; és most a sátramban vagyok, 
a hol mélyen alszom és álmodom. Vagy azt hiszed 
talán, valóságnak tartalak téged, te képtelen kis 
álom-boszorka ?

Cleopatra (vihánczolva, bizalmasan Caesar felé 
hajlik). Óh, te fura vén bácsi! Kedvemre vagy.

Caesar. Ah, ez megrontja az álmot. Mért nem 
álmodod azt, hogy fiatal vagyok?

Cleopatra. Szeretném, ha az volnál. De azt hi
szem, hogy akkor jobban félnék tőled. Szeretem a 
férfiakat, különösen az izmos, kerekkarú fiatalokat; 
csakhogy ezektől félek. Te öreg vagy és meglehető
sen sovány és inas ; de a hangod kellemes ; és örülök, 
hogy beszélgethetek valakivel, bár azt hiszem, hogy 
egy kissé bolondos vagy. Bizonyosan a hold az oka, 
hogy annyi tücsköt-bogarat összefecsegtél ma
gadban.

Caesar. Ejnye! Hallottad, mit beszéltem ? 
Imádkoztam a nagy sphinx előtt.



Cleopatra. De hisz ez nem is a nagy sphinx.
Caesar (nagyon csalódottan fölnéz a szoborra). 

Micsoda! ?
Cleopatra. Ez csak egy drága kis fia-sphinx. 

A nagy sphinx akkora, hogy egy templomot tart 
a mancsai között. Ez az én drága kis sphinxecském. 
Mondd csak: mit gondolsz, vannak a rómaiaknak 
igazán olyan varázslóik, a kik bűbájossággal el- 

. ragadhatnak bennünket a sphinxtől?
Caesar. Miért ne? Félsz a rómaiaktól?
Cleopatra (nagyon komolyan). Óh, hiszen föl

falnának, ha a kezükbe kaparítanak. Barbárok. 
A vezetőjüknek Julius Caesar a neve. Az apja 
tigris volt, az anyja égő hegység ; és az orra olyan, 
mint az elefánt orrmánya. (Caesar önkénytelenül az 
orrát dörzsöli). Minden rómainak hosszú orra van, 
és elefántcsontagyara, és apró farka/ és hét karja, 
és mindegyik karjában száz dárda van. És ember
húst esznek.

Caesar. Szeretnéd, ha mutatnék neked egy igazi 
rómait ?

Cleopatra (rémülten). Nem ! Ne ijesztgess !
Caesar. Nem baj ; hiszen ez álom csak------
Cleopatra (izgatottan). Nem álom, nem álom ! 

Nézd csak ’. (Kiragad egy tüt a hajából és többször 
Caesar karjába szúrja.)

Caesar. Ssz ! -— Megállj ’ (Haragosan.) Hogy’ 
mersz ilyet tenni ?

Cleopatra (zavartan). Azt mondtad, hogy ál
modok (Siránkozva.) Csak be akartam bizonyítani, 
hogy . . .

Caesar (nyájasan). No, no, ne sírj ’ Királynőnek 
nem/szabad sírni. (Megdörzsöli a karját és csodál
kozik fájdalma valóságán.) Ébren vagyok? (A
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sphinxhez érteti a kezét, hogy meggyőződjék a tömör
ségéről. A sphinx annyira valóságnak bizonyul, hogy 
Caesar kezd megriadni és zavarodottan így szól.) Igen, 
én-------(majd egészen rémülten) nem I Lehetetlen !
Őrület ! őrület ! (Kétségbeesetten.) Vissza a táborba 
— a táborba ! (Feláll, hogy leugorjék a talapzatról.)

Cleopatra (ijedtében belekapaszkodik Caesarba a 
karjaival.) Nem ! Nem szabad távoznod innen ! 
Nem, nem, nem, ne hagyj itt ! Félek — félek a 
rómaiaktól.

Caesar (a mint egyre jobban meggyőződik róla, 
hogy igazán ébren van). Cleopatra, látod jól az 
arczomat ?

Cleopatra. Látom. Olyan fehér a holdfényben.
Caesar. Bizonyos vagy benne, hogy a hold

fény miatt látszom fehérebbnek, mint az egyip
tomiak? (Mogorván.) Nem veszed észre, hogy meg
lehetősen hosszú az orrom?

Cleopatra (rettentő gyanútól megkapatva, vissza- 
hökken). Óh !

Caesar. Római orr, Cleopatra.
Cleopatra. Ah! (Éles sikolylyal felugrik ; a 

sphinx bal válla körül szalad ; letámolyog a homokba ; 
térdre hull ás, szinte magánkívül sikongva, könyörög.) 
Harapd őt ketté, -sphinx ! Harapd őt ketté ! Neked 
akartam áldozni a fehér macskát — igazán neked 
akartam — én — (Caesar, a ki leosont a talapzatról, 
megérinti Cleopatra vállát.) — Ah ! (Cleopatra karjaiba 
temeti a fejéi.)

Caesar. Cleopatra ! Megtanítsalak rá, mi módon 
akadályozhatod meg Caesart, hogy föl ne faljon?

Cleopatra (görcsösen belekapaszkodik Caesarba). 
Óh, taníts meg rá, taníts meg rá ! Ellopom majd
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Ftatateeta drágaságait és neked adom. Évente 
kétszer elárasztatom a Nilus vizével a földjeidet.

Caesar. Csendesedj’, csendesedj’, gyermekem. 
A te isteneid félnek a rómaiaktól. Látod, hogy a 
sphinx nem mer kettéharapni és nem tudja azt sem 
megakadályozni, hogy Julius Caesar elé ne vigyelek.

Cleopatra (esengő mormolással). Nem fogsz hozzá 
vinni, nem fogsz hozzá vinni. Mondtad, hogy nem 
viszel hozzá.

Caesar. Caesar nem falja fel soha az asszonyokat. 
Cleopatra (reménynyel telve felugrik). Igazán ! ? 
Caesar (nyomatékosan). De a kislányokat fel

falja ám, (Cleopatra visszahanyatlik) meg a macská
kat. Te pedig együgyű kicsi lányka vagy és a fekete 
macskától származol. Tehát nemcsak kis lány vagy, 
hanem macska is.

Cleopatra (remegve). És meg fog enni engem ?
Caesar. Meg ! Hacsak el nem hiteted vele, hogy 

asszony vagy.
Cleopatra. Óh, keríts hamar egy varázslót, a ki 

asszonyt csinál belőlem ! Te is varázsló vagy?
Caesar. Talán az vagyok. De ez sokáig tartana ; 

neked pedig még ma éjjel szemtől-szembe kell állanod 
Caesarral, ősapáid palotájában.

Cleopatra. Nem, nem ! Nem merek !
Caesar. Bármily nagy félelem lakozzék is a tel

kedben — bármily rettenetes legyen is hozzád 
Caesar : szembe kell szállnod vele, bátor asszonyhoz 
és nagy királynőhöz illően ; és nem szabad félned 
tőle. Ha remegni találna a kezed, ha reszketni találnei 
a hangod, akkor — sötétség és halál ! (Cleopatra fel- 
nyog.) De ha Caesar érdemesnek Ítél arra, hogy ural
kodjál, akkor maga mellé ültet a trónra és Egyiptom 
igazi királynőjévé tesz.
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Cleopatra (kétségbeesetten). Nem ! A leltembe 
fog látni ! A lelkembe fog látni !

Caesar (kissé szomorúan). Kz asszonyok könnyen 
megcsalják őt. A szemük elkápráztatja, és nem 
olyanoknak látja őket, a minők, hanem a milyenek
nek látni szeretné őket.

Cleopatra (reménykedve). Akkor hát csaljuk meg ! 
Fölteszem majd a fejemre a Ftatateeta fej ékét és 
Caesar azt fogja hinni, hogy vénasszony vagyok.

Caesar. Ha ezt tennéd, akkor felfal egy hara
pással.

Cleopatra. De kalácsot készítek majd a számára 
a bűvös opálommal és belesütöm a fehér macska 
hét szál szőrét ; és . . .

Casar (szavába vág). Bah ! Kis bolond vagy. Meg
eszi a kalácsodat és megesz vele együtt téged is. 
(Megvetően elfordul tőle.)

Cleopatra (utána szalad és belékapaszkodik). 
Oh. kérlek, kérlek ! Megteszem, bármit mondasz ! 
Jó leszek ! A rabszolgád leszek ! (Újra felhangzik a 
rémes bömbölés a. pusztán keresztül, csakhogy most 
közelebbről. A bucina hangja ez, a római hadikürté.) 

Caesar. Haliga !
Cleopatra (remegve). Mi volt ez ?
Caesar. Caesar hangja.
Cleopatra (Caesart kezén húzza). Meneküljünk 

innen ! Jer, óh jer ’.
Caesar. Nincs mitől félned mellettem, ha a 

trónusodra szállsz, hogy Caesart fogadd. Vezess 
hát most oda.

Cleopatra (csak annak örülve, hogy menekülhet). 
Szívesen, szívesen. (Újra felharsan a bucina). Óh jer, 
jer, jer ! Az istenek haragszanak ! Érzed, hogy 
reszket a föld?
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Caesar. Caesar légióinak a lépte alatt.
Cleopatra (magával húzza Caesart). Erre, erre, 

gyorsan ! És keressük útközben a fehér macskát is, 
hátha megtaláljuk, ő az, a ki téged rómaivá vál
toztatott. J

Caesar. Óh, te javíthatatlan ! Te javíthatatlan ! 
Menjünk ! (Cleopatra után megy. A bucina egyre 
hangosabban szól, mialatt Caesar és Cleopatra a siva
tagon keresztül osonnak. A holdfény elenyészik ; a 
szemhatár újra sötéten elválik a levegőégtől; csak a 
sphinx phantasticus silhouetteje látszik elmosódva. 
A levegőég maga is elsötétül. Teljes sötétség, míg végül 
egy távoli fáklya fénye nagy egyiptomi pilléreket kezd 
megvilágítani, a melyeken felséges oszlopcsarnok 
teteje nyugszik. Az oszlopcsarnok túlsó végén 
nubiai rabszolga jelenik meg, a- ki a fáklyát tartja. 
CaesarjTFkit még mindig Cleopatra vezet, a rabszolga 
után megy. Végig mennek a csarnokon, miközben 
Caesar élesen szemügyre veszi a különös architektúrát 
és a pillérek árnyait, a melyek között, a mint a tova
vonuló fáklya fényében nesztelenül elmaradoznak, 
szárnyas és héjafejü emberi alakok, meg nagy fekete 
márvány-macskák tűnnek fel és enyésznek el gyors 
egymásutánban. Távolabb, fordul a fal és tágas tér 
látszik, a melyen Caesar jobbkéz felől trónust 
és e mögött ajtót lát maga előtt. A trón mellett jobbról
balról egy-egy karcsú pillér van, lámpással.)

Caesar. Miféle hely ez?
Cleopatra. Itt szoktam a trónon ülni, mikor 

megengedik, hogy királyi díszben a koronámat visel
hessem. (A rabszolga odatartja a fáklyát, hogy jobban 
lássák a trónt.)

Caesar. Parancsold meg a rabszolgának, hogy 
gyújtsa meg a lámpákat.
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Cleopatra (félénken). Azt hiszed, hogy paran
csolhatok neki ?

Caesar. Természetesen. Te vagy a királynő. 
(Cleopatra tétovázik.) Rajta !

Cleopatra (félénken a rabszolgához). Gyújtsd meg 
valamennyi lámpát.

Ftatateeta (hirtelen előlép a trón mögül). Megállj ! 
(A rabszolga megáll. Ftatateeta szigorúan Cleopatrá- 
hoz fo/dul, aki úgy remeg, mint a csínyen ért 
gyermek.) Ki ez itt veled? És hogy merészeled meg- 
gyujtatni a lámpákat az én engedelmem nélkül ? 
(Cleopatra némán áll ijedtében.)

Caesar. Ki ez ?
Cleopatra. Ftatateeta.
Ftatateeta (gőgösen). Fődajkája a . . .
Caesar (szavába vág). A királynővel beszélek. 

Hallgass. (Cleopatrához.) így ismerik szolgáid köte
lességüket? Küldd el ! Te pedig (a rabszolgához) tedd, 
a mit a királynő parancsolt. (A rabszolga meg- 
gyujtja a lámpákat, miközben Cleopatra Ftatateetától 
való félelmében tétovázva áll a helyén.) Te vagy a 
királynő : parancsold ki innen ’

Cleopatra ((hizelegve). Ftatateeta, édes, most 
távoznod kell — csak egy kis időre.

Caesar. Nem parancsolod neki, hogy távozzék ; 
kéred őt. Nem vagy királynő. Meg fognak enni. 
Isten veled ! (Megfordul, hogy távozzék.)

Cleopatra (belekapaszkodik Caesarba). Nem, 
nem, nem ! Ne hagyj el!

Caesar. Római nem marad olyan királynőknél, 
a kik félnek a rabszolgáiktól.

Cleopatra. Én nem félek. Igazán nem félek.
Ftatateeta. Majd meglátjuk, ki az, a ki fél. 

(Fenyegetően.) Cleopatra ...
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Caesar. Térdre, némber ! Tán én is gyermek 
vagyok, hogy tréfálni mersz velem? (Cleopatra 
lába elé mutat a földre. Ftatateeta félig bátortalanul, 
félig daczosan, tétovázik. Caesa/ odaszól a nubiaihoz.) 
Rabszolga ! (A nubiai Caesarhoz lép.) Le tudsz 
vágni egy fejet? (A mtbiai int és gyönyörűségében 
vigyorog, valamennyi fogát mutatva. Caesar meg
fogja kardjának a hüvelyét, mintha a markolatot a 
nubiainak akarná nyújtani, azután újra Ftatateetához 
fordul, ismételve előbbi mozdulatát.) Meggondoltad 
magad, asszonyság?

Ftatateeta (megalázva Cleopatra elé térdel, aki 
alig hisz szemeinek. Majd rekedten :) Oh, királynő, ne 
feledkezzél meg szolgádról nagyságod napjaiban.

Cleopatra (kigyuladó lelkesedéssel). Eredj ’ Hordd 
el megad! Takarodjál ! (Ftatateeta lehajtott fővel 
feláll és hátra indul az ajtó felé. Cleopatra kíváncsian 
figyeli alázatosságát és csaknem tapsol örömében 
remegő kezeivel. Egyszerre felkiált.) Adjatok valamit, 
a mivel verhessem ’ (Letép a trónról egy kigyóbőrt s 
miután megforgatja a levegőben, mintha ostor lenne, 
Ftatateeta jelé sújt vele. Caesar odaugrik és vissza
tartja Cleopatrát, a mig Ftatateeta el nem menekül.) 

Caesar. Czicza, karmolni akarsz ?
Cleopatra (kiszabadítva magát). Meg akarok 

verni valakit ! Ezt fogom megverni ! (A rabszolgára 
támad.) Nesze, nesze, nesze ! (A rabszolga esze
veszetten menekül végig a csarnokon és eltűnik. Cleo
patra eldobja a kígyóbőrt, karját kitárva a trón lép
csőjére szökken és kiált.) Végre igazi királynő vagyok 
— igazi, igazi királynő! Cleopatra, a királynő ! 
(Caesar kétségeskedve csóválja a fejét, mintha ennek 
a változásnak előnyét Egyiptom közjólétének szem
pontjából fontolgatná. Cleopatra megfordul és el-
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ra gadtatva néz Caesarra. Majd leugrik a lépcsőről, 
Caesarhoz szalad, mámorosán átöleli Caesart és így 
kiált.) Óh, szeretlek, mert királynővé tettél!

Caesar. De királynők csak királyokat szeretnek.
Cleopatra. Királyivá teszek minden férfit, a kit 

szeretek. Királylyá teszlek téged is. Azt akarom. 
hogy sok fiatal, erős, gömbölyű karú királyom le 
gyen. És ha rájok untam, halálra fogom korbácsolni 
őket. De te mindig királyom maradsz ; az én ked\ es. 
nyájas, bölcs, jó, öreg királyom !

Caesar. Óh, a ránczaim, a ránczaim 1 És ez a 
gyermeki szívem ! Te leszel Caesar legveszedelme
sebb hódítása.

Cleopatra (megrémül). Caesaré ! Caesarról meg
feledkeztem. (Szorongva.) Megmondod majd neki, 
hogy én királynő vagyok, úgy-e? — igazi királynő ! 
Nézd csak ! (Lopva hízelkedik Caesarnak.) Fussunk 
innen és rejtőzzünk el, a míg Caesar el nem távozik.

Caesar. Ha félsz Caesartól, akkor nem vagy 
igazi királynő. És ha mindjárt egy piramis alá bújnál 
is, Caesar egyenesen oda menne és félkézzel fölemelné 
rólad. És aztán ... (A fogait csattogtatja.)

Cleopatra (ressfototf)- Óh !
Caesar. Félj hát, ha mersz ! (Újra hangzik tá

volról a bucina. Cleopatra felnyög ijedtében. Caesar 
diadalmasan felkiált). Ahá ! Caesar közeledik már 
Cleopatra trónusához. Jer ! Foglald el a helyedet. 
(Megfogja Cleopatra kezét és a trónhoz vezeti. Cleopatra 
oly csüggedt, hogy szólni sem tud.) Hej, hó, Teetatota ’ 
Hogy hívod be a rabszolgáidat ?

Cleopatra (szinte öntudatlanul, a mint leroskad a 
trónusra és reszketve összekuporodik). Tapsolj ’.

(Caesar tapsol. Ftatateeta visszatér.)
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Caesar. Hozd a királynő ruháit és a koronáját 
és az asszonyait ! Öltöztesd !

Cleopatra (mohón — egy kissé összeszedve magát). 
Igen, a koronát, Ftatateeta ! Fölteszem a koronát 1

Ftatateeta. Kinek a kedvéért kell a királynőnek 
díszt öltenie?

Caesar. Róma, egy polgára, a királyok egy 
királya kedvéért, Totateeta.

Cleopatra (a lábával dobbant). Hogy mersz kér
dezősködni? Eredj és tedd, a mit parancsoltam ! 
(Ftatateeta mérges mosolylyal kimegy. Cleopatra 
Caesarhoz fordulva, mohón folytatja.) Caesar tudni 
fogja, hogy királynő vagyok, ha meglátja a koroná
mat és a királynői ruhámat, úgy-e?

Caesar. Nem. Hogy’ tudja, vájjon nem a királynő 
ékességeibe bujtatott rabszolga vagy-e?

Cleopatra. Te irajd megmondod neki.
Caesar. Nem fogja tőlem kérdezni. A büszke

ségéről, a bátorságáról, a felségességéről és a szép
ségéről fogja megismerni Cleopatrát. (Cleopatra 
nagyon kétségeskedve néz rá.) Reszketsz ?

Cleopatra (borzorigfélelmében). Nem, én . .. én . . . 
(Nagyon bágyadt hangon.) Nem.
(Jönnek Ftatateeta és három asszony a királyi ékes

ségekkel. )
Ftatateeta. A királynő összes asszonyai közül 

csak ez a három maradt meg. A többi elmenekült. 
(Kezdik ékesíteni Cleopatrát, a ki sápadtan és moz
dulatlanul tűri.)

Caesar. Jó, jó. Három bőven elég. A szegény 
Caesarnak rendszerint egyedül kell öltözködnie.

Ftatateeta (megvetően). Egyiptom királynője 
nem barbár római. (Cleopatrához.) Bátorság, kicsikém. 
Állj emelt fővel ez előtt az idegen előtt.
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Caesar (Cleopatrát bámulva fölteszi a koronái 
Cleopatra fejére). Édes, vagy keserű érzés királynőnek 
lenni, Cleopatra?

Cleopatra. Keserű.
Caesar. Győzd le a félelmet, akkor legyőzted 

Caesart. Tota, itt vannak már a rómaiak?
Ftatateeta. Itt vannak már és az őrség elme

nekült.
Az asszonyok (csüggedten jajveszékelve). Jaj 

nekünk !
(A nubiai berohan végig a csarnokon.)

A nubiai. A rómaiak az udvaron vannak! 
(Kiront az ajtón. Az asszonyok sikoltozva zttána sza
ladnak. Ftatateeta arczán vad elszánás tükröződik. 
Még sem mocczan. Cleopatra alig tudja megállni, hogy 
a többiek után ne rohanjon. Caesar megmarkolja 
Cleopatra csuklóját és merően ránéz. Cleopatra úgy 
áll a helyén, mint valami vértanú.)

Caesar. A királynőnek egyedül kell találkoznia 
Caesarral. Mondd, hogy úgy legyen.

Cleopatra (sápadtan). Űgv legyen.
Caesar (elereszti Cleopatrát). Jól van. 

(Fegyveres férfiak dobogása, és lármája hallatszik. 
Cleopatra rémülete nőttön-nő. A bucina közelebbről 
hangzik, utána rettenetes trombitába/so gás. Ez sok 
Cleopatrának : nagyot kiált és az ajtó felé iramodik.

Ftatateeta könyörtelenül feltartóztatja.)
Ftatateeta. Én dajkáltalak! Azt mondtad ; 

Úgy legyen ;s kerülj ön bár az életedbe, a királynőnek 
szavát meg kell tartani. (Cleopatrát Caesarhoz tolja, 
a. ki visszavezeti a trónushoz Cleopatrát; ez csaknem 
magánkívül van félelmében.)

Caesar. Ha most reszketni fogsz . . . ! (Leül 
a trónusra.)
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(Cleopatra a lépcsőn áll, csaknem eszméletlenül, és a 
halált várja. A római katonák zajongva beözönlenek 
az oszlopcsarnokon, élükön a zászlós a sassal, és a 
bucinator, egy testes legény, a derekát körülgyürüző 
hangszerével, a melynek bronz szopókája üvöltő farkas- 
fejet ábrázol. Mikor a tágas térhez érnek, ámulva me
rednek a trónra. Rendbe sorakoznak a trónussal szem
ben. Kihúzzák a kardjukat és a magasba emelik, 
kiáltva : Üdv, Caesar ! Cleopatra megfordul és vadul 
Caesarra bámul. Majd megérti a helyzetet. Meg
könnyebbülten nagyot sóhajt és Caesar karjai közé dől.)

Függöny.

Shaw : Caesar és Cleopatra. 3



MÁSODIK FELVONÁS.

Alexandria. Csarnok a palota első emeletén, 
a mely loggiában végződik. A loggiához két lépcső
fok vezet. A loggia boltívei között látszik a reggeli 
nap fényében csillogó Földközi-tenger. A tiszta, ma
gas falak, a melyeket az egyiptomi theokratia sima, 
profilban festett tábora ékesít, továbbá a tükrök, 
a mesterkélt perspektívák és a nyomasztó kárpitok 
és szőnyegek hiánya — az egész helynek szép, 
kényelmes, egyszerű és hűvös jelleget ad, vagy mint 
holmi gazdag angol gyáros mondaná, szegényes, 
csupasz, nevetséges és barátságtalan színt kölcsönöz. 
Mert a Tottenham Court Road-i czivilizáczió olyan 
ehhez az egyiptomi czivilizáczióhoz képest, mint az 
üveggyöngy és tetoválás czivilizácziója a Totten
ham Court Road-ihoz képest.

Az ifjú király, Ptolemaeus Dionysus (tíz eszten
dős), a lépcső tetején áll, aztán befelé jön a loggián ke
resztül ; gyámja, Pothinus, kézen fogva vezeti. Az ud
var egybegyűlt, hogy fogadja a királyt. Férfiak és nők, 
(az utóbbiak közül néhány hivatalnok), a legkülön
bözőbb bőrűek és fajbeliek, túlnyomóan egyiptomiak. 
Az aránylag világos arczbőrűek alsóegyiptomiak; 
a sötétebbek felsőegyiptomiak. Van köztük néhány 
görög és zsidó is. Az egyik csoportból, Ptolemaeustól 
jobbra, kimagaslik Theodotus, a király nevelője.
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Egy másik csoportnak, a királytól balra, Achillas 
a feje, Ptolemaeus csapatainak a fővezére. Theodotus 
kis öreg ember, a kinek arcza olyan ránczos és 
összeaszott, mint a teste, nagy, domború homlokán 
kívül, a mely több helyet foglal el, mint arczának a 
többi része együttvéve. Az ábrázatán szarkaszerü 
eszesség és mélység tükröződik, a mint a többiek 
beszédére figyel, oly bölcselő szarkasztikus éberségével, 
a ki tanítványai vita-gyakqrlatait hallgatja. Achillas 
harminczöt éves, szép, magas ember ; finom fekete 
szakála úgy göndörödik, mint holmi pudlikutya 
szőre. Nyilvánvalóan nem eszes ember, de előkelő 
és méltóságos a megjelenése. Pothinus erős ötven- 
esztendős férfi. Eunuch, szenvedélyes, energikus és 
gyors eszű, de alacsony gondolkodású és jellemű ; 
türelmetlen és nem képes uralkodni magán. Finom, 
barnás haja van, mintha prém polna. Ptolemaeus, 
a király, sokkal idősebbnek látszik, mint egy tíz
esztendős angol fiú ; de a modora gyerekes, meg
szokta, hogy pórázon vezessék; tehetetlenség és 
szeszélyesség keveréke ; s a külseje elárulja, hogy 
mások rendkívül sokat mosdatják, fésülik és öltöz
tetik.

A gyülekezet nagy tisztelettel fogadja a királyt, 
ki lejön a lépcsőn, egy trónszékhez, a mely jobbkéz 
felől van tőle s az egyetlen ülőhely a csarnokban. 
Közben leül rá, idegesen, mintha utasítást várna, 
Pothinusra néz, a ki a király balján helyezkedik el.

Pothinus. Egyiptom királya szavát akarja 
hallatni.

Theodotus (nyafogó hangon, a melynek önteltsége 
ad nyomatékot). Halljuk a király szavát !

3*
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Ptolemaeüs (hangjának legkisebb modulatiója 
nélkül; nyilvánvalóan leczkét ismételve). Vegyétek 
tudomásul valamennyien, a mit mondok. Én első- 
szülött fia vagyok Auletesnek, a fuvolázónak, a ki 
királyotok volt. A néném, Berenice, elűzte őt trón
járól és helyette uralkodott, de. . . de... (akadozik).

Pothinus (halkan súgva).... de az istenek nem 
tűrték j .

Ptolemaeus. Igen... az istenek nem tűrték. .. 
nem tűrték. . . (Elakad, majd csüggedten). Elfelejtet
tem, mit nem tűrtek az istenek.

Theodotus. Beszéljen Pothinus, a király gyámja, 
a király helyett.

Pothinus (nagynehezen küzdi csak le türelmetlen
ségét). A király azt akarta mondani: az istenek nem 
tűrték, hogy nénje büntetlenül követhesse el ezt 
az istentelenséget.

Ptolemaeus (hadarva). Igen, igen, a többire 
emlékszem már. (Folytatja az előbbi monoton hangon). 
Ezért az istenek ide küldtek egy idegent, valami 
Marcus Antoniust, — egy római lovaskapitányt, a 
sivatag homokján keresztül, és ez újra trónjára 
ültette apámat. És az apám fogta a nénémet, Bere- 
nicét, és leütötte a fejét. És most, hogy az apám 
halott, egy másik lánya, a néném, Cleopatra szeretné 
én tőlem elragadni a királyságot, hogy helyettem 
uralkodjék. De az istenek nem tűrték — (Pothinus 
figyelmeztetően köhécsel) — az istenek — az istenek 
nem tűrték. . .

Pothinus (súgva). Nem fogják megengedni.
Ptolemaeus. Óh igen, nem fogják megengedni 

ezt a jogtalanságot, az ő fejét épp úgy a bárd alá 
fogják juttatni, mint a nénjeét. De Cleopatra a 
boszorkány Ftatateeta segítségével megbűvölte a
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római Julius Caesart, hogy támogassa őt hamis 
igénye érvényesítésében, a melynél fogva Egyiptom
ban uralkodni akar. Vegyétek hát tudomásul, hogy 
én nem fogom tűrni. .. (elszontyolodva Pothinushoz) 
Mi az, a mit nem fogok tűrni ?

Pothinus (hirtelen kitör politikai szenvedélyének 
minden erejével és rajongásával). A király nem fogja 
tűrni, hogy egy idegen megfoszsza őt Egyiptomnak 
trónusától. (Helyeslő kiáltás.) Achillas, mondd meg 
a királynak, hány gyalog és hány lovaskatona 
követi a rómait?

Theodotus. Halljuk a király hadvezérét ’
Achillas. Csak két római légió, óh király. Három

ezer gyalogos és alig egyezer lovas.
(Az udvar gúnyos nevetésbe tör ki ; és nagy tér ej ere 
kezdődik, a melynek során megjelenik a loggiában 
Rufio, egy római tiszt. Vaskos, fekete szakálú, közép
korú férfi, nagyon faragatlan, nyers és határozott; 
nyilt, apró szemű ; orra és képe tömzsi, de olyan, mint 

a vas, úgy mint egész teste.)
Rufio (a lépcsőről). Csend ! (A nevetés és fecsegés 

hirtelen megszűnik). Caesar közéig.
Theodotus (rögtön feltalálja magát). A király 

megengedi a római vezérnek, hogy belépjen. 
(Caesar egyszerűen öltözve, de fején tölgy koszorúval, 
hogy kopaszságát leplezze, belép a loggiából. Britannus 
kiséri, a titkára, egy körülbelül negyven éves, magas, 
ünnepélyes, de kissé már kopasz brit férfi, a ki tömött, 
lógó, világosbarna bajuszát úgy viseli, mintha két 
vége erős pofaszakállába olvadna bele. Gondosan van 
öltözve ; az öltözete kék szinű. Irómappát, tintatartót 
és nádtollat hord övében. Komolysága és a szóbanforgó 
ügy fontosságának érzete éles ellentéte Caesar nyájas 
érdeklődésének, a ki egy gyermek őszinte kíváncsisága-
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val nézi az elébe táruló újszerű jelenetet, majd pedig a 
király széke felé fordul. Britannus és Rufio közel 

a lépcsőhöz a túlsó oldalon állanak meg.)
Caesar (Pothinust és Ptolemaeust nézi). Mélyítek 

a király? A férfi vagy a fiú?
Pothinus. Én Pothinus vagyok, uram királyom

nak a gyámja.
Caesar (barátságosan vállon veregeti Ptolemaeiist). 

Tehát te vagy a király. Unalmas foglalkozás a te 
korodban, mi? (Pothinushoz.) Tisztelő szolgád, 
Pothinus. (Közönyösen elfordul, s lassan a csarnok 
közepére megy, jobbra-balra szemügyre véve az udvaron- 
czokat, míg végül Achillashoz nem ér.) És ez az úr?

Theodotus. Achillas, a király hadvezére.
Caesar (Achillashoz, nagyon nyájasaw).Hadvezér, 

igazán? Én magam is hadvezér vagyok. De én 
nagyon öregen fanyalodtam rá, nagyon ör,egen. 
Jó egészséget és sok győzelmét, Achillas !

Achillas. Ha az istenek is úgy akarják, Caesar.
Caesar (Theodotushoz fordul). És te, uram, — 

ki vagy?
Theodotus. Theodotus, a király nevelője.
Caesar. Arra tanítod az embereket, hogy’ kell 

királyoknak lenniök, Theodotus. Nagyon okos dolog. 
(Az isteneket nézi a falakon, a mint elfordul Theodotus- 
tól és visszamegy Pothinushoz). És ez a hely?

Pothinus. A király kincstárnokának a tanácskozó 
terme, Caesar.

Caesar. Ah ! Jó, hogy eszembe juttatod. Pénzre 
van szükségem.

Pothinus. A király kincstára szegény, Caesar.
Caesar. Igen ; látom, hogy csak egy szék van 

benne.
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Rufio (nyersen kiált). Hozzon egy széket vala- 
melyitek Caesar számára !

Ptolemaeus (félénken feláll, hogy felajánlja a 
székét). Caesar . . .

Caesar (nyájasan). Nem, nem, fiacskám. Ez a te 
trónszéked. Ülj le csak. (Leülteti újra Ptolemaeust. 
E közben Rufio körülnézve, meglátja a legközelebbi 
sarokban Ra istennek egy bálványképét, a mely héja
fejű ülő emberi alakot ábrázol. A bálvány előtt bronz 
triposz van, körülbelül akkora, mint egy háromlábú 
szék ; rajta tömjén ég. Rufio igazi római találékony
sággal és közönynyel az idegen babonaságokkal szem
ben, hirtelen felragadja a triposzt; lerázza róla a 
tömjént; elfújja a hamut, és a triposzt Caesar háta 
mögé állítja, körülbelül a csarnok közepében.)

Rufio. Ülj le erre, Caesar.
(Borzongás fut végig az udvaron, és sziszegő suttogás 

hallatszik : Szentségtörés !)
Caesar (leül). Nos, Pothinus, dologra! Sürgős 

szükségem van pénzre ’
Britannus (a ki nem helyesli ezt a formátlan ki

fejezésmódot). Uram és parancsolom azt akarja 
mondani, hogy Egyiptomnak törvényes tartozása 
áll fönn Rómával szemben, a melyet a király el
hunyt atyja szerződésben biztosított a triumvirá
tusnak ; és hogy Caesarnak az a kötelessége hazájá
val szemben, hogy nyomban kívánja a fizetést.

Caesar (nyájasan). Ah, elfelejtettem ! A társai
mat nem is mutattam be itt. Pothinus? 
Emez Britannus, a titkárom. Szigetlakó, a világ 
nyugati végéről, egy napi járóföldre Galliától. 
(Britannus feszesen meghajol.) Ez az úr pedig Rufio, a 
fegyveres pajtásom. (Rufio bólint.) Pothinus, ezer- 
hatszáz talentumra van szükségem.
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(Az udvaronczok elsápadnak és hangosan morognak ; 
Theodotus és Achillas kölcsönösen némán tiltakoznak 

ilyen rengeteg összeg követelése ellen.) 
Pothinus (elképedve). Negyven millió sestertius ! 

Lehetetlenség ! Ennyi pénz nincs is a király kincs
tárában.

Caesar (bátorítva). Csupán ezerhatszáz talentum, 
Pothinus. Mért számítod sestertiusban ? Egy sester
tius egy karéj kenyeret ér csak.

Pothinus. És egy talentum megér egy verseny
paripát. Mondom, lehetetlenség. Éppen vitatkoz
tunk egymással, mert a király nénje, Cleopatra, jog
talanul igényli a trónt. A király adóját egy esztendő 
óta nem szedték be.

Caesar. Dehogy nem, Pothinus. A tisztjeim 
egész reggel azt szedték. (Megújuló suttogás és el
képedés az udvaronczok között, itt-ott elfojtott neve
téssel.)

Rufio (nyersen). Fizetnetek kell, Pothinus ! 
Kár a szót vesztegetni. Elég olcsón szabadultok.

Pothinus (keserűen). Lehetséges, hogy Caesar, 
a világ hódítója, ráér olyan semmiséggel foglalkozni, 
mint a mi adónk?

Caesar. Barátom, az adó legfontosabb ügye 
a világ minden hódítójának.

Pothinus. Akkor hát vigyázz, Caesar ! Elküldjük 
a pénzverőbe még ma a templomok kincseit és a 
királyi kincstár aranyát, hogy megolvasztassuk 
váltságdíjul, a nép szemeláttára. Ott fognak majd 
látni bennünket, a mint csupasz falak között ülünk 
és fakupákból iszunk. És a haragjuk a te fejedre 
szálljon, Caesar, ha rákényszerítesz bennünket erre 
a szentségtörésre !

Caesar. Ne félj, Pothinus. A nép tudja, milyen
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jó fakupából inni a bort. Viszonzásul bőkezűség- 
t ékért, elintézem majd helyetted ezt a trón vitát, 
ha akarod. Mit szólsz hozzá?

Pothinus. Ha nemet mondok, akadályozni fog
lak ezzel?

Rufio (kevély gúnynyal). Nem !
Caesar. Azt mondtad, Pothinus, hogy a vita 

egy esztendő óta tart már. Megengeded, hogy én tíz 
perez alatt elintézzem ?

Pothinus. Bizonyos vagyok benne, hogy meg
teszed, a mihez kedved van.

Caesar. Jó ! De először is teremtsük elő Cleo
patrát.

Theodotus. Cleopatra nincs Alexandriában. 
Szíriába menekült.

Caesar. Alig hiszem. (Rufiohoz). Szólítsd be 
Totateetát.

Rufio (kiált). Hej, Teetatota, állj elő !
(Ftatateeta belép a loggiába és megáll gőgösen a 

lépcső tetején.)
Ftatateeta. Ki ejti ki Ftatateetának, a ki

rálynő fődajkájának a nevét ?
Caesar. Senkisem tudja kiejteni rajtad kívül, 

Tota. Hol az úrnőd?
(Cleopatra, a ki Ftatateeta mögött rejtőzik, nevetve 

kikukucskál rájok. Caesar feláll.)
Caesar. Lesz kegyes a királynő megtisztelni 

bennünket egy perczig a jelenlétével?
Cleopatra (félretolja Ftatateetát és megáll fen

ségesen a lépcső szélén). Úgy kell viselkednem, mint 
királynőhöz illik?

Caesar. Úgy.
(Cleopatra nyomban lejön a trónszékhez, megragadja 
Ptolemaeust ; lerántja a helyéről és maga ül a trón-
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székbe. Ftatateeta leül a loggia lépcsőjére, és ültéből 
Sibylla módjára figyel a jelenetre.)

Ptolemaeus (megalázva és könnyeivel küzdve). 
Caesar, így bánik ő mindig velem. Ha király vagyok, 
mi jogon szabad neki mindenemet elvennie?

Cleopatra. Nem az a sorsod, hogy király légy, te 
kis síróbaba ! Az a sors vár rád, hogy fölfaljanak a 
rómaiak 1

Caesar ( a kit Ptolemaeus kétségbeesése meghat). 
Jer ide, fiacskám, állj ide mellém.
(Ptolemaeus Caesarhoz megy, a ki újra leülvén a 
triposzra, megfogja a fiúcska kezét, hogy bátorítsa. 
Cleopatra, a ki őrülten féltékeny, feláll és rájok mereszti 

szemét.)
Cleopatra (lángbaborult arczczal). Itt a trónusod ! 

Én nekem nem kell. (Leszökken a trónszékről és 
Ptolemaeus felé közeledik, a ki visszariad tőle.) Eredj 
vissza tüstént és ülj le a helyedre !

Caesar. Eredj, Ptolemaeus. Valahányszor trón
nal kínálnak, mindig fogadd el.

Rufio. Remélem, lesz annyi eszed, hogy meg
fogadod a saját tanácsodat, mihelyt visszatérünk 
Rómába, Caesar.
(Ptolemaeus lassan visszamegy a trónszékhez, messze 
elkerülve Cleopatrát, mert szemlátomást fél a kezétől. 

Cleopatra fivére helyére áll Caesar mellé.)
Caesar. Pothinus . . .
Cleopatra (szavába vág). Nem én hozzám van 

szavad ?
Caesar. Maradj veszteg. Ha még egyszer szóra 

nyitod a szád, mielőtt megengedem, elrendelem, 
hogy faljanak föl 1

Cleopatra. Nem félek. Királynőnek nem szabad
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félnie. Kapd be a férjemet, azt ott ni, ha akarod ; 
ő fél.

Caesar (felriad). A férjedet ! Hogy értsem ezt?
Cleopatra (Ptolemaeusra mutat). Azt a csöpp

séget.
( A két római és a brit ámulva néznek egymásra.) 

Theodotus. Caesar, te idegen vagy itt és járatlan 
a törvényeinkben. Egyiptom királyai és királynői 
nem léphetnek házasságra mással, csak a saját 
királyi vérükkel. Ptolemaeus és Cleopatra királyi 
házasfeleknek születtek, úgy, a hogy testvérei 
egymásnak.

Britannus (megbotránkozva). Caesar, ez illetlen 
dolog.

Theodotus (megsértődve). Hogyan ’
Caesar (visszanyerve önuralmát). Bocsáss meg 

neki, Theodotus. Britannus barbár, és azt hiszi, 
hogy törzsének és szigethazájának szokásai a ter
mészet törvényei.

Britannus. Ellenkezőleg, Caesar ! Éppen ezek az 
egyiptomiak barbárok. És nincs igazad, ha bátorí
tod őket. Mondom, hogy botrányos dolog !

Caesar. Botrányos-e vagy sem, barátom, meg
nyitja a béke kapuját.' (Komolyan Pothinushoz.) 
Pothinus, hallgasd meg, mit javasolok.

Rufio. Figyeljetek Caesarra !
Caesar. Ptolemaeus és Cleopatra uralkodjanak 

közösen Egyiptomban.
Achillas. És mi történjék a király öccsével és 

Cleopatra húgával?
Rufio (magyarázva). Van még egy másik kis 

Ptolemaeus is, Caesar ; úgy hallottam.
Caesar. Nos, a kis Ptolemaeus feleségül veheti
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a másik nővért; mi pedig nekik adjuk majd ajándé
kul Cyprust.

Pothinus (türelmetlenül). Cyprusnak senkisem 
veheti hasznát.

Caesar. Nem baj. Legyen a tiétek a béke ked
véért.

Britannus (öntudatlanul megelőzve egy későbbi 
államférfit). Meglesz a béke és megmarad a becsület 
is, Pothinus.

Pothinus (lázongva). Caesar, légy becsületes! 
Az a pénz a mit kívánsz, szabadságunknak az ára. 
Vedd el, és bízd ránk, hogy a magunk dolgait el
rendezzük.

A bátrabb udvaroncok (a kiket Pothinus hangja 
és Caesar nyugodtsága fölbátorít). Úgy van ! Úgy 
van ! Egyiptom az egyiptomiaké !
(Az értekezlet vitatkozássá kezd fajulni, az egyiptomiak 
egyre jobban tüzelnek. Caesar nem zavartatja magát ; 
de Rufio dühösebb és mogorvább lesz, Britannus pedig 

büszkén méltatlankodik.)
Rufio (megvetően). Egyiptom az egyiptomiaké ! 

Elfeleditek a hódító római hadsereget, a melyet 
Aulus Gabinius hagyott itt, mikor trónra ültette 
bábkirályntokat ?

Achillas (hirtelen előtérbe nyomulva). De most 
én parancsolok ennek a hadseregnek. Én vagyok itt 
a római hadvezér, Caesar.

Caesar (a kit mulattat a helyzet humora). És te 
vagy az egyiptomi hadvezér is, mi ?

Pothinus (diadalmasan). Úgy van, Caesar.
Caesar (Achillashoz). így hát te háborút visel

hetsz az egyiptomiak ellen Róma nevében és a 
rómaiak ellen — szükség esetén én ellenem — 
Egyiptom nevében?
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Achillas. Úgy van, Caesar.
Caesar. És most e pillanatban kinek a pártján 

vagy, hadvezér, ha szabad kérdeznem ?
Achillas. Az igazság és az istenek pártján. 
Caesar. Hm ! Hány embered van?
Achillas. Majd elválik, ha harczba szállók.
Rufio (durván). Rómaiak az embereid ? Ha 

nem azok, akkor mindegy, hogy hányán vannak, 
föltéve, hogy ötszáznál több nem jut tizünkre 
közülünk.

Pothinus. Hasztalan próbálsz bennünket ijeszt
getni, Rufio. Caesart egyszer legyőzték már, 
legyőzhetik máskor is még. Néhány héttel ezelőtt 
Pompejus elől meneküli Caesar, hogy életét mentse, 
néhány hónap múlva meg talán Cato elől fog mene
külni, meg az afrikai király, numidiai Juba elől.

Achillas (a ki Pothinus szavait fenyegető moz
dulatokkal támogatta). Mit tehettek négyezer em
berrel ?

Theodotus (rekedt vigyorgással támogatva Achil
las szavait). És pénz nélkül? Hordjátok el maga
tokat !

Valamennyi udvaroncz (dühösen kiabálva és 
Caesar felé nyomulva) Egyiptom az egyiptomiaké ! 
Takarodjatok !
(Rufio a szakáidba harap és dühében szólni sem tud. 
Caesar oly kényelmesen ül, mintha reggelinél ülne, 
és a macska egy darab füstölt halért duruzsolna.)

Cleopatra. Hogy tűrheted, hogy így beszéljenek 
hozzád, Caesar? Félsz talán?

Caesar. Hajh, szivecském, a mit mondanak, 
tiszta igazság.

Cleopatra. De ha te távozol, én nem leszek 
királynő.
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Caesar. Nem távozom, a míg királynő nem 
leszel.

Pothinus. Achillas, ha csak bolond nem vagy, 
ráteszed a kezed arra a lányra, a míg hatalmad
ban van.

Rufio (szembe szállva velök). Mért nem mindjárt 
Caesarra, Achillas ?

Pothinus (kamatostul visszaadva a daczos gúnyt). 
Jól mondod, Rufio ! Mért nem Caesarra?

Rufio. Próbáld meg, Achillas. (Kiált.) Őrség ’ 
(A loggia nyomban megtelik Caesar katonáival, a kik, 
kezükben karddal, megállnak a lépcsőn s centuriójuk 
parancsát váriák csak, hogy támadjanak. A centurio- 
nak bunkó van a kezében. Az egyiptomiak egy pillana
tig gőgösen szembenéznek velök; majd komoran és 

kelletlenül visszahúzódnak előbbi helyökre.) 
Britannus. Caesar foglyai vagytok mindannyian. 
Caesar (jóságosán). Oh, nem, nem, nem ! Szó 

sincs róla. Caesar vendégei, urak.
. Cleopatra. Nem fogod levágatni a fejőket?
Caesar. Micsoda ! Levágatni az öcséd fejét ?
Cleopatra. Miért ne? Ő is levágatná az enyémet, 

ha módjában volna. Ugy-e, Ptolemaeus?
Ptolemaeus (sápadtan és makacsul). Levágat

nám. Le is vágatom, mihelyt nagy leszek. 
(Cleopatrában heves küzdelem folyik újonnan 
szerzett királynői méltósága és erős vágya között, hogy 
nyelvet öltsön az öccsére. A következő jelenetben nem 
vesz részt, de kiváncsi csodálkozással figyel. Gyermekes 
nyughatatlansággal járkál ide-oda és leül Caesar tripo- 

szára, mihelyt Caesar feláll.)
Pothinus. Caesar, ha megpróbálnál fogva tartani 

bennünket . . .
Rufio. Akkor fogva is tartana, egyiptomi ; jól
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jegyezd meg ezt ! A palota, a part és a kikötő a mi 
kezünkben van. Róma felé szabad az út; és meg
járjátok, ha Caesar úgy akarja.

Caesar (udvariasan). Ez a legkevesebb, Pothinus, 
a mit tehettem, hogy biztosítsam katonáim vissza
vonulását. Felelős vagyok minden egyes emberemnek 
az életéért. De te szabadon mehetsz. Épp úgy, mint 
valamennyien itt és a palotában.

Rufio (elképed e kegyességen). Micsoda ! A rene
gátok és a többiek ?

Caesar (enyhíti a kifejezését). A római hódító 
hadsereg és a többiek, Rufio.

Pothinus (kétségbeesetten). Akkor hát utoljára 
Caesar igazságosságához folyamodom. Tanút állítok, 
a ki bizonyítja, hogy csupán minekünk köszönheti 
Caesar, hogy most nincs a római hódító hadseregnek 
a hatalmában, a melyet a világ legelső katonája 
vezetett. (Kikiált a loggiába.) Hej, Lucius Septimius ! 
(Caesar mélyen megindulva felriad.) Ha füledbe jut 
a hangom, jer be és tégy tanúságot Caesar előtt !

Caesar (visszariadva). Nem, nem !
Theodotus. Én azt mondom, igen ! Hadd ta

núskodjék a katonai tribün !
(Lucvus Septimius simára borotvált, jól megtermett, 
körülbelül negyven esztendős athleta, szabályos arcz- 
vonásokkal, határozottságra valló szájjal és szép, 
keskeny római orral, római tiszti ruhában ; bejön a 
loggián keresztül és szembeáll Caesarral, a ki egy 
pillanatra eltakarja köntösével az arczát. Majd erőt 
véve magán, köntösét leereszti és méltósággal a tribün 

szeme közé néz.)
Pothinus. Tégy tanúságot, Lucius Septimius ! 

Caesar ellensége nyomában jött ide. Menedéket 
adtunk ellenségének?
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Lucius. Mihelyt Pompejus lába Egyiptom 
partját érintette, kardom csapása alatt lehullt 
a feje.

Theodotus (viperaszerű gyönyörűséggel). A fele
sége és a gyereke szemeláttára ! Gondold meg ezt, 
Caesar! Látták a hajóról, a melyet alig néhány 
percze hagyott el. Teljes mértékkel mértük he
lyetted az édes bosszút. r

Caesar (borzalommal). Bosszút !
Pothinus. Mikor gályád a révbe ért, első aján

dékunk annak a feje volt, a ki együtt vetélkedett 
veled a világ uralmáért. Tégy tanúságot, Lucius 
Septimius ; így volt-e ?

Lucius. így volt ! Ez a kéz, a mely megölte 
Pompejust, tette le Caesar lába elé a fejét.

Caesar. Gyilkos ! Épp így megölted volna 
Caesart, ha Pompejus győz Pharsalusnál.

Lucius. Jaj a legyőzötteknek, Caesar ! Mikor 
Pompejust szolgáltam, megöltem nem egy embert, 
a ki épp oly érdemes volt, mint ő, csak azért; 
mert legyőzte őket. Végül ő került sorra.

Theodotus (hízelegve). A tett maga nem a tied 
volt, Caesar, hanem a miénk . . . nem, az enyém, mert 
én tanácsoltam. Nekünk köszönheted, hogy meg
maradt kegyességed hírneve, és örvendhetsz a bosz- 
szúnak is.

Caesar. Bosszú ! Bosszú ! ! Óh, ha bosszúra 
tudnék hajlani, mit nem kívánnék tőled e meg
gyilkolt férfiért ! (sápadtan és za
vartan.) Nem vöm volt-e Pompejus, régi jó ba
rátom, húsz esztendeig a nagy Róma ura, har- 
mincz esztendeig a győzők győztese? Nem osz
toztam-e én, mint római, dicsőségében? Mi idéz
tük föl a végzetet, a mely arra kényszer íte ben-
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nünket, hogy egymás ellen küzdj ünk a világ ural
máért? Julius Caesar vagyok-e én, vagy éhes far
kas, hogy elém dobjátok az agg bajnoknak, a 
babérkoszorús hódítónak, a hatalmas rómainak ősz 
fejét, a melyet ez a kérges szívű gyilkos orozva 
leütött és azt kívánjátok, hogy hálás legyek 
érte ! ? (Lucvushoz.) El előlem ! Borzalommal töl
tesz^

Lucius (hidegen és rettenthetetlenül). Bah ! Azt 
hiszem, Caesar, láttál te már előbb is levagdalt 
fejeket, sőt levagdalt jobb kezeket is. Néhány 
ezer darabot Galliában, miután leigáztad Vercin- 
getorixot. Megkimélted-e őt, minden kegyességed 
mellett is? Vagy az nem bosszú volt?

Caesar. Nem, az istenekre ! Bár az lett volna 1 
A bosszú legalább emberi. Nem, ha mondom ! 
Azok a levagdalt jobb kezek és a derék Vercinge
torix, a kit hitványán megfojtottak egy üregben 
a Capitolium alatt, (B őrzőngó gúny nyal), bölcs szi
gorúság volt, a közjó szükséges oltalma, állam
férfiúi kötelesség — csupa képzelgés és őrület, tíz- 
szertc véresebb, mint a becsületes bosszúállás ’ 
Milyen bolond voltam is én akkor! Azt hinni, 
hogy emberek életét rábízhatom olyan bolondok 
kényére! (Alázatosan.) Lucius Septimius, bocsáss 
meg nekem ! Mi jogon ítélhetné meg Vercingeto
rix gyilkosa Pompejus gyilkosát? Szabad vagy, 
mehetsz a többiekkel. Vagy maradj, ha tetszik. 
Találok majd helyet a számodra az én szolgá
latomban.

Lucius. A szerencse ellened van, Caesar. 
Megyek. (Megfordul, hogy menjen a loggián ke
resztül.)

Shaw : Caesar és Cleopatra. 4
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Rufio (dühösen, mert zsákmányát menekülni 
látja). Ez azt jelenti, hogy köztársasági.

Lucius (gúnyos megvetéssel visszafordul a loggia 
lépcsőjén). Es mi vagy te?

Rufio. Caesar-párti, mint Caesar valamennyi 
katonája.

Caesar (udvariasan). Lucius, hidd el nekem, 
Caesar nem Caesar-párti. Ha Róma igazi köz
társaság volna, akkor Caesar volna az első köz
társasági. De választottál. Isten veled!
^ .Lucius. Isten veled! Jer, Achillas, menjünk, 
a míg szabad.
(Caesar, látván, hogy Rufio temperamentuma ki
törni készül, Rufio vállára teszi kezét és levezeti 
a csarnokba, félre az útból. Britannus kiséri őket 
és Caesar jobb felén halad. így hárman egy kis cso
portban arra a helyre kerülnek, a hol Achillas áll, 
a ki kevélyen odább mozdul és Theodotushoz csatla
kozik a másik oldalon. Lucius Septimius a katonák 
között kimegy a loggián át. Pothinus, Theodotus és 
Achillas nyomon követik őt az iidvaronczokkal és lát
hatóan bizalmatlankodnak a katonákban, a kik nyo
mukban sorakozva, szintén kimennek zttánuk. A ka
tonák teljesen fesztelenül mozognak. A király egyedül 
marad a trónszéken ülve. Szánalomra méltó alak, 
makacsságában. Az arcza és az ujjai görcsösen rán- 
gatódznak. Mindezenközben Rufio erélyesen dörmög, 

a mint következik.)
Rufio (mikor Lucius távozik). Azt hiszed, ő 

is szabadon eresztene bennünket, ha kezében 
volna a fejünk?

Caesar. Nincs jogom azt hinni, hogy máskép 
járna el, mint én, aljasabban.

Rufio. Eh !
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Caesar. Rufio, ha Lucius Septimiust válasz
tanám mintaképemül és a helyett, hogy meg
maradjak Caesarnak, szakasztott olyan emberré 
válnék, mint ő, szolgálni fogsz engem vájjon 
tovább is ?

Britannus. Caesar, ez nem józan dolog. Rómá
val szemben az a kötelességed, hogy ellenségeit 
megakadályozd minden további gazság elkövetésé
ben. (Caesarba ki roppant mód gyönyörködik brit 
titkárának üzletszerű erkölcsi felfogásában, elnézően 
mosolyog.)

Rufio. Kár minden szóért, a mit rá veszte
getsz, Britannus. Okosabb tesz, ha kiméled a 
tüdődet, hogy legyen mivel a levesedet fújni. De 
egyet fontolj meg, Caesar. A kegyesség nagyon 
illik hozzád; de mit érnek vele a katonáid, a 
kiknek holnap azokkal kell majd küzdeniük, a 
kiket tegnap megkíméltél? Kedved szerint oszto
gathatod a parancsokat; de annyit mondhatok, 
hogy a legközelebbi győzelmed mészárlás lesz, 
hála kegyességednek. Én például foglyul nem 
ejtek többé senkit. Megölöm az ellenségeimet a 
csatamezőn ; akkor aztán prédikálhatsz annyi ke
gyességet, a mennyit akarsz. Nekem ugyan soha 
többé nem lesz bajom velük. Most pedig, engedel- 
meddel, utána nézek, hogy ez az úri népség odébb 
állhasson. (Megfordul, hogy menjen.)

Caesar (szintén megfordul és meglátja Ptole- 
maeust). Micsoda ! A gyereket itt hagyták egyedül ? 
Óh szégyen, gyalázat !

Rufio (megfogja Ptolemaeus kezét és kénysze
ríti, hogy felálljon). Rajta, felséges úr!

Ptolemaeus (Caesarhoz, elhúzva a kezét Rufio 
kezéből). Ki akarsz űzni a palotámból?

4*
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Rufio (mérgesen). Szívesen látunk, ha ma
radni akarsz.

Caesar (nyájasan). Eredj, fiam. Nem akarlak 
ugyan bántani, de jobb helyen leszel a barátaid 
között. Itt az oroszlán torkában vagy.

Ptolemaeus (íWuZóöan). Nem az oroszlántól 
élek, hanem (Rufióra tekint) a sakáltól. (Ki 

megy a loggián keresztül.)
Caesar (helyeslőén nevet). Bátor gyerek !
Cleopatra (a ki féltékeny Caesar helyeslésére, 

Ptolemaeus után kiált). Kis bamba! Azt hiszed, 
hogy nagyon okosat mondtál?

Caesar. Britannus, kisérd a királyt. Pothinus- 
nak a gondjaira bízd. (Britannus kimegy Ptolemaeus 
után.)

Rufio (Cleopatrára mutat). És ez a gyönyörű
ség? Ezzel mitévő legyek? De azt hiszem, leg
jobb lesz, ha rád bízom őt. (Kimegy a loggián 
keresztül.)

Cleopatra (az arcza hirtelen lángba borul, a 
mint Caesarhoz fördzil). Azt akarod, hogy én is á 
többivel menjek?

Caesar (kissé el gondolkozva sóhajt és Ptole- 
. maeus ■ .trónszékéhez megy, miközben Cleopatra ki
pirulva és ökölbe szorított kézzel várja a feleletét}. 
Azt teheted, a mit akarsz, Cleopatra.

Cleopatra. Tehát mindegy neked, akár mara
dok, akár megyek?

Caesar (mosolyogva). Természetesen jobban sze
retném, ha maradnál.

Cleopatra. Sokkal, sokkal jobban?
Caesar (&óZíW). Sokkal, .sokkal jobban.
Cleopatra. Akkör hát maradok, mert kér

nek reá. De ’nein érzem szükségét, jegyezd meg.
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Caesar. Rendben van. (Kiált.) Totateeta. 
(Ftatateeta, a ki még mindig a helyén ül, baljóslatú 

pillantást vet Caesarra, de nem mozdul.)
Cleopatra (kitörő nevetéssel). Nem Totateeta 

a neve, hanem Ftatateeta. (Kiált.) Ftatateeta 
(Ftatateeta tüstént feláll és Cleopatrához siet.)

Caesar (a név betűin bukdácsolva). Ftatateeta 
meg fog bocsátani egy római tévelygő nyelvének. 
Tota, a királynőnek itt lesz az udvara Alexandriá
ban. Szerezz asszonyokat szolgálatára és intézz el 
mindent, a mire szükség van.

Ftatateeta. Tehát én vagyok a királynő ház
tartásának a feje?

Cleopatra (élesen). Nem ! A királynő háztartá
sának én vagyok a feje. Eredj és tedd, a mit pa
rancsoltak, mert különben még ma délután a 
Nílusba dobatlak, hogy megmérgezd a szegény 
krokodilusokat.

Caesar (megbotránkozva). Óh, dehogy, dehogy.
Cleopatra. De igen, igen. Te nagyon érzelgős 

vagy, Caesar; de eszes ember vagy. És ha szava
mat fogadod, hamar megtanulsz kormányozni. 
(Caesar, a kit ez az arczátlanság egészen elkábit, 

megfordul a székén és Cleopatrára bámul.) 
(Ftatateeta mérgesen mosolyog és pompás fogsorát 
mutatva, kimegy, egyedül hagyva Caesart és Cleo

patrát.)
Caesar. Cleopatra, azt hiszem, mégis csak 

kénytelen leszek felfalni téged.
Cleopatra (letérdel melléje és félig őszinte, félig 

szintéit mohó érdeklődéssel néz Caesarra, hogy be
bizonyítsa, milyen értelmes.) Most már nem szabad 
úgy beszélned velem, mintha gyermek volnék.

Caesar. Nagyot nőttél, mióta a sphinx múlt



54 Bemard Shaw

éjszaka összeismertetett egymással bennünket. És 
azt hiszed, hogy most már énnálam is többet tudsz.

Cleopatra (megalázva, ijedten igazolni próbálja 
magát). Nem ! Nagyon ostoba volnék, ha azt hin
ném, természetesen. De . . . (hirtelen) haragszol 
reám?

Caesar. Nem.
Cleopatra (csak jelig hiszi). Akkor miért me

rülsz el annyira gondolataidba?
Caesar (feláll). Dolgom van, Cleopatra.
Cleopatra (visszahúzódik). Dolgod ! (Megsér

tődve.) Ráuntál a velem való beszélgetésre; és ez 
ürügy, hogy szabadulhass tőlem.

Caesar (leül újra, hogy megbékítse). Jó, jó, 
még egy perczig. De aztán, dologra !

Cleopatra. Dologra ! Micsoda esztelenség! Ne 
felejtsd el, hogy most király vagy. Királylyá tet
telek. A királyok nem dolgoznak.

Caesar. Óh! Ki mondta ezt neked, cziczus- 
kám? Mi?

Cleopatra. Az atyám Egyiptom királya volt 
és sohasem dolgozott. De nagy király volt és le- 
üttette a néném fejét, mert a néném fellázadt 
ellene és megfosztotta őt a trónjától.

Caesar. Nos és hogy kapta vissza újra a 
trónját?

Cleopatra (mohón, felvillanó szemmel). Elmon
dom neked ! Sok-sok lovassal, a sivatagon keresztül 
jött egy szépséges ifjú, izmos, kerek volt a karja, 
és megölte a néném férjét és visszaadta atyámnak 
a trónját. (Tűnődve.) Én akkor tizenkét esztendős 
voltam. Óh, bárcsak újra eljönne most, hogy ki
rálynő vagyok. Férjemmé fogadnám.

Caesar. Talán meg is történhetik. Mert én
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voltam az, a ki elküldtem ide azt a szépséges 
ifjút, atyádnak a segítségére.

Cleopatra (elragadtatással). Te ismered őt?
Caesar (bólint). Ismerem.
Cleopatra. Talán el is jött veled? (Caesar fejét 

rázza, Cleopatra kegyetlenül csalódik). Óh, bárcsak 
eljött volna, bárcsak eljött volna ! Bárcsak idő
sebb volnék valamivel, hogy ne tarthatna többé 
kis macskának, úgy mint te ! De te talán azért 
teszed csak, mert öreg vagy, ö sok, sok esztendővel 
fiatalabb nálad, úgy-e ?

Caesar (mintha keserű pirulát nyelne.) Valami
vel fiatalabb.

Cleopatra. Mit gondolsz, elvenne feleségül, ha 
szépen megkérném?

Caesar. Meghiszem azt.
Cleopatra. De nem szívesen kérném őt. Nem 

beszélhetnéd rá te, hogy ő kérjen meg engem? 
De úgy’-, hogy ne tudja, hogy én szeretném !

Caesar (a kit megindít Cleopatra ártatlan tudat
lansága, a szépséges ifjú jellemét illetőleg). Szegény 
kicsikém !

Cleopatra. Miért mondod ezt úgy, mintha 
sajnálnál? Talán mást szeret?

Caesar. Félek, hogy úgy van.
Cleopatra (könnybe lábad). Akkor hát nem én 

leszek az első szerelme ?
Caesar. Nem a legelső. Nagyon kényeztetik az 

asszonyok.
Cleopatra. Szeretném, ha én lennék az első. 

De ha szeret engem, akkor a többit mind meg
öletem. Mondd csak: még mindig szép? Izmos, 
kerek karja úgy csillog még mindig a napon, 
mint a márvány?
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Caesar. Kitűnő állapotban van, ha meggon
dolja az ember, hogy mennyit eszik és iszik.

Cleopatra. Óh, megtiltom, hogy ilyen közön
séges földi dolgokat beszélj róla; mert szeretem. 
Isten ő !

Caesar. Nagy lovas vezér és a leggyorsabb lábú 
római.

Cleopatra. Mi az igazi neve?
Caesar (elképedve). Az igazi neve ?
Cleopatra. Az. Én mindig Horusnak nevezem, 

mert Horus a mi isteneink közül a legszépsége
sebb. De szeretném tudni az igazi nevét.

Caesar. A neve Marcus Antonius.
Cleopatra (dallamosan). Marcus Antonius, Mar

cus Antonius, Marcus Antonius ! Milyen gyönyörű 
név ! (Atfonja karjaival Caesar nyakát.) Óh, hogy 
szeretlek, mert atyám segítségére küldted őt ! 
Nagyon szeretted az atyámat?

Caesar. Nem, gyermekem; de a te atyád, a mint 
magad is mondtad, sohasem dolgozott. Én pedig 
mindig dolgozom. így aztán, az atyád, mikor el
veszítette a koronáját, kénytelen volt 16.000 ta
lentumot ígérni nekem azért, ha visszaszerzem a 
számára.

Cleopatra. Meg is fizette?
Caesar. Nem egészen.
Cleopatra. Jól tette. Túlságosan drágára szab

tad. Az egész világ sem ér meg 16,000 talentumot.
Caesar. Talán igazad van, Cleopatra. Azok az 

egyiptomiak, a kik dolgoznak, lefizettek belőle 
annyit, a mennyit az atyád ki tudott belőlük pré
selni. A többi még adósság. Minthogy azonban 
nagyon valószínű, hogy nem kapom meg, kénytelen
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vagyok megint dologhoz látni. Hagyj magamra tehát 
egy kissé, és küldd be hozzám a titkáromat.

Cleopatra (hízelegve). Nem ! Itt szeretnék ma
radni, hogy tovább hallgassalak Marcus Antoniusról.

Caesar. De hogyha nem látok dologhoz, Pothi
nus meg a többiek elvágják az utunkat a kikötőtől; 
és akkor zárva lesz az út Róma felé.

Cleopatra. Nem baj. Úgy sem akarom, hogy 
visszatérj Rómába.

Caesar. De azt akarod, hogy Marcus Antonius 
onnan idejöjjön.

Cleopatra, (felugrik). Óh, igen, igen, igen 1 El
felejtettem. Eredj gyorsan és fogj munkához, 
Caesar ! És tartsd szabadon az utat a tenger felől 
az én Marcus Antoniusom számára !
(Kiszalad a loggián keresztül, és csókot szór Marcus 

Antoniusnak a tengeren át.)
Caesar (gyorsan a csarnok közepére siet a loggia 

lépcsőjéhez). Hej, Britannus ! (Egy sebesült római 
katona belépése döbbenti meg, a ki a lépcső tetején 
megáll szemben vele). Mi baj ?

Katona (bekötött fejére mutat). Ez, Caesar; 
meg.hogy két bajtársamat megölték a vásártéren.

Caesar (nyugodtan, de figyelmesen). Úgy ! Miért ?
Katona. Egy ármádia érkezett Alexandriába, 

és azt mondja, hogy római hadsereg.
Caesar. A római hódító sereg. És aztán ?
Katona. Valami Achillas a vezérük.
Caesar. És?
Katona. A polgárság ránk támadt, mikor az 

ármádia bevonult a város kapuin. Én harmad- 
magammal a vásártéren voltam, mikor a hír hozzánk 
ért. Ránk estek. Én kivágtam magamat; és most itt 
vagyok.
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Caesar. Jól van. Örömmel látom, hogy élsz. 
(Rufio megjelenik a loggiában, s a katona háta mö
gött gyorsan az egyik boltívhez siet, hogy lenézzen a 
tengerpartra.) Rufio, megkezdték az ostromot.

Rufio. Micsoda ! Már is ?
Caesar. Ma vagy holnap, nem mindegy-e ? 

Bizonyos volt, hogy meg fognak bennünket ostro
molni.

(Berohan Britann us.)

Britannus. Caesar........
Caesar (megelőzi). Igen, tudom. (Rufio és Bri

tannus lejönnek a csarnokba a loggiából, egyik jobbról, 
másik balról, és megkerülik Caesart, a ki ott marad 
még egy pillanatig a lépcső előtt, hogy a katonával 
beszéljen). Bajtárs, vidd meg a parancsot, hogy vo
nuljanak ki a partra és maradjanak a csónakok mel
lett. Ápoltasd a sebedet. Eredj ! (A katona ki siet. 
Caesar Rufio és Britannus közé jön, le a csarnokba.) 
Rufio, van néhány hajónk a nyugati kikötőben. 
Fel kell gyújtani.

Rufio (rábámul). Felgyújtani ! !
Caesar. Szedd össze minden csónakunkat a 

keleti kikötőben és foglald el a Pharust — azt a 
szigetet a világítótorony nyal. A fele legénységet 
hadd hátra, hogy elfoglalva tartsák a partot és a 
teret a palota előtt: ez a haza felé vezető út.

Rufio (nagyon helytelenítő hangon). Feladjuk 
a várost ?

Caesar. Meg se hódítottuk, Rufio. Ez a palota 
a miénk ; és . . . micsoda épület az ott mellettünk ?

Rufio. A színház.
Caesar. Megszálljuk azt is : uralkodik a parton. 

Egyébként Egyiptom az egyiptomiaké !
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Rufio. Jó, te legjobban tudod, azt hiszem. 
Ez minden?

Caesar. Minden. Azt a pár hajót még nem éget
ted föl ? |

Rufio. Légy nyugodt ! Egy pillanatot sem 
vesztegetek tovább. (Kirohan.)

Britannus. Caesar, Pothinus beszélni óhajt 
veled. Azt hiszem, rászolgált arra, hogy megleczkéz- 
tessük. A modora nagyon szemtelen.

Caesar. Hol van?
Britannus. Odakünt várakozik.
Caesar. Hej, odakünt ! Ereszszétek be Pothi- 

nust.
(Pothinus megjelenik a loggiában és lejön a csar

nokba, nagyon kevélyen, Caesartól balra.)
Caesar. Nos, Pothinus?
Pothinus. Elhoztam az ultimátumot, Caesar.
Caesar. Ultimátumot ! Az ajtó nyitva volt ; ki 

kellett volna menned rajta, mielőtt háborút üzentél. 
Most már a foglyom maradsz. (A trónszékhez megy 
és bontani kezdi a tógáját.)

Pothinus (gúnyosan). Én a te foglyod? ! Tudod-e, 
hogy Alexandriában vagy, és Ptolemaeus király 
akkorra hadsereggel, a mely százszorta nagyobb 
a te kis csapatodnál, elfoglalta Alexandriát ?

Caesar (közönyösen leveti a tógáját és a trónszékre 
dobja). Rendben van, barátom, csak eredj ki, ha 
tudsz. És mondd meg a barátaidnak, hogy ne mer
jenek többé egy szál rómait sem megölni a vásár
téren. Mert különben a katonáim, a kik nem barátai 
az én híres kegyességemnek, valószínűleg végeznek 
veled. Britannus, add ki a parancsot az őrségnek és 
hozd be a fegyverzetemet. (Bnfawnws kiszalad. 
Rufio visszatér.) Nos?
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Rufio (kimutat a loggiából a kikötő fölött go
molygó füstfelhőre). Oda nézz ! (Pothinus kíváncsian 
felszalad a lépcsőn, hogy kinézzen.)

Caesar. Micsoda ! Már lángokban ! Lehetetlen !
Rufio. Igen, öt jó hajó, és egy-egy olajjal rakott 

bárka mindegyik hajó mellett. De nem az én művem. 
Az egyiptomiak elvégezték helyettem a munkát. El
foglalták a nyugati kikötőt.

Caesar (aggodalmasan). És a keleti kikötő? 
A világítótorony, Rufio ?

Rufio (hirtelen dühbe gurulva, lejön Caesar mellé 
és korholja). Hajóra ültethetek tán öt perez alatt 
egy légiót? Az első cohors ott van már a parton. 
Többet nem tehetünk. Ha gyorsabb munkát akarsz, 
gyere és végezd magad.

Caesar (csendesíti). Jó, jó. Türelem, Rufio, 
türelem.

Rufio. Türelem 1 Ki a türelmetlen kettőnk kö
zül, te vagy én? Itt volnék tán, ha nem tarthatnám 
őket szemmel innen az erkélyről?

Caesar. Bocsáss meg, Rufio, és (aggódva) haj
szold őket, a hogy csak. . .
(Kiáltozás szakítja félbe, a mely úgy hangzik, mintha 
egy öreg ember jajgatna végső kétségbeesésében. A ja
jon gás gyorsan közeledik ; és beront Theodotus. A haját 
tépi és siralmasan jajveszékel. Rufio hátralép és rá
mereszti a szemét, mintegy elhülve az őrjöngésen.

Pothinus megfordul, hogy figyeljen.)
Theodotus (a lépcsőn, égnek emelt karral). Ki

mondhatatlan borzalom! Jaj, jaj, jaj ! Segítség!
Rufio. Mi baj?
Caesar (homlokát ránczolva). Kit ütöttek agyo n ? 
Theodotus. Agyon ! Oh, nagyobb baj tízezer
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ember halálánál. Pótolhatatlan vesztesége aZ em
beriségnek !

Rufio. Ember, mi történt?
Theodotus (leszalad a csarnokba közéjük). A tűz 

tovább terjedt hajóitokról. A világ hét csudájának 
egyike elveszőben. Alexandria könyvtára lángban áll.

Rufio. Eh ! (Megkönnyebbülten fölmegy a loggiába 
és figyeli a parton -készülődő csapatokat.)

Caesar. Ez az egész?
Theodotus (képtelen hinni érzékeinek). Az egész !? 

Caesar, azt akarod, hogy az utókor úgy emlegessen, 
mint barbár katonát, a ki tudatlanságodban nem 
ismerted a könyvek becsét?

Caesar. Theodotus, én magam is auctor vagyok ; 
és csak annyit mondok neked, jobb volna, ha az 
egyiptomiak eleven életet élnének a helyett, hogy 
könyveik segítségével átálmodják csak az életüket.

Theodotus (letérdel, őszinte irodalmi felindulással, 
az igazi pedáns szenvedélyével). Caesar, tiz emberöltő 
során egyetlenegyszer gyarapodik csak a világ egy’’ 
halhatatlan könyvvel.

Caesar (hajthatatlanul). Ha nem hízelegne az 
emberiségnek, azt is máglyán égetné el a hóhér.

Thedotus. Történetírás nélkül legsilányabb kato
nád mellé fektetne a halál.

Caesar. Azt amúgy is megteszi. Nem is kívánok 
jobb sírt magamnak.

Theodotus. Almi ott el ég, az az emberiség cin lé- 
kőzete.

Caesar. Gyalázatos emlékezet. Hadd égjen ’
Theodotus (vadul). El akarod pusztítani a multat ?
Caesar. El én, és romjaiból megépítem a jövőt. 

(Theodotus kétségbeesésében halántékát veri az öklével) 
De ide figyelj, Theodotus, királyok tanítója! Te,
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a ki nem becsülted többre Pompejus fejét, mint a 
pásztor egy fej hagymát, s a ki most itt térdelsz 
előttem, könnyekkel öreg szemeidben, hogy néhány, 
tévedésekkel telekarczolt juhbőrért könyörögj ! Egy 
szál emberemet, egy veder vizemet nem nélkülözhe
tem éppen most; de te szabadon távozhatsz a 
polotából. Rajta, siess Achillashoz ! És kérd kölcsön 
a légióit, hogy oltsák a tüzet. (A lépcső felé tolja 
Theodotust.)

Pothinus (jelentősen). Érted, Theodotus, én fo
goly maradok.

Theodotus. Fogoly !
Caesar. Megállsz fecsegni, mikor az emberiség 

emlékezetét tűz emészti? (Kikiált a loggián keresz
tül.) Hej, odakünt ! Theodotus szabadon mehet ! 
(Theodotushoz.) Eredj, eredj !

Theodotus (Pothinushoz). Sietnem kell, hogy 
mentsem a könyvtárat. (Kisiet.)

Caesar. Eredj utána a kapuig, Pothinus. Paran
csolj rá a saját érdekedben, bírja rá az embereidet, 
hogy meg ne öljék több katonámat.

Pothinus. Az én életemet drágán fizeted meg, 
Caesar, ha megölsz. (Kimegy Theodotus után.) 
(Rufio elmerülve a hajóraszállás figyelésébe, nem 

veszi észre a két egyiptomi távozását.)
Rufio (lekiált a loggiából a partra). Rendben 

vagytok ?
Egy centurio (alulról). Minden rendben. Csak 

Caesart várjuk.
Caesar. Mondd meg nekik, hogy Caesar mindjárt 

ott lesz — a gazficzkóknak ! (Kiált.) Britannicus ’ 
(Titkárja nevének ez a bombasztikus elforgatása egyik 
tréfája Caesarnak. Későbbi években komolyan és
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hivatalosan azt jelentené, hony «Britannia meghó
dítója.»)

Rufio (lekiált). Induljatok, valamennyien a 
hosszú csónakon kívül. Ez Caesar őrségének marad. 
Az őrség álljon oda melléje ! (Otthagyja az erkélyt 
és lejön a csarnokba.) Hová lettek az egyiptomiak? 
Újabb kegyesség? Eleresztetted őket?

Caesar (jókedvűen). Theodotust eleresztettem, 
hadd mentse a könyvtárat. Meg kell becsülnünk 
az irodalmat, Rufio.

Rugio (dühöng). Egyik esztelenség a másik 
után. Azt hiszem, ha életre kelthetnéd Hispania, 
Gallia és Thessalia minden halottját, megtennéd, 
hogy újra kínlódjunk, a míg legyőzzük őket.

Caesar. Nem elpusztítanák-e az istenek a 
világot, ha csupán azzal törődnének, hogy jövőre 
békeségük legyen? (Rufio, fogytán lévén a türelme, 
haragosan elfordul. Caesar hirtelen megragadja az 
ujja szárnyát és ravaszul a fülébe súgja). Aztán, 
barátom, minden lefogott egyiptomi két római 
katonát foglal le őrizetül. Vagy nem ?

Rufio. Ah ’ Tudhattam volna, hogy valami 
ravasz fogás lappang mézes beszéded mögött. (Ott 
hagyja Caesart, kedvetlenül vállat vonva, és az erkélyre 
megy, hogy még egyszer lenézzen a készülődésre; 
majd kimegy.)

Caesar. Elaludt Britannus? Egy óra már, hogy 
a fegyverzetemért küldtem. (Kikiált.) Britannicus, 
te brit szigetlakó ! Britannicus !
(Cleopatra beront a loggián keresztül, Caesar sisakjával 
és kardjával, a melyet erővel elvett Britannustól, a ki 
nyomon követi mellvérttel és lábvérttel. Lejönnek 
Caesarhoz, Cleopatra baljára, Britannus jobbjára.

Cleopatra. Majd én felöltöztetlek, Caesar. Ülj le.
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(Caesar engedelmeskedik.) Ezek a római sisakok olyan 
szemrevalók ! (Leveszi Caesar koszorúját.) Óh ! (El- 
fakad nevetve Caesar láttára.)

Caesar. Mit nevetsz?
Cleopatra. Kopasz vagy. (A kopasz szó első 

betűjét megnyomja, a szó végét röpkén ejti.)
Caesar (csaknem unatkozva). Cleopatra ! (Feláll, 

hogy Britannus könnyebben ráadhassa a mellvértet.)
Cleopatra. Tehát ezért hordod a koszorút — 

hogy eltakard.
Britannus. Hallgass, Egyiptom szülöttje ! A 

hódító babérja ez. (Becsatolja a mellvértet.)
Cleopatra. Hallgass te, szigetlakó ! (Caesarhoz). 

Erős czukorszeszszel kellene bedörzsölnöd a fejedet, 
Caesar. Ettől újra kinőne a hajad.

Caesar (savanyú arczczal). Cleopatra, azt akarod 
talán, hogy eszedbe juttassam, milyen fiatal vagy?

Cleopatra Nem.
Caesar (újra leül és odanyujtja a lábát Britannus- 

nak, a ki letérdel, hogy felcsatolja rá a lábvértet). Én 
sem akarom, hogy eszembe juttassák, hogy — közép
korú vagyok. Ha átadok neked tíz esztendőt a fölös 
éveimből, akkor te 26 esztendős leszel, én pedig csak 
—- de mindegy. Áll az alku?

Cleopatra. Áll ! Tehát 26 vagyok. (Fölteszi 
Caesar fejére a sisakot.) Óh ! Milyen csinos ! Alig 
nézel ki benne többnek ötven esztendősnél!

Britannus (szigorúan felnéz Cleopatrára). Ne 
tessék ilyen hangon beszélni Caesarral!

Cleopatra. Igaz, hogy mikor Caesar foglyul ejtett 
szigethazádban, tetőtől-talpig kékre voltál festve?

Britannus. Kék a színe minden előkelő britnek. 
Háborúban kékre festjük a testünket, hogy az ellen-' 
ségeink, ha a ruhánktól és az életünktől meg is
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fosztanak, a tekintélyünktől meg ne foszthassanak. 
(Feláll.)

Cleopatra (Caesar kardjával). Hadd kössem fel 
én ezt. Most pompásan festesz ! Csináltak rólad 
szobrokat Rómában?

Caesar. Csináltak, sok szobrot.
Cleopatra. Hozatnod kell egyet az én számomra.
Rufio (visszatér a loggiába, türelmetlenebb, mint 

valaha). Nos Caesar, kicsevegted magad? Mihelyt 
csónakba szállsz, semmi sem tartóztathatja vissza 
embereinket. Versengve fognak repülni a világító 
torony felé.

Caesar (kihúzza kardját és élét próbálja). Jól meg 
van köszörülve, Britannicus ? Pharsalusnál olyan 
tompa volt, mintha abroncs lett volna.

Britannus. Az egyiptomiak hajaszálait felaprít
hatod ma vele, Caesar. Magam köszörültem.

Cleopatra (hirtelen átkarolja Caesart ijedtében). 
Óh, csak nem mégy igazán csatába, hogy megölesd 
magad !

Caesar. Nem, Cleopatra. Senki sem megy azért 
csatába, hogy megölesse magát.

Cleopatra. De a csatában megölik az embert. 
A néném férjét is megölték a csatában. Nem szabad 
távoznod. Küldd ót a harczba ! (Rufiora mutat. 
Mindnyájan kinevetik.) Óh, kérlek, kérlek, ne menj 
el ! Mi lesz velem, ha nem térsz vissza többé?

Caesar (nyomatékosan). Félsz?
Cleopatra (visszaborzad). Nem.
Caesar (nyugodt fensóséggel). Eredj ki az erkélyre 

és nézd végig, hogy foglaljuk el a Pharost. Hozzá 
kell szoknod a csatákhoz. Eredj ! (Cleopatra csüg
gedten kimegy é; kinéz az erkélyről). Rendben van. 
Rajta, Rufio ! Induljunk !

Shaw: Caesar és Cleopatra. 5
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Cleopatra (hirtelen tapsol). Óh, hiába akarsz 
távozni!

Caesar. Miért ? Mi baj ?
Cleopatra. Kiszárítják a kikötőt vedrekkel — 

egész tömeg katona — amott ni ! (Kimutat balra a 
tengeren keresztül.) Kimeregetik az egész vizet !

Rufio (odasiet és kinéz). Való igaz ! Az egyip
tomi hadsereg ! Úgy nyüzsögnek a nyugati kikötő 
szélén, mint sáskahad. (Hirtelen haraggal vissza
megy Caesarhoz.) Átkozott kegyességed az oka, 
Caesar. Theodotus hozta őket a nyakunkra.

Caesar (a> kit saját eszessége gyönyörködtet). Ez 
az, a mit akartam, Rufio. Azért jöttek, hogy el
oltsák a tüzet. A könyvtárral fognak bajlódni, 
mialatt elfoglaljuk a világítótornyot. Nos? (Vidá
man kisiet a loggián keresztül, Britannus nyomon 
követi.)

Rufio (kelletlenül). Újabb ravaszság ! Ah ! 
(Kisiet. A katonák kiáltása jelzi, hogy Caesar meg
jelent köztük.)

Centurio (lent). Szánjatok be ! Utat ! (Újabb 
kiáltás.)

Cleopatra (kendőjét lengeti a loggia boltívéből). 
Isten veled, Isten veled, édes Caesar ! Térj vissza 
épségben ! Isten veled !

(Függöny.)



HARMADIK FELVONÁS.

A palota előtti partnak a szegélye, a melynek 
nyugati részéről Alexandria keleti kikötőjén keresz
tül látszik Pharus szigete, a melynek a végében, 
illetve egy keskeny töltéssel a végéhez csatolva 
emelkedik a híres világítótorony, óriási négyszög
letes építmény fehér márványból, a mely emeletről- 
emeletre összébb szorul, fel egészen a tetejéig, a hol 
szenes serpenyő van. A szigetet a Heptastadium 
köti össze a szárazfölddel, egy öt angol mértföld 
hosszúságú nagy móló vagy töltés, a mely dél felől 
szegélyezi a kikötőt.

A partszegély közepe táján római őrszem áll, 
kezében pilum, s feszült figyelemmel kifelé néz a 
világítótoronyra, balkezét ernyő gyanánt a szeme 
fölé tartva. A pilumnak ötödfélláb hosszú erős 
fanyele van, a melyre mintegy három láb hosszú 
vashegy van erősítve. Az őrszem annyira elmerül, 
hogy nem veszi észre, hogy a part északi vége felől 
négy egyiptomi vásártéri teherhordó közeledik, 
szőnyegtekercseket hozva. Ftatateeta és a szicziliai 
Apollodorus vezeti őket. Apollodorus mintegy 24 
esztendős, nyalka, merész, udvarias fiatalember, 
válogatott aesthetikai ízléssel van öltözve, lehellet- 
szerű bibor és galambszürke színben ; öltözetét bronz 
ékességek, oxydált ezüst, jáspis és agátkő díszítik.

5*
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Kardja oly finoman kidolgozott munka, mint holmi 
középkori kereszt. Kékes pengéje kicsillan az áttört 
filigránművű pirosbőrhüvelyből. A teherhordók, 
élükön Ftatateeta, elvonulnak a parton az őrszem 
háta mögött a palota lépcsőzete felé, a hol lerakják 
a terhüket és lekuporodnak a földre. Apollodorus 
nem megy velök, hanem megáll és mulat az őrszem 
elmerülésén.

Apollodorus {odakiált az őrszemnek). Mit csi
nálsz, hejh !?

Őrszem (hirtelen felriad és megfordul, dárdáját 
támadásra készen tartva ; alacsony, izmos, vöröshajú, 
lelkiismeretes fiatalember, öreges arczczal). Mi az? 
Állj ! Ki vagy?

Apollodorus. A szicziliai Apollodorus vagyok. 
Mondd csak, ember, miről álmodozol? Mióta meg
kerültem soraitokon keresztül a színházat, három 
őrszem mögött elvezéreltem a karavánomat. Mind 
a három oly merőn odabámult a világítótoronyra, 
hogy egyikük sem állított meg. Ez a római fegyelem ?

Őrszem. Nem azért vagyunk itt, hogy a 
partot őrizzük, hanem a tengert. Caesar épp az 
imént kötött ki a Pharuson. (Ftatateetára néz). Mi 
dolgotok itt? Ki ez a vén egyiptomi csoroszlya?

Ftatateeta. Apollodorus, utasítsd rendre ezt a 
római ebet ! És parancsold meg neki, hogy vigyázzon 
a nyelvére Ftatateetának, a királynő udvarmester
nőjének a jelenlétében.

Apollodorus. Barátom, ez nagytekintélyű delnő, 
a ki igen jó lábon áll Caesarral.

őrszem (a kűe mindez semmiféle hatást nem 
tesz, a szőnyegekre mutat). És mi az a sok vaczak?



Caesar és Cleopatra 69

Apollodorus. Csupa szőnyeg, a királynő termei
nek az ékesítésére, a palotában. A világ legjobb sző
nyegei közül válogattam össze és a királynő válo
gassa ki majd ennek is a legjavát.

Őrszem. Akkor hát te szőnyegkereskedő vagy?
Apollodorus (sértődve). Barátom, én patriczius 

vagyok !
őrszem. Patriczius! Patriczius, a ki boltban 

üzérkedel, a helyett, hogy harczba szállnál !
Apollodorus. Én nem-boltban üzérkedem. A mű

vészetek templomában élek. A szépséget imádom. 
Az a hivatásom, hogy szebbnél-szebb dolgokat 
válogassak össze szépséges királynőnk számára. A 
jeligém : művészetet a művészet kedvéért.

Őrszem. Nem ez a jelszó.
Apollodorus. Ez a jelszó utat nyit az egész 

világon.
Őrszem. Effajta jelszavakhoz semmi közöm. 

Vagy add meg a mai jelszót, vagy eredj vissza a 
boltodba.
(Ftatateeta, a kit ez az ellenséges hang ingerel, párducz- 
léptekkel a part szélére lopózik s megáll az őrszem 

mögött.)
Apollodorus. És ha nem teszem, sem ezt, 

sem azt ?
Őrszem. Akkor a torkodra forrasztom ezt a 

pilumot.
Apollodorus. Parancsolj velem, barátom. (Kar

dot ránt és zavartalan bájjal védőállásba ugrik.)
Ftatateeta (hirtelen megragadja hátulról az őr

szem karjait). Döfd bele a késedet a kutya torkába, 
Apollodorus ! (A lovagias Apollodorus nevetve a 
fejét rázza ; hátrál az őrszemtől a palota felé és kardját 
leereszti.)
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Őrszem (hiába küzd). Átkozott! Ereszsz el ’ 
Segítség !

Ftatateeta (a levegőbe emeli). Döfd keresztül a 
kis római férget ! Szúrd a kardod hegyére ! 
(Egynéhány római katona, köztük egy centurio, jön 
szaladva a part mentén, az északi csúcs jelöl. Ki
szabadítják társukat és ellökik Ftatateetát, a ki hátra- 

< támolyog az őrszemtől balra.)
Centurio (Kellemetlen, ötven esztendős férfi, rövid 

szavú, nyers modorú, kezében szőlő fütykös). Mi az ? 
Mi történt?

Ftatateeta (Apollodorushoz). Miért nem nyársal
tad föl ? Módodban volt !

Apollodorus. Centurio, engem a királynő paran
csolt ide . . .

Centurio (szavába vág). A királynő ! Igen, igen. 
(Az őrszemhez.) Bocsásd be. Bocsásd be ezeket a 
bazárbelieket mind a királynőhöz a holmijukkal. 
De vigyázz, hogy egy lelket se ereszsz ki, a kit nem 
te bocsátottál bs, — még magát a királynőt sem !

Őrszem. Ez a vén asszony veszedelmes. Olyan 
erős, mint három férfi. Azt akarta, hogy az a keres
kedő nyársaljon föl.

Apollodorus. Centurio, én nem vagyok keres
kedő. Patriczius vagyok és hitvallásom a művészet.

Centurio. Feleséged talán ez az asszony?
Apollodorus (borzalommal). Nem, nem ! (Udva

riasan kiigazítja magát.) Nem mintha ez a delnő nem 
volna feltűnő alak a maga módján ; de (nyomatékosan) 
nem a feleségem.

Ftatateeta (a centuriohoz), Római, én Ftatateeta 
vagyok, a királynő udvarmesternője.

Centurio. Ne nyúlj az embereimhez, asszony
ság, mert különben beledobatlak a kikötőbe, ha
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mindjárt olyan erős vagy is, miiit tiz férfi. (Emberei
hez.) Vissza az őrhelyekre ! Indulj ! (Visszatér embe
reivel oda, a honnan jött.)

Ftatateeta (kaján pillantást vet utána). Majd 
meglátjuk, kit szeret jobban Isis : szolgáját, Ftata
teetát-e, vagy pedig az ilyen római ebet!

őrszem (Apollod,orushoz, pilumát a palota felé 
lendítve). Kerülj beljebb amoda, és maradj távol 
tőlem. (Ftatateetához fordulva.) Ha közelembe me
részkedel, vén krokodilus, a torkodba sülyesztem ezt 
itt, ni ! (Pilumát mutatja.)

Cleopatra (kikiált a palotából). Ftatateeta, Fta
tateeta !

Flatateeta (megbotránkozva fölnéz). Eredj az 
ablakból, eredj az ablakból ! Férfiak vannak itt.

Cleopatra. Mindjárt lemegyek.
Ftatateeta (elképedve). Nem, nem ! Mi jut eszed

be ? Oh, istenek, istenek ! Apollodorus, parancsold 
meg az embereidnek, hogy kapják föl a málhájukat; 
aztán be gyorsan a palotába velem.

Apollodorus. Engedelmeskedjetek a királynő 
udvarmesternőj ének.

Ftatateeta (türelmetlenül, mikor a teherhordók 
lehajolnak a szőnyegekért). Gyorsan, gyorsan ! Mind
járt itt lesz ! (Cleopatra kijön a palotából és a parton 
át Ftatateetához szalad). Oh, mért is születtem !

Cleopatra (mohón). Ftatateeta, eszembe jutott 
valami. Egy csónakra van szükségem — de mindjárt.

Ftatateeta. Egy csónakra ! Nem, nem, lehetet
len ! Apollodorus, beszélj a királynővel.

Apollodorus (udvarias finomsággal). Szépséges 
királynő, a szicziliai Apollodorus vagyok, készséges 
szolgád a bazárból. Elhoztam magammal a három
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legszebb perzsaszönyeget a világon, hogy válaszsz 
közülök.

Cleopatra. Ma nem érek rá szőnyeget választani. 
Csónakot szerezz !

Ftatateeta. Minő szeszély ez? Nem szállhatsz 
tengerre, csak a királyi bárkában.

Apollodorus. A felség, Ftatateeta, nem a bár
kában van, hanem a királynőben. (Cleopatrához.) 
Felséges lábad érintése királyivá avatja a legsilá
nyabb csónakot a kikötőben. (A kikötő felé fordul 
és kikiált a tengerre.) Hej, csónakos ! Evezz a lépcsők 
alá !

Cleopatra. Apollodorus, tökéletes lovagom vagy, 
és ezentúl minden szőnyegemet veled fogom vásárol
tatni. (Apollodorus vidáman meghajol. A part sze
gélye fölött láthatóvá lesz egy evező; és a csónakos, 
egy kerekfejü, eleven, vigyorgó ficzkó, a kinek arczát 
a nap csaknem feketére égette, felszalad a vízből néhány 
lépcsőfokon, az őrszemtől jobbra, s kezében az evezővel 
megáll a lépcsőn). Tudsz evezni, Apollodorus?

Apollodorus. Evezőim felséged szárnyai lesznek. 
Hová vigyem királynőmet ?

Cleopatra. A világító toronyhoz. Gyerünk ! (A 
lépcső felé indul.)

őrszem (súlyba eresztett pilumával útját állja). 
Megállj ! Nem mehetsz !

Cleopatra (haragosan elpirul). Hogy merészelsz? 
Nem tudod, hogy a királynő vagyok?

Őrszem. Parancsom van. Nem mehetsz !
Cleopatra. Megöletlek Caesarral, ha nem en- 

gedelmeskedel.
Őrszem. Rosszabb sorsra jutnék, ha meg

szegném a tisztem parancsát. Vissza !
Cleopatra. Ftatateeta, fojtsd meg !
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Őrszem (riadtan — szorongva Ftatateeta felé néz 
és pilumát lóbálja). Maradj veszteg !

Cleopatra (Apollodorushoz szalad). Apollodorus, 
parancsolj rá a szolgáidra, hogy segítsenek.

Apollodorus. Nincs szükségem a segítségükre, 
úrnőm. (Kardot ránt.) Nos, hadfi! Válaszsz, milyen 
fegyverrel akarsz védekezni ! Kard pilum ellen, 
vagy kard kard ellen ?

Őrszem. Római szicziliai ellen, átkozott! 
Nesze ! (Pilumát Apollodorus felé hajítja, a ki 
ügyesen féltérdre bukik. A pilum elzúg a feje fölött 
és ártalmatlanul a földre hull. Apollodorus diadal
kiáltással felugrik és megtámadja az őrszemet, a ki 
kardot ránt és kiabálva védekezik.) Hejh, őrség ! 
Segítség !
(Cleopatra félig ijedten, félig gyönyörködve a palota 
közelébe menekül, a hol a teherhordók a málhák kö
zött kuporognak. A csónakos ijedtében lesiet a lép
csőn, el a veszedelem torkából, de aztán megáll, hogy 
nézze a küzdelmet. Csak a feje látszik a part szegélye 
fölött. Az őrszemet akadályozza attól való félelme, 
hogy Ftatateeta hátulról találja megtámadni. Vivó
müvészete, a mely nyers és szemes, súlyos próbára 
van téve, mert hébe-korba Ftatateeta felé is kell egyet- 
egyet sújtania, hogy távoltartsa magától, egy-egy 
támadó és védő mozdulat között Apollodorusszal 
szemben. A centurió visszatér több katonával. Apollo
dorus hátraugrik Cleopatra felé, mikor ezt a meg
erősödött ellenséget találja szemben magával.)

Centurio (jobbra áll meg az őrszemtől). Mi ez ? 
Mi baj ?

Őrszem (lihegve). Helyt állanék magamért nyu
godtan, ha ez a vénasszony nem volna. Ezt rázzá-
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tok le a nyakamról, egyéb segítségre nincs szük
ségem.

Centurio. Hadd halljam a jelentést, katona. 
Mi történt?

Ftatateeta. Centurio, meg akarta ölni a 
királynőt.

Őrszem (kereken). Meg is öltem volna, de ki 
nem eresztem. Csónakra akart ülni, hogy — úgy 
mondta — a világítótoronyhoz menjen. Meg
állítottam, a parancsom szerint. Ö pedig rám 
uszította ezt a ficzkót. (A pilumáért megy, azután 
visszatér az őrhelyére.)

Centurio (Cleopatrához fordul). Cleopatra, isten 
ments, hogy megbántsalak; de Caesar határozott 
parancsa nélkül nem bocsáthatunk keresztül a 
római táborszélen.

Apollodorus. Ej, ej, centurio, hát a világító
torony nincs belül a római tábor szélen, mióta 
Caesar kikötött a Pharuson?

Cleopatra. Igen, igen. Erre felelj, ha tudsz. 
Centurio (Apollodorushoz). A mi téged illet, 

Apollodorus, hálát adhatsz az isteneknek, hogy a 
pilum nem szögezett oda a palota kapujához, be
avatkozásodért .

Apollodorus (udvariasan). Vitéz barátom, nem 
azért születtem, hogy ilyen utálatos fegyver által 
haljak meg. Ha elesem, a fegyvereknek ez a fehér 
királynéja (felemeli kardját) fog megölni, az egyet
len fegyver, a mely művészhez méltó. Most pedig, 
minthogy meggyőződtél róla, hogy nem akartunk 
a táborszélen kívül kerülni, engedd meg, hogy 
befejezhessem őrszemed kivégzését és távozhassam 
a királynővel.

Centurio (mivel az őrszem haragosan tiltako—
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zik). Békeség! Cleopatra, engem parancsaim irá
nyítanak, nem pedig e szicziliainak a ravaszkodása. 
Vissza kell vonulnod a palotába és ott kell szem
ügyre venned a szőnyegeidet.

Cleopatra (duzzogva). Nem megyek vissza ! Én 
vagyok a királynő ! Caesar sosem beszél velem úgy, 
mint te. Caesar centurioi talán a kuktáitól tanul
ták a jó modort?

Centurio (komoran). Én a kötelességemet tel
jesítem. Egyébre semmi gondom.

Apollodorus. Felség, valahányszor egy tökfejű 
olyasmit tesz, a miért szégyenkezik, mindig azt 
szokta mondani, hogy a kötelességét teljesiti.

Centurio (haragosan). Apollodorus . . .
Apollodorus (daczos előkelőséggel szavába vág). 

Szívesen helyt állok a sértésért a kardommal, kellő 
helyen és időben. A ki művész, harczolni is tud. 
(Cleopatrához.) Halld a tanácsomat, napkelet csil
laga. A míg Caesar maga nem ad parancsot e ka
tonáknak, fogoly vagy. Küldj el hozzá engem 
üzenettel és ajándékkal; s mielőtt a nap félig le
hanyatlik a tenger kariai közé, visszatérek Caesar 
szabadító parancsával.

Centurio (gúnyosan). Az ajándékot persze tő
led vegye meg a királynő.

Apollodorus. Centurio, legyen a királynőé in
gyen a legdrágább e szőnyegek közül, ajándékúl 
Caesar számára. Önkéntes hódolata ez a szicziliai 
ízlésnek az egyiptomi szépség előtt.

Cleopatra (felujjongva, a centurióhoz). Most már 
láthatod, milyen tudatlan, közönséges istenterem
tése vagy !

Centurio (nyersen). A ki bolond, könnyen válik 
a holmijától. (Embereihez fordul.) Még két ember
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marad itt az őrhelyen ! És vigyázzatok, hogy 
senki a világon el ne hagyja ezt a palotát ezen az 
emberen, meg a holmiján kívül. Ha még egyszer 
kardot húz a táborszélen belül, öljétek meg. Vissza 
ki-ki az őrhelyére ! Indulj !
(Kimegy, két segéd-őrszemet hagyva az első őrszem 

mellett.)
Apollodorus (udvarias kedélyességgel). Bará

taim, nem jönnétek be a palotába, hogy egy pohár 
borba temessük a czivódásunkat ? (Előveszi az 
erszényét és csörgeti benne az aranyakat.) A király
nő mindannyitokat megajándékozna.

Őrszem (nagyon komoran). Hallottad, mi a 
parancsunk. Eredj a dolgodra.

Első segéd-őrszem. Igen, legjobban tudhatod. 
Hordd el magad !

Második segéd-őrszem (sóvárogva néz az er
szényre ; ez az őrszem sas orrú férfi, egészen más, 
mint a társa, a ki pufókképü). Ne kisértsd a sze
gény embert.

Apollodorus (Cleopatrához). Királynők gyöngye, 
a centurio itt van a közelben, és a római katona 
megvesztegethetetlen, mikor a tisztjének rajta van 
a szeme. Üzenetet kell vinnem Caesarnak.

Cleopatra (a ki eltűnődve nézi a szőnyegeket). 
Nagyon nehezek ezek a szőnyegek?

Apollodorus. Mindegy, hogy nehezek-e vagy 
sem. Van teherhordó bőségesen.

Cleopatra. Hogy rakják a szőnyeget csónakba? 
Belehajítják ?

Apollodorus. Keskeny csónakba nem, felség. 
Elsülyedne.

Cleopatra. Például ennek az embernek a csó- 
nakába nem? (A csónakosra mutat.)
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Apollodorus. Nem. Az nagyon keskeny.
Cleopatra. De azért elvihetsz benne egy sző

nyeget Caesarnak, ha küldök neki?
Apollodorus. Minden bizonynyal.
Cleopatra. És óvatosan fogsz vele bánni a 

lépcsőn, nagyon fogsz rá vigyázni?
Apollodorus. Megbízhatsz bennem.
Cleopatra. Nagyon, de nagyon ?
Apollodorus. Jobban, mint a saját testemre.
Cleopatra. Megígéred, hogy a teherhordók nem 

ejtik le, nem forgatják föl?
Apollodorus. Tedd bele a tekercs közepébe a leg

törékenyebb üvegpoharat, királynő ; és ha eltörik, 
fejemmel fizetek érte.

Cleopatra. Jól van. Jer, Ftatateeta. (Ftatateeta 
hozzásiet. Apollodorus ajánlkozik, hogy bekíséri őket 
a palotába.) Nem, Apollodorus, te ne gyere be. Majd 
én magam választok egyet. Te itt várakozzál. (Be
szalad a palotába.)

Apollodorus (a teherhordókhoz). Kövessétek ezt 
a hölgyet, (Ftatateetára mutat) és engedelmeskedje
tek neki.
(A teherhordók felállnak és fölszedik a holmijukat.)

Ftatateeta (úgy beszél a teherhordókkal, mintha 
férgek volnának.) Erre ! És húzzátok le a czipőtöket, 
mielőtt e lépcsőt érinti lábatok !
(Bemegy, nyomában a teherhordók a szőnyegekkel. 
Apollodorus ezenközben a part szélére megy és kinéz 
a kikötőre. Az őrszemek gyanakodva szemmel tartják.)

Apollodorus (megszólítja az őrszemet). Barátom. ..
Őrszem (nyersen). Csend !
Első segédőrszem. Fogd be a szádat !
Második segédőrszem (félig suttogva, miközben
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aggodalmasan a part északi csúcsa felé néz). Nem 
várhatsz egy kicsit ?

Apollodorus. Türelem, méltóságos háromfejű 
szamár. (Az őrök mérgesen morognak, de Apollodorus 
nem ijed meg egy csöppet sem.) Ide figyeljetek ! Azért 
vagytok itt, hogy rám vigyázzatok, vagy pedig az 
egyiptomiakra ?

Őrszem. Tudjuk, mi a kötelességünk.
Apollodorus. Hát akkor mért nem végzitek? 

Odaát készül valami.
(Délnyugat felé mutat, a móló felé.)

Őrszem (komoran). Nincs szükségem rá, hogy 
efféle legény figyelmeztessen a dolgomra.

Apollodorus. Birka! (Kiabálni kezd.) Hej, 
centurio ! Ide, ide !

Őrszem. Átok verjen a beavatkozásodért! 
(Kiált.) Hej, hej ! Fegyverre ! Fegyverre !

A két segédőrszem. Fegyverre ! Fegyverre! 
Hej, hej !

(A centurio futva jön az őrséggel.)
Centurio. Mi baj ? Talán az a vén asszony támadt 

rád újra? (Meglátja Apollodorust.) Te még min
dig itt vagy?

Apollodorus (a móló felé mutat, mint az imént). 
Oda nézz ! Az egyiptomiak mozgolódnak. Vissza 
akarják foglalni a Pharust. Támadni fognak vizen és 
szárazon. Szárazon a nagy móló mentén, vizen pedig 
a nyugati kikötő felől. Czihelődjetek, vitéz barátaim ’ 
A hajsza megkezdődött. (Trombitaharsogás hallat
szik több helyről a part mentén.) Ahá ! Nem meg- 
mondtam-e ?

Centurio (gyorsan.) A két segédőrszem fegy
verre riasztja a déli őrszemeket. Egy ember itt 
marad őrül. A többi velem — gyorsan !
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(A két segédőrszem elrohan dél felé. A centurio és az 
őrség észak felé rohan. Nyomban rá hangzik a bucina. 
A négy teherhordó jön a palotából, szőnyeget czipelve ;

Ftatateeta utánok.)
Őrszem (aggódva a pilumához kap). Te vágy

megint ! (A teherhordók megállnak.)
Ftatateeta. Békeség, római ficzkó ! Most egye

dül vagy. Apollodorus, ez a szőnyeg Cleopatra aján
déka Caesarnak. Belecsavartunk tíz drága serleget, 
a legfinomabb ibériai kristályból, és a szent kék 
galambnak száz tojását. Becsületedre bízom, sem
mit el ne törjetek !

Apollodorus. Fejemmel kezeskedem ! (A teher
hordókhoz.) Vigyétek le a csónakba óvatosan.

(A teherhordók a lépcsőhöz viszik a szőnyeget.)
Első teherhordó (lenéz a csónakra). Gondold 

meg, uram, mit teszel. A tojások, a mikről ez a 
hölgy beszél, darabonkint legalább egy fontot 
nyomhatnak. Ez a csónak nagyon kicsike ilyen 
teherhez.

Csónakos (dühösen felszalad a lépcsőn). Óh, te 
gyalázatos teherhordó ! Óh, te tevefattyú ! (Apollo- 
dorushoz.) A csónakom gyakran vitt öt embert, 
uram. És most ne bírná el nagyságodat, meg egy 
rakomány galambtojást? (A teherhordóhoz.) Te rühes 
dromedár, az istenek büntessenek meg irigy gonosz
ságodért !

Első teherhordó (bambán). Nem ereszthetem el 
most ezt a terhet, hogy megverjelek. De majd meg
leslek ám még !

Apollodorus (közéjük megy.) Békeség ! Ha a 
csónak egy szál deszka volna csak, akkor is eljutnék 
rajta Caesarhoz.
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Ftatateeta (aggódva). Az istenekre, Apollodorus, 
ne koczkáztasd ezt a rakományt !

Apollodorus. Ne félj, tiszteletreméltó furcsaság. 
Sejtem, milyen nagy lehet az értéke. (A teherhordó
hoz.) Vigyétek le, ha mondom ; és gyöngéden bánja
tok vele, mert különben botot kaptok ebédre tíz 
napig.
(A csónakos lemegy a lépcsőn, nyomában a teher
hordók terhükkel. Ftatateeta és Apollodorus a part 

széléről figyelnek.)
Apollodorus. Gyöngéden, fiaim, gyermekeim .. . 

(hirtelen megijed) lassan, kutyák ! Tegyétek le, óva
tosan a csónak hátsó részébe — úgy — jól van.

Ftatateeta (lesikolt az egyik teherhordóra). Ne 
hágj rá, ne hágj rá ’ Óh, te durva fene vad !

Első teherhordó (feljön a lépcsőn). Ne haragudj, 
úrnő, rendben van minden.

Ftatateeta (lihegve). Rendben van ! Óh, meg
tapostad a szívemet ! (Az oldalához kap lelkendezve.) 
(A négy teherhordó feljött és a lépcső tetején várja a 

bérét.)
Apollodorus. Nesztek, éhesek. (Pénzt ad az 

elsőnek, a ki kezében mutatja a többinek. Kíváncsian 
köréje sereglenek, hogy lássák, mit kaptak, készen 
arra, keleti szokás szerint, hogy az égre hivatkozzanak 
tiltakozásul gazdájuk fösvénysége ellen. De bőkezűsége 
lebirja őket.)

Első teherhordó. Óh, nagylelkű fejedelem !
Második teherhordó. Óh, bazár ura !
Harmadik teherhordó. Óh, istenek kedvencze.
Negyedik teherhordó. Óh, atyja a vásártér 

valamennyi teherhordójának !
Őrszem (irigyen, vadul fenyegeti őket a pilumá-
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faZ). El innen, kutyák ! Kotródjatok ! (Menekülnek 
előle észak felé, a part mentén.)

Apollodorus. Isten áldjon, Ftatateeta ! Előbb 
ott leszek a világítótoronynál, mint az egyiptomiak. 
(Lemegy a lépcsőn.)

Ftatateeta. Adjanak szárnyat az istenek, és 
oltalmazzák kincsecskémet !
(Az őrszem visszatér a teherhordók hajszolásából és, 
lenéz a csónakra, közel állva a lépcső tetejéhez, hogy

Ftatateeta meg ne próbáljon menekülni.)
Apollodorus (alulról, mikor a csónak megindul). 

Isten áldjon, vitéz pilum-hajító !
Őrszem. Isten áldjon, boltos !
Apollodorus. Ha ha ! Rajta, derék csónakos, 

rajta ! E—lő—ő—ő—re ! (Énekelni kezd barcarolla 
mértékben az evezők csapásának ütemére.)

Szivem, szivem, terjeszd ki szárnyad,
Rázd le súlyos szerelmedet. . . 

Ide az evezővel, óh, te csigafi !
Őrszem (fenyegeti Ftatateetát). Nos, asszonyság, 

vissza a tyúkólba ! Kotródj be !
Ftatateeta (térdre hull és a víz felé nyújtja a 

karjait). Tengerek istenei, vezéreljétek őt biztosság
ban a partra !

Őrszem. Biztosságban ? Kit ? Mit beszélsz?
Ftatateeta (ránéz sötéten). Egyiptom istenei, 

bosszúálló istenek, adjátok, hogy ezt a bolond rómait 
úgy megverje a kapitánya, mint a kutyát, mert 
megengedte, hogy a kincsemet megmentsék a vi
zen át !

Őrszem. Átkozott szörnyeteg ! Hát ő is a csónak
ban van ? (Kikiált a tengerre.) Hej, hej, csónakos ! 
Hej, hej !

Apollodorus (énekel a távolban).
Shaw : Caesar és Cleopatra. 6
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Szivem, szivem, szabad vagy újra,
Ha szerelmed legyőzheted.

Rufio, véget érvén a reggeli harcz, 
datolyát rágicsálva, egy csomó rozsén ül a világítótorony 
ajtaja előtt. A torony balfelől a felhőkbe magaslik. 
Sisakját, megrakva datolyával, a térdei közt tartja ; 
mellette boros bőrkulacs a földön. Mögötte a világító
torony nagy kőtalapzatát alacsony kőpárkányzat zárja 
-el a nyilt tengertől. Középütt egy pár lépcsőfok vezet 
fel a széles párkányzathoz. A világítótorony felső 
szegélyéről hatalmas láncz lóg alá, kampóval, Rufio 
feje fölé. Szanaszéllyel több olyan rőzsecsomó hever, 
mint a melyen Rufio ül. Arra vannak szánva, hogy 
a jelzőtűz táplálására felhúzzák őket a magasba.) 
{Caesar a párkányzat lépcsőjén áll és aggodalmasan 
kifelé néz. Szemlátomást rosszkedvű. Britannus kilép 

a világítótorony ajtaján.)
Rufio. Nos, brit szigetlakom. Fönt voltál a 

tetejében?
Britannus. Fönt. Kétszáz láb magasra becsülöm. 
Rufio. Van odafönt valaki?
Britannus. Egy öreg tyrusi, a ki a felvonó csigát 

kezeli, és a fia, egy illedelmes tizennégy eszten
dős fiú.

Rufio (a lánczra néz). Micsoda ! Egy öreg meg 
egy fiú kezeli? Talán azt akartad mondani, hogy 
húsz ember.

Britannus. Hidd meg, csak kettő. Van odafönt 
néhány ellensúlyozó súly, meg egy gépezet, amelyben 
víz forr. De sehogysem értem, nem brit tervezet. 
Arra használják, hogy olajos hordókat meg rőzse- 
csomókat húzzanak fel vele, hogy legyen mit égetniök 
a serpenyőben a tetőn.
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Rufio. De..........
Britannus. Bocsáss meg. Azért jöttem le. mert 

követek jönnek hozzánk a mólón a szigetről. Meg 
kell tudnom, mi járatban vannak. (Kisiet a világító
torony mellett.)

Caesar (lejön a párkányzatról, borzong és kedv- 
telen). Rufio, bolond egy vállalkozás volt ez. Meg 
fognak verni bennünket. Szeretném tudni, mennyire 
vannak embereink azzal a torlaszszal keresztbe a 
nagy mólón.

• Rufio (haragosan). Itt hagyjam az ennivalómat 
és éhen haljak, hogy hírt hozzak neked?

Caesar (idegesen csillapítja Rufiót.) Nem, Rufio, 
nem. Egyél', fiam, egyél. (Fordul újra egyet, mialatt 
Rufio tovább rágcsálja a datolyát) Az egyiptomiak 
nem lehetnek olyan bolondok, hogy meg ne ostromol
ják a torlaszt és le ne csapjanak ránk itt, mielőtt el
készülünk. Ez az első eset életemben, a mikor olyan 
veszedelembe rohantam, a melyet elkerülhettem 
volna. Nem kellett volna Egyiptomba jönnöm.

Rufio. Egy órával ezelőtt tele voltál a biztos 
diadallal.

Caesar (mentegetőzik). Igen ; bolond voltam . . . 
hamarkodó, Rufio .. . gyerekes.

Rufio. Gyerekes ! Egy csöppet se ! Nesze. (Egy 
marék datolyát nyújt Caesarnak.)

Caesar. Mit csináljak vele?
Rufio. Edd meg. Ez a bajod. Ha az ember a te 

korodba jut, kimerül a déli ebéd előtt. Egyél, igyál ; 
aztán vedd fontolóra még egyszer a helyzetünket.

Caesar a datolyát). A korom ! (A fejét
csóválja és beleharap egy datolyába). Igen, Rufio ; 
öreg ember vagyok . . . elnyüttem magam . . . igaz, 
való igaz. (Melancholikus töprengésbe merül és meg-

6*
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eszik még egy datolyát.) Achillas javakorát éli, 
Ptolemaeus gyermek még. (Még egy datolyát eszik 
és egy kissé összeszedi magát.) Eh, minden kutyának 
megvan a maga ideje ; megvolt az enyém is, nem 
panaszkodhatom. (Hirtelen vidáman.) A datolya 
nem rossz, Rufio. (Visszatér Britannus, nagyon 
izgatottan, egy bőr zsákkal. Caesar egy pillanat alatt 
újra a régi lesz.) Mi baj ?

Britannus (diadalmasan). Derék rhodusi matró
zaink nagy kincset zsákmányoltak. Nézd csak ! 
(Caesar lába elé dobja a zsákot.) Ellenségeink kezünk
be kerültek.

Caesar. Ebben a zsákban?
Britannus. Várj, a míg meghallod, Caesar. Itt, 

ebben a zsákban benne van minden levél, a melyet 
a Pompejus-párt váltott az itteni hódító sereggel.

Caesar. Nos?
Britannus (türelmetlenül, hogy Caesar oly lassan 

érti meg, miről van szó). Nos, most majd megtudjuk, 
ki az ellenségünk ! Meglesz itt, e papírok közt minden 
egyesnek a neve, a ki összeesküdt ellened, mióta át
lépted a Rubicont. Mind ismerni fogjuk.

Caesar. Dobd tűzbe a zsákot.
Britannus. Dobjam a. . . . (liheg) ! ! !
Caesar. Tűzbe ! Azt akarnád, hogy éltem követ

kező három esztendejét oly emberek üldözésére 
pazaroljam, a kik barátaim lesznek, mihelyt bebizo
nyítom, hogy az én barátságom többet ér, mint a 
mennyit Pompejusé ért — vagy a mennyit Catoé 
ér? Oh, te javíthatatlan brit szigetlakó ! Véreb 
vagyok-e én, aki csak azért keresem a czivódást, 
hogy megmutassam, milyen kemény az állcsontom?

Britannus. Deabecsületed. . . Róma becsülete. . . 
Caesar. Embert nem áldozok a becsületemnek,
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úgy, mint a ti druidáitok. Minthogy elégetni nem 
akarod, legalább a vízbe fojthatom az írásokat. 
(Felkapja a zsákot és a párkányzaton keresztül a 
tengerbe dobja.)

Britannus. Caesar, ez külonczködés. Menekülni 
engedjük az árulókat egy parodoxon kedvéért ?

Rufio (feláll). Caesar, ha a szigetlakó befejezte 
a prédikálást, hivass ide újra. Megyek, hogy egy pil
lantást vessek a forróvizes gépezetre. (Bemegy a 
világító toronyba.)

Britannus (őszinte érzéssel). Óh, Caesar, én nagy 
mesterem ! Bárcsak rábírhatnálak, hogy oly ko
molyan tekintsd az életet, mint az én hazám 
lakói !

Caesar. Valóban komolyan tekintik, Britannus ? 
Britannus. Hát nem jártál köztük? Nem lát

tad őket? Melyik brit beszél úgy, mint te, köny- 
nyelmüséged perczeiben? Melyik brit hanyagolja 
el az istentiszteletet a szent berekben? Melyik brit 
visel, úgy mint te, sokszínű ruhát az egyszerű kék 
helyett, a mely minden komoly, becsült férfiút 
megillet ? Ezek minálúnk erkölcsi kérdések.

Caesar. Jó, jó, barátom. Valamikor talán majd 
én is megpihenek és kék tógát fogok hordani. 
Egyelőre azonban tőlem telhetőén azon kell len
nem, hogy a magam rikító római ruhájában jussak 
előbbre. (Apollodorus megjelenik a világitó torony 
mellett.) Mi az?

Britannus (gyorsan megfordul és hivatalos ke
vélységgel megállítja az idegent). Mi ez? Ki vagy? 
Hogy jutottál ide ?

Apollodorus. Csillapodjál, barátom ; nem azért 
jöttem, hogy felfaljalak. Csónakon jövök Alexandriá
ból, drága ajándékokkal Caesar számára.
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Caesar. Alexandriából!
Britannus (szigorúan). Caesar előtt állsz, uram.
Rufio (megjelenik a világitó torony ajtajában). 

Mi történt?
Apollodorus. Üdv, nagy Caesar! A szicziliai 

Apollodorus, művész vagyok !
Britannus. Művész ! Miért bocsátották keresz

tül ezt a földönfutót?
Caesar. Békeség, ember ! Apollodorus híres 

patriczius amatőr.
Britannus (nagy zavarban). Akkor bocsánatát 

könyörgöm ennek az úrnak. (Caesarhoz.) Úgy ér
tettem a szavaiból, hogy hivatásos művész. (Egy 
kissé zavartan megengedi Apollodorusnak, hogy kö
zeledjék Caesarhoz, a mennyiben helyet cserél vele. 
Rufio, miután tetőtől-talpig látható kicsinyléssel 
végigmérte Apollodorust, átmegy a terrász túlsó 
felére.)

Caesar. Isten hozott, Apollodorus. Mi járat
ban vagy?

Apollodorus. Mindenekelőtt ajándékot hozok 
a számodra a királynők királynőjétől.

Caesar. Ki az?
Apollodorus. Egyiptomi Cleopatra.
Caesar (le gmegnyer óbb modorában, bizalmas

kodva). Apollodorus, most nem alkalmas az idő 
arra, hogy ajándékokban gyönyörködjünk. Kérlek, 
eredj vissza a királynőhöz és mondd meg neki, 
hogy ha minden jól megy, ma estére ott leszek 
megint a palotában.

Apollodorus. Caesar, nem térhetek vissza. 
Mikor a világító toronyhoz közeledtem, valami 
őrült alak egy nagy bőrzsákot dobott a tengerbe 
és letörte vele a csónakom orrát. Csak nagy ügygyei-
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bajjal bírtam a terhemmel együtt a partra mene
külni, mielőtt a szegény kis dióhéj elsülyedt.

Caesar. Sajnálom, Apollodorus. Az az örült 
alak megkapja majd a magáét. Hadd lám, tehát, 
mit hoztál nekem? A királynő megsértődik, ha nem 
nézem meg. / \

Rufio. Ráérün^ ezzel a semmiséggel foglal
kozni. A királynő gyermek csak.

Caesar. Úgy van, és éppen azért nem szabad 
őt kiábrándítanunk. Mi az ajándék, Apollodorus?

Apollodorus. Caesar, egy perzsa szőnyeg . . . 
gyönyörűség! És benne — úgy mondták, — 
galambtojások, kristályserlegek és törékeny drága
ságok. Éltemre mondom, nem mertem felhozni 
azon a keskeny lajtorján a gátról.

Rufio. Húzd fel hát akkor a csavaros lán- 
czon. A tojásokat kiküldjük majd a szakácsnak ; 
borunkat a serlegekből fogjuk inni és a szőnyeg 
jó lesz Casernak ágy helyett.

Apollodorus. A lánczon ! Caesar, megesküdtem, 
hogy úgy vigyázok erre a szőnyegre, mint az 
életemre.

Caesar (m'íZámaw). Akkor húzasd fel magadat 
is. vele együtt ; és ha elszakad a láncz, együtt 
pusztulsz te is a galambtojásokkal. (A lánczhoz 
megy és felnéz reá, figyelmesen végigvizsgálva.)

Apollodorus (Britannushoz). Komolyan beszél 
Caesar ?

Britannus. A modora léha, mert itáliai; de a 
mit mond, azt gondolja is.

Apollodorus. Akár komolyan beszélt, akár 
nem, a gondolat jó. Adj egy csapat katonát a 
felhúzáshoz.
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Britannus. A felhúzást bízd rám. Eredj és 
várd meg, a míg a láncz leereszkedik.

Apollodorus. Jó. Nemsokára itt fogtok látni 
(feléjök fordul és ékesszóló mozdulattal a párkányzat 
fölé mutat a levegőbe) felkelőben, mint a napot, 
a kincsemmel.
(Visszamegy arra, a merre jött. Britannus bemegy a 

világítótoronyba.)
Rufio (kedvetlenül). Csakugyan várni készülsz 

itt erre az ostobaságra, Caesar?
Caesar (hátrál a láncz mellől, mert mozdulni 

kezd). Miért ne ?
Rufio. Az egyiptomiak megértetik majd ve

led, miért ne, ha van eszük, és megrohannak ben
nünket a móló partfelőli végéről, mielőtt elkészül 
a torlaszunk. És mi itt várakozunk, mint a gye
rekek, hogy lássunk egy galambtojással bélelt 
szőnyeget.
(A láncz csörömpöl és annyira felhúzódik, hogy a 
párkányzat nem akadályozza. Azután körbe fordul 

és eltűnik a világítótorony mögött.)
Caesar. Ne félj, Rufio fiam. Mihelyt az első 

egyiptomi rálép a mólóra, felharsan a riadó. És 
mi ketten hamarább elérjük a torlaszt innen, mint 
az egyiptomiak a túlsó szélről; mi ketten, Rufio : 
én az öreg és te, a legnagyobb fia. És az öreg 
lesz az első a torlaszon. Ne morogj hát, hanem 
adj ide még egy pár szem datolyát.

Apollodorus (alul a gátról). Rajta ! Húzzátok! 
Elő—ő—ő—re ! (A láncz felhúzódik és körben for
dulva újra előtűnik a világítótorony mögül. Apollo
dorus terhével együtt a láncz végén a levegőben 
leng. Énekelni kezd, a mint a párkányzat fölé ér.)
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Fel, fel, a kéklő égbe nézz,
Mely fényesebb a női szemnél . . .

Lassan ! Megállj átok ! (Megszűnik emelkedni.) 
Forgassátok errébb ! (A láncz előbbre fordul a 
tető fölött.)

Rufio (felkiált). Ereszszétek lejebb ! (A láncz 
terhével együtt lejebb ereszkedik.)

Apollodorus (felkiált). . Nagyon lassan . . . óva
tosan . . . vigyázzatok a tojásokra !

Ruíio (felkiált). Vigyázz . . . lassan . . . lassan ! 
(Apollodorus és a szőnyegcsomó biztosan földet ér a 
tető közepe táján. Rufio és Caesar segítenek Apollo

dorusnak leemelni a terhet a lánczról.)
Ruíio. Húzzátok föl !

(A láncz csörömpölve felhúzódik a fejűk fölé. Britan
nus kilép a világótótoronyból és segít a többieknek 

kibontani a szőnyeget.)
Apollodorus (mikor a kötelék fel van oldozva). 

Vonuljatok hátrább, barátaim ! Hadd nézze meg 
Caesar. (Széttárja a szőnyeget.) <

Rufio. Egy csomó kendő, semmi más. Hol 
vannak a galambtojások?

Apollodorus. Lépj közelebb, Caesar, és keresd 
a kendők között.

Ruíio (kardot ránt). Hah, árulás ! Vissza, 
Caesar ! Mozogni láttam a kóndőt. Valami eleven
ség van benne ! \

Britannus (kardot ránt). Kíg^ó lesz ' A 
Apollodorus. Bele meri dugni, Caesar a kezét 

ebbe a zsákba, a melyben a kígyó ih<^zog ?
Rufio (hozzáfordul). Áruló kutya: ...
Caesar. Békeség ! Be a kardokkal ! Apollodorus, 

a kígyód — úgy látom — nagyon szabályosan
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lélekzik. (A kendők közé dugja a kezét és kihúz egy 
csupasz kart.) Ez csinos kis kígyó.

Rufio (kihúzza a másik kart). Hadd lássunk 
egészen.
(Csuklón fogva, ülő helyzetbe húzzák föl Cleopatrát. 
Britannus megbotránkozva, tiltakozó mozdulattal hü

velyébe taszítja a kardját.)
Cleopatra (lihegve). Óh, megfulladok ! Óh, Caesar, 

a csónakon rám állt egy ember ; és egy nehéz nagy 
zsák rám esett a magasból; és utána elmerült a 
csónak ; azután felhúztak a levegőbe és lecsaptak.

Caesar (beczézgeti, mikor feláll és Caesar keblére 
menekül). No, no, semmi baj ! Itt vagy végre épség
ben és biztosságban !

Rufio. Ej ! és most, hogy itt van, ugyan mi
tévők leszünk vele?

Britannus. Nem maradhat itt, Caesar, valamely 
éltesebb hölgy társasága nélkül.

Cleopatra (féltékenyen Caesarhoz, a ki látható 
zavarban van). Nem örülsz, hogy láthatsz?

Caesar. Igen, igen ; én nagyon örülök. De 
Rufio nagyon haragszik, Britannus pedig meg- 
botránkozik.

Cleopatra (megvetően). Leüttetheted a fejüket ! 
Vagy nem ?

Caesar. Fejetlenül kevesebb hasznukat vehet- 
ném, mint így, kis tengeri madaram.

Rufio (Cleopatrához). Mindjárt indulnunk kell, 
hogy leüssük egynéhány egyiptomidnak a fejét. 
Hogy fog ízleni, ha téged itt hagyunk, kitéve annak, 
hogy a kis öcséd foglyul ejtsen, ha bennünket le
győznek ?

Cleopatra. Csakhogy nem szabad engem egyedül 
hagynotok. Caesar, úgy-e, nem hagysz itt egyedül?
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Rufio. Micsoda ! Akkor sem, ha megharsan a 
trombita, és attól függ mindnyájunk élete, vájjon» 
Caesar előbb ott lesz-e a torlaszon, mint az egyip
tomiak ? Mi ?

Cleopatra. Hadd pusztuljanak, hiszen csak 
katonák !

Caesar (komolyan). Cleopatra, mihelyt az a 
trombita megharsan, mindannyiunknak készen kell 
lennünk arra, hogy a halál arczába vágjuk életünket- 
És katonáim között, a kik bennem bizakodtak, 
nincs egyetlenegy sem, a kinek a kezét szentebbnek 
ne tartanám, mint a te fejedet. (Cleopatra elcsügged'.. 
Szeme könnybe lábad.) Apollodorus, vissza kell vinned' 
őt a palotába.

Apollodorus. Delphin vagyok-e, Caesar, hogy 
hátamon fiatal hölgyekkel átúszhassam a tengert? 
A csónakom elmerült ; a ti csónakjaitok mind a tor
lasznál vannak vagy visszatértek a városba. Ide? 
kiáltok vagy egyet, ha bírok ; de egyebet nem tehe
tek. (Visszamegy a gátra.)

Cleopatra (könnyeivel küzdve). Nem baj. Nem» 
akarok visszamenni. Senki sem törődik velem.

Caesar. Cleopatra ...
Cleopatra. Szeretnéd, ha megölnének.
Caesar (még komolyabban). Szegény kicsikém, a 

te életed nem igen fontos itt most senkinek, magadon 
kívül. (Cleopatra erre telicsen odalesz, és zokogva a> 
rőzsecsomókra veti magát. Hirtelen nagy zűrzavar 
támad a távolban, bucinák és trombiták harsognak, 
riadt ordítozás közepett. Britannus a párkány zathoz- 
rohan és kinéz a mólóra. Caesar és Rufio egymás fele 
fordulnak s rögtön megértik, mi történt.)

Caesar. Gyere, Rufio.
Cleopatra (térdre erőlködik és belekapaszkodik
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Caesarba). Nem, nem. Ne hagyj itt, Caesar ! (Caesar 
kiszakítja ruháját Cleopatra görcsös szorításából). Óh !

Britannus (a párkányzatról). Caesar, el vagyunk 
vágva ! Az egyiptomiak a nyugoti kikötő felől közénk 
és a torlasz közé nyomultak ! !

Ruíio (odarohan, hogy nézze). Átkozottak ! Igaz ! 
Tőrbe ejtettek, mint a patkányokat.

Caesar (jajongva). Ruíio, Ruíio ! Embereim 
■ott a torlaszon két tűz közé szorultak. Én gyilkol
tam meg őket!

Rufio (visszatér a párkányzatról, Caesartól 
jobbra). Eh ’ Ez a dőreség az oka, ezzel a lánynyal 
itt ni !

Apollodorus (gyorsan feljön a gátról). Nézz ki a 
párkányzat fölött, Caesar.

Caesar. Kinéztünk már, barátom. Itt kell vé
dekeznünk.

Apollodorus. A létrát a tengerbe dobtam. A 
nélkül nem juthatnak föl.

Rufio. Ej ! Mi pedig nem juthatunk ki. Gon
doltál erre?

Apollodorus. Nem juthatunk ki? Miért nem? 
Hiszen hajóitok vannak a keleti kikötőben.

Britannus (reménykedve a párkányzaton). A 
rhodusi gályák felénk fordultak már. (Caesar gyor
san felszalad Britannus mellé a párkányzatra.)

Rufio (Apollodorushoz, türelmetlenül). És milyen 
úton sétáljunk át a gályákra, kérlek?

Apollodorus (vidám, gondtalan páthoszszal). 
Azon az úton, a mely elvezet mindenhová — a nap 
és a hold gyémánt országútján. Nem láttál soha 
gyermekeket, mikor azt játszszák, hogy »eltörött a 
hidacska?« »Nincsen hiba, könnyen átjut kacsa,
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liba«, t-— mi? (Eldobja a kabátját és a sapkáját, és 
hátára köti a kardját.)

Rufio. Mit fecsegsz ossze-vissza ?
Apollodorus. Majd meglátod mindjárt ! (Oda

kiált Britannusnak.) Mennyire .van ide a legközelebbi 
gálya?

Britannus. Ötven ölnyire.
Caesar. Dehogy, dehogy ! Messzebb vannak, 

mint a hogy a te brit szemed becsüli ebben a tiszta 
levegőben. Körülbelül egy negyed mértfölnyire, 
Apollodorus.

Apollodorus. Jó. Védekezzetek itt, a míg át
küldők értetek egy csónakot a gályáról.

Rufio. Néked talán szárnyad van?
Apollodorus. Viziszárnyam, hadfi. Ide nézz ! 

(Felszalad a lépcsőn Caesar és Britannus között a 
párkányzat szélére ; felugrik a magasba, és beleveti 

magát fejjel előre a tengerbe.)
Caesar (mint valami iskolásfiú — vad izgalom

mal). Brávó, brávó ! (Lerántja a köpönyegét.) Ju
piterre, ezt én is megteszem !

Rufio (megragadja). Megőrültél. Ezt nem teszed.
Caesar. Miért nem? Nem tudok úgy úszni,, 

mint ő?
Rufio (őrjöngve). Egy vén bolond tud úgy alá

bukni és úszni, mint egy fiatal ?Ő huszonöt eszten
dős, te pedig ötven vagy.

Caesar (kiszabadítja magát Rufio kezéből.) Vén !!!
Britannus (megbotránkozva). Rufio, megfeled

kezel magadról.
Caesar. Versenyt úszom veled a gályához egy 

heti zsoldért, Rufio apám.
Cleopatra. De én ! én ! ! én ! ! ! Mi lesz velem?
Caesar. Elviszlek a hátamon a gályához, mint 

a delphin. Rufio, mihelyt azt látod, hogy a víz
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'színére bukkantam, dobd be utánam. Kezeskedem 
«érte. Aztán pedig rajtatok a sor !

Cleopatra. Nem, nem, nem ! Megfuladok.
Britannus. Caesar, én férfi és brit vagyok, nem 

pedig hal. Nekem csónakra van szükségem. Úszni 
mem tudok.

Cleopatra. Én sem.
Caesar (Britannushoz). Akkor hát maradj itt 

-egyedül, a míg visszafoglalom a világi tó tornyot 
Nem foglak elfelejteni. Rajta, Rufio.

Rufio. Elszántad magad erre az őrültségre?
Caesar. Az egyiptomiak kényszerítettek rá. 

Tehetünk-e egyebet? És vigyázz, hová ugrói ! 
Nem szeretném, ha a te kétszáz fontod nyomná a 
keresztcsontomat, mikor felbukkanok. (Felszalad a 
lépcsőn és megáll a párkányzat peremén.)

Britannus (aggódva). Még egy szót, Caesar. Ne 
mutatkozzál Alexandria úri negyedében, a míg 
ruhát nem váltottál.

Caesar (kikiált a tengerre). Hej, Apollodorus ! 
(Az ég felé mutat és idézi a barcarollát)

A fény a kéklő ég felett . . .
Apollodorus (úszva a távolból)

Biborszinű alant a zöldben . . .
Caesar (ujjongva). Ahá ! (A tengerbe veti magát-.) 
Cleopatra (izgatottan felszalad a lépcsőn). Óh, 

hadd lássam ! Bele fog fűlni — (Rufio megragadja.) 
Ah—ah—ah—ah ! (Sikít, mikor Rufio beledobja a 
tengerbe. Rufio és Britannus hahotáznak.)

Rufio (lenéz utána). Elcsípte. (Britannushoz.) 
Védd az erődöt, brit ! Caesar nem fog rólad meg
feledkezni. (Leugrik.)

Britannus (a lépcsőre szalad és nézi az úszókat). 
Nincs baj, Rufio?
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Rufio (úszva). Vígan vagyunk.
Caesar (távolabb úszva). Menekülj föl a szenes 

serpenyőhöz ! És torlaszold el a tüzelőanyaggal a 
csapóajtót, Britannus !

Britannus (felelve visszakiált). Ez lesz az első 
dolgom, aztán hazám isteneinek ajánlom magamat. 
(Ujjongás hallatszik a tenger felöl. Britannus torkasza- 
kadtából feluifong.) A csónak elérte Caesart ! Hip, 
hip, hip, hurrah !

(Függöny.)



NEGYEDIK FELVONÁS.

Cleopatra fürdőkalandja Alexandria keleti ki
kötőjében 48 októberében történt Kr. előtt 47 már- 
cziusában palotája boudoirjában tölti Cleopatra a 
délutánt, hölgyei társaságában. Egy rablánykára 
figyelnek, a ki a terem közepén hárfázik. A 
rableány mestere, egy öreg zenész, barázdás arcz- 
czal, domború homlokkal, fehér szakállal, 
hegyesre pödrött fehér baj uszszal és szemöldökkel, a 
padlón kuporog, jobbról a rableány mellett s 
önérzetes, hetyke figyelemmel ügyel a játékára. 
Ftatateeta egy csoport rabszolganő élén az ajtó 
közelében vigyáz. A hárfázó lányon kívül vala
mennyien ülnek. Cleopatra széken ül, az ajtóval szem
ben, a terem túlsó részében ; a többiek a padlón 
ülnek. Cleopatra hölgyei mind fiatalok, legszembe
ötlőbb két kedvencze : Charmian és írás. Charmian 
jellegzetes arczú, terrakotta színű Ids kobold; 
fürgén mozog ; szép kis keze és lába van. írás esetlen, 
jólelkű teremtés ; kissé együgyű, tömött vörös haja 
van ; minden kis alkalomra hajlandó vihogni.

Cleopatra. Szeretnék . . .
Ftatateeta (vakmerőén a hárfázóhoz). Megállj, te ! 

A királynő beszél. (^4 hárfázó leány elhallgat.)
Cleopatra (a vén zenészhez). Szeretnék meg-
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tanulni hárfázni a saját kezemmel. Caesar szereti a 
zenét. Még tudsz tanítani?

Vén zenész. Mindenesetre én vagyok az és 
senki más, a ki megtaníthatom rá a királynőt. Nem 
én födöztem-é föl a régi egyiptomiak elveszett 
rendszerét, a kik pyramisokat meg bírtak remegtetni, 
ha megérintettek egy mélyhangú húrt? A többi 
tanító mind kontár ; több ízben lelepleztem már 
őket.

Cleopatra. Jó ! Te fogsz tanítani. Mennyi ideig 
fog tartani?

Vén zenész. Nem nagyon sokáig, csak négy 
esztendeig. Felségednek bele kell mélyednie előbb 
Pithagoras philosophiáj ába.

Cleopatra (a hárfáző lányra mutat). Ö is bele
mélyedt Pythagoras philosophiáj ába ?

Vén zenész. Óh, ő rabszolga csak, ö úgy tanul, 
mint a kutyák.

Cleopatra. Akkor hát én is úgy fogok tanulni, 
mint a kutyák, mert ez a lány jobban játszik,mint te. 
Naponként tanítani fogsz két héten át. (A zenész 
hirtelen lábra támolyog és mélyen meghajlik.) Ez
után valahányszor hamis hangot fogok, megkor- 
bácsoltatlak ; és ha annyi hamis hangot fogok, hogy 
nem lesz időnk arra, hogy korbácsoljunk, bedobatlak 
a Nílusba, táplálékul a krokodilusoknak. (Ftatateetá- 
hoz.) Adj a lánynak egy aranyat és küldd el őket.

Vén zenész (elképedve). De az igaz művészetet nem 
lehet így erőszakolni.

Ftatateeta (kitolja őt). Mi ez ? Feleselsz a király
nővel? Ejnye! Takarodjál! (Ftatateeta kilöki a zenészt, 
a lány hárfájával nyomon követi, a hölgyek és a rab
szolganők nevetése közben.)

Shaw : Caesar és Cleopatra. 7
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Cleopatra. Most pedig ki tud közületek mulat
tatni? Ki tudna valami történetkét vagy újságot?

írás. Ftatateeta . . .
Cleopatra. Óh, Ftatateeta, Ftatateeta, mindig 

csak Ftatateeta. Valami új mesét, a mely ő ellene 
ingerel !

írás. Nem, most az egyszer erényes volt Ftata
teeta. (A nők mind nevetnek — a rabszolganőkön 
kívül.)Pothinus meg akarta vesztegetni őt, hogy veled 
beszélhessen.

Cleopatra (dühösen). Ha ! Valamennyien áruljá
tok az audiencziámat, mintha azokat akarnám látni, 
a kik nektek teszenek, és nem, a kik nekem tetszenek. 
Szeretném tudni, mennyit kell feláldoznia aranyából 
ennek a hárfázó lánynak, mielőtt kijut a palotából.

írás. Ezt könnyen megtudhatjuk, ha kiváncsi 
vagy rá.

(A nők nevetnek.)
Cleopatra (homlokát ránczolva). Nevettek, de 

vigyázzatok, vigyázzatok. Egy szép napon ki fogom 
találni, mit kell tennem, hogy engem is úgy szolgál
jatok, a hogy Caesart szolgálják.

Charmian. A vén sasorrút ! (Újra nevetnek).
Cleopatra (felháborodva). Csend ! Charmian : ne 

légy te is együgyű kis egyiptomi bolond ! Tudjátok-e, 
mért engedem meg nektek, hogy oly arczátlanul 
fecseghessetek, a hogy akartok, a helyett, hogy 
úgy kezelnélek benneteket, mint Ftatateeta kezelne, 
ha ő volna a királynő?

Charmian. Mert Caesart próbálod utánozni 
mindenben ; és Caesar megengedi, hogy mindenki 
úgy beszéljen vele, a hogy tetszik neki.

Cleopatra. Nem ; hanem mert megkérdeztem 
tőle egyszer, mért tűri ezt, és Caesar így felelt :
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»Engedd csak fecsegni az asszonyaidat, akkor 
tanulsz majd tőlük valamit/ Mit tanuljak? kér
deztem. »Hogy ki miféle«, szólt Caesar, és óh ! 
csak láttátok volna a szemeit, mikor ezt mondta. 
Görnyedeztetek volna, ti üresfejüek. (A nők nevet
nek. Cleopatra mérgesen íráshoz fordul.) Kin ne
vetsz? Rajtam vagy Caesaron?

írás. Caesaron.
Cleopatra. Ha nem volnál bolond, rajtam ne

vetnél ; és ha nem volnál gyáva, nem félnél a 
szemembe mondani. (Ftatateeta visszatér.) Ftata
teeta, azt beszélik, Pothinus meg akart veszte
getni téged, hogy vezesd a szinem elé.

Ftatateeta (tiltakozva). Apáim isteneire . . .
Cleopatra (kurtán, zsarnok módra a szavába 

vág). Nem megmondtam, hogy ne tagadj le sem
mit előttem? Azzal töltenéd a napot, hogy apáid 
isteneit hivnád tanúkul erényességed mellett, ha 
engedném. Eredj, fogadd el a vesztegetésre szánt 
adományt és hozd elém Pothinust. (Ftatateeta fe
lelni akar.) Egy szót se ! Eredj !
(Ftatateeta kimegy; Cleopatra feláll és fel s alá 
kezd járkálni széke és az ajtó között, gondolkozva.

Valamennyien felállnak.)
írás (miközben kelletlenül feláll). Aj, haj ! Bár

csak Caesar Rómában volna már megint ’.
Cleopatra (fenyegetően). Megemlegetitek vala

mennyien azt a napot, mikor Caesar visszamegy. 
Óh, ha nem szégyelleném előtte elárulni, hogy épp 
oly kegyetlen szívű vagyok, mint az atyám, meg
mutatnám, hogy megbánnád, a mit mondtál ! 
Mért szeretnéd, ha távoznék?

Charmian. A mióta itt van, rettentően prózai, 
komoly, művelt és bölcs vagy. Ez sokkal rosz-

7*
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szabb, mintha vallásos volnál, a mi korunkban. 
(A hölgyek nevetnek.)

Cleopatra. Hagyjátok már abba ezt a szünet
len vihogást, ha mondom. Fogjátok be a szátokat !

Charmian (képmutató lemondással). Jó, jó; rá 
kell fanyalodnunk, hogy úgy éljünk, mint Caesar. 
(Megint nevetnek. Cleopatra némán dühöng, miköz
ben tovább jár jel és alá. Ftatateeta visszajön Po

thinus-szál, a ki megáll a küszöbön.)
Ftatateeta (az ajtóban). Pothinus meghallgat- 

tatásért esedezik.
Cleopatra. Jó, jó, rendben van; csak vezesd 

beljebb. (Leül újra a székére ; valamennyien leülnek, 
Pothinuson kivül, a ki előbbre jön, a terem közepéig. 
Ftatateeta elfoglalja régi helyét.) Nos, Pothinus, mi 
a legújabb hír lázadó barátaidról?

Pothinus (kev élyen). Én nem vagyok a lázadás 
barátja. S a ki fogoly, nem kap híreket.

Cleopatra. Nem vagy fogoly te sem nagyobb 
mértékben, mint én . . . vagy Caesar maga. Hat 
hónapja ostromolnak bennünket alattvalóim ebben 
a palotában. Neked szabad a parton sétálnod a 
katonák között. Én tán messzebb mehetek, vagy 
messzebb mehet tán Caesar?

Pothinus. Te gyermek vagy csak, Cleopatra, 
és nem érted ezeket a dolgokat. (A hölgyek nevet
nek. Cleopatra kifürkészhetetlen pillantást vet rájuk.)

Charmian. Látom, Pothinus, hogy nem tudod 
a legújabb újságot.

Pothinus. Mi az?
Charmian. Hogy Cleopatra nem gyermek többé. 

Megmondjam neked, hogy lehetsz sokkal öregebb 
és sokkal, nagyon sokkal bölcsebb egy nap alatt?
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Pothinus. Jobb szeretnék csak bölcsebb lenni, 
a nélkül, hogy öregebb is legyek.

Charmian. Nos, hát, eredj föl a világító
torony tetejére és keress valakit, a ki a hajadnál 
fogva belehai ít a tengerbe.

(A hölgyek nevetnek.)
Cleopatra. Igaza van, Pothinus; mire partra 

öblítenek a hullámok, sokat elmostak a képzelő
désedből. (A hölgyek nevetnek. Cleopatra türelmet
lenül feláll.) Takarodjatok valamennyien ’ Egyedül 
akarok beszélni Pothinusszal. Kergesd ki őket, 
Ftatateeta. (Nevetve kiszaladnak. Ftatateeta bezárja 
utánuk az ajtót.) Hát te mire vársz?

Ftatateeta. Nem illő, hogy a királynő egyedül 
maradjon a . . .

Cleopatra (szavába vág). Ftatateeta, fel kell 
hogy áldozzalak apáid isteneinek, másként nem 
tanulod meg, hogy én vagyok Egyiptom király
nője és nem te ? !

Ftatateeta (méltatlankodással). Te is csak olyan 
vagy, mint a többi. Te is az szeretnél lenni, a mit 
a rómaiak modern asszonynak neveznek. (Kimegy 
és becsapja maga után az ajtót.)

Cleopatra (megint leül). Nos, Pothinus, miért 
vesztegetted meg Ftatateetát, hogy elém vezessen?

Pothinus (komoly, fürkésző tekintettel nézi). 
Cleopatra, a mit mondtak, igaz. Megváltoztál.

Cleopatra. Beszélj Caesarral minden nap hat 
hónapon keresztül, akkor majd te is megváltozol.

Pothinus. Azt beszélik, hogy az a vén ember 
egészen megbabonázott !

Cleopatra. Megbabonázott ? Mit jelent ez ? Hogy 
bolondot csinált belőlem, úgv-e? Óh, nem ! Bár
csak az volnék !
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Pothinus. Szeretnéd, ha bolondos volnál ? Hogy- 
hogy?

Cleopatra. A míg az voltam, azt tettem, a 
mit akartam, ha csak Ftatateeta meg nem vert ; 
sőt még akkor is becsaptam öt és titokban tettem, 
a mit akartam. Most, hogy Caesar bölcscsé tett, 
szó sincs többé a tetszésemről, vagy nem tetszé
semről : azt teszem, a minek meg kell történnie, 
és nem érek rá magammal törődni. Ez nem bol
dogság, hanem nagyság. Ha Caesar távozni fTog, 
azt hiszem, fogom tudni kormányozni az egyip
tomiakat ; mert a mi most Caesar reám nézve, 
az vagyok én a bolondokra nézve, a kik körül
vesznek.

Pothinus (keményen a szeme közé néz). Cleopatra, 
ez talán csak fiatalságodnak a hiúsága.

Cleopatra. Nem, nem ! Nem mintha olyan 
okos lennék, hanem mert a többiek olyan ostobák.

Pothinus (tűnődve). Valóban, ez a nagy titok.
Cleopatra. Jól van ; most pedig hadd hallom, 

mi a mondanivalód?
Pothinus (zavartan). Nekem!? Semmi.
Cleopatra. Semmi.
Pothinus. Legföljebb... a szabadságomért 

könyörgenék ; ez az egész.
Cleopatra. Ezért Caesar elé térdeltél volna. 

Nem, Pothinus, neked valami terved volt, a mely 
Cleopatrától függött, a dajkaszóra tánczoló kis 
Cleopatrától. Most azonban, hogy Cleopatra ki
rálynő lett, a terved dugába dőlt.

Pothinus (alázatosan lehajtja a fejét). Úgy van. 
Cleopatra (felugrik). Ahá !
Pothinus (keményen a szeme köz# néz). Valóban
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királynő Cleopatra, és nem foglya és rabszolgája 
többé Caesarnak?

Cleopatra. Pothinus, valamennyien Caesar rab
szolgái vagyunk — valamennyien, a kik itt élűnk 
Egyiptom földjén— akár tetszik, akár nem. És az, 
a ki elég bölcs, hogy ezt belássa, az fog uralkodni, 
mikor Caesar eltávozik.

Pothinus. Te Caesar távozására czélzol?
Cleopatra. És ha azt tenném ?
Pothinus. Hát nem szeret téged Caesar ?
Cleopatra. Hogy nem szeret-e engem ? ! Pothi

nus, Caesar senkit sem szeret. Kik azok, a kiket 
szeretünk? Csak azok, a kiket nem gyűlölünk. Min
den ember idegen ránk nézve, és ellenségünk, azokon 
kívül, a kiket szeretünk. De Caesarral nem így áll 
a dolog. Ő benne nincs egy szemernyi gyűlölet sem ; 
ő mindenkivel barátkozik, csak úgy, mint a kutyák
kal és a gyermekekkel. A hozzám való nyájassága 
valóságos csoda ; sem az anyám, sem az apám, sem 
a dajkám nem viselte úgy a gondomat soha, mint ő ; 
soha senki nem közölte velem olyan őszintén a gon
dolatait.

Pothinus. Nos, hát ez nem szerelem?
Cleopatra. Micsoda ! Mikor ugyanezt megtenné 

az első leányért is, a ki útjába kerül, mikor haza
felé tart Rómába ? Kérdezd meg a szolgáját, Britan- 
nust ; éppen ilyen jóságos volt ő hozzá is. De nem, 
kérdezd meg akár a lovát ! A nyájasságát nem ma
gamnak köszönhetem ; őneki magának a természete.

Pothinus. De hogy tudhatod olyan bizonyosan, 
hogy nem úgy szeret téged, a hogy a férfi szokta a 
nőt szeretni?

Cleopatra. Mert nem tudom őt féltékenynyé 
tenni. Megpróbáltam.
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Pothinus. Hm ! Akkor hát talán azt kellett 
volna inkább kérdeznem : te nem szereted őt?

Cleopatra. Szerethet istent az ember? Aztán 
meg én egy másik rómait szeretek ; egy másikat, a 
kit sokkal előbb ismertem Caesarnál — a ki nem 
isten, hanem ember — a ki tud szeretni és gyűlölni 
— a kinek fájdalmat tudok okozni s a ki fájdalmat 
tud okozni énnekem.

Pothius. Caesar tudja ezt?
Cleopatra. Tudja.
Pothinus. És nem haragszik?
Cleopatra. Azt Ígéri, hogy elküldi őt ide Egyip

tomba, hogy a kedvembe járjon !
Pothinus. Nem értem ezt az embert.
Cleopatra, (fölséges megvetéssel). Te akarod 

Caesart megérteni ? ! Hova gondolsz ? ( Kevélyen.) 
Én megértem őt — az ösztönömmel !

Pothinus (tiszteletteljesen, egy pillanatnyi gon
dolkozás után). Felséged kegyeskedett engem fo
gadni ma. Mi a közleni valója velem a királynőnek ?

Cleopatra. Ez. Te azt hiszed, hogyha királylyá 
teszed az öcsémet, te fogsz uralkodni Egyiptomban, 
mert te vagy a gyámja, ő meg egy kis tökfilkó.

Pothinus. A királynőnek méltóztatik ezt mon
dani.

Cleopatra. A királynőnek méltóztatik ezt is 
mondani. Hogy Caesar fel fog falni benneteket, 
téged meg Achillast meg az öcsémet úgy, a hogy a 
macska felfalja az egereket ; és hogy Caesar úgy a 
vállára fogja kanyarítani ezt az Egyiptom földjét, 
mint a pásztor a köntösét. És ha ezt elintézte, akkor 
vissza fog térni Rómába és itt hagyja Cleopatrát 
királyul maga helyett.

Pothinus (dühösen kitör). Ezt ugyan sohasem
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fogja tenni ! Tízezer emberünk van az ő tíz emberé
vel szemben ; s mi a tengerbe fogjuk kergetni öt a 
koldus légióival egyetemben.

Cleopatra (megvetően feláll, hogy távozzék). 
Szájaskodol, mint holmi közönséges ficzkó. Eredj 
hát és vezesd az ezredeidet, de siess, mert pergamosi 
Mithridates közel van már a segédcsapataival 
Caesar számára. Caesar halálosan szorongatott ben
neteket két légiójával — majd meglátjuk, mit fog 
csinálni hüszszal.

Pothinus. Cleopatra —
Cleopatra. Elég, elég ! Caesar úgy elkényeztetett, 

hogy beszélni sem tudok már a magadfajta hitvány 
teremtésekkel. (Kimegy. Pothinus dühös mozdulat
tal utána indul. De ekkor belép Ftatateeta és útját 
állja.)

Pothinus. Ereszsz, hadd menjek erről a gyűlö
letes helyről.

Ftatateeta. Mért haragszol ?
Pothinus. Egyiptom minden isteneinek átka 

sújtson le rá ! Eladta hazáját a rómainak, hogy 
visszavásárolhassa tőle csókjaival.

Ftatateeta. Bolond, hát nem megmondta-e ne
ked, hogy szeretné, ha Caesar elment volna már?

Pothinus. Hallgatóztál?
Ftatateeta. Volt rá gondom, hogy kéznél legyen 

egy tisztes némber, mialatt beszélgettél vele.
Pothinus. Nos, az istenekre —
Ftatateeta. Ne emlegesd az isteneidet ! Itt 

Caesar istenei a hatalmasak. Te hasztalanul jössz 
Cleopatrához : te csak egy egyiptomi vagy. Nem 
hallgat senkire, a ki a saját fajtájából való. Úgy 
bánik valamennyiünkkel, mint a gyermekekkel.

Pothinus. Ez legyen a veszte !
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Ftatateeta (vésztjóslóan). Száradjon el a nyelved 
ezért a kívánságért ! Eredj ! Küldj el Lucius Septi- 
miusért, Pompejus gyilkosáért. Ez római ; erre talán 
hallgatni fog. Pusztulj !

Pothinus (sötéten). Tudom, kihez kell most 
mennem.

Ftatateeta (gyanakodva). Ugyan kihez?
Pothinus. Egy nagyobb rómaihoz, mint Lucius. 

És jegyezd meg magadnak a következőket, asszony
ság ! Te azt hitted, mielőtt Caesar megjelent, hogy 
Egyiptomban nemsokára ti fogtok uralkodni Cleo
patra nevében, te meg a pereputtyod. Én fellázad
tam ez ellen-----—

Ftatateeta (szavába vág — czivódva). Eh ! hogy 
ti uralkodhassatok benne Ptolemaeus nevében, te 
meg a te pereputtyod !

Pothinus. Jobb ha én, vagy akár te is, mint 
egy római szívű némber ; és ez az, a mivé most 
Cleoptra lett. A míg én élek, ő nem fog soha ural
kodni. Ehhez tartsd magad. (Kimegy.)
(Most már közeledik az ebéd ideje. Az asztal a palota 
tetején van ; és oda kapaszkodik most jel Rufio. Egy 
fejedelmi tartással lépegető palotatiszt vezeti, a kinek 
kezében szertartásmesteri pálcza van, s egy rabszolga^ 
követi, a ki fabetétes széket visz. Sok lépcsőn keresztü 
feljutnak végül a tetőre egy tömör oszlopsorba. Északon 
cs keleten világos függönyök vannak az oszlopok között, 
hogy enyhítsék az alkonyuló nap hevét. A tiszt Rufiőt 
az egyik ilyen árnyékos nyíláshoz vezeti. A pillérek 
között zsinór lóg alá, a melylyel szét lehet húzni a 

függönyöket.)
A tiszt (meghajlik). A római parancsnok szíves

kedjék Caesart itt megvárni. (A rabszolga leteszi a
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széket a legdélibb oszlop közelében és kisurran a füg
gönyök között.) «

Rufio (leül, egy kicsit lelkendezve). Fű ! Ez 
volt aztán a mászás. Milyen magasra kapaszkod
tunk?

A tiszt. A palota tetején vagyunk, óh, diadal 
kedvencze !

Rufio. Helyes ! A diadal kedvenczének tehát 
nem kell több lépcsőt másznia.
(Egy másik tiszt jön, háttal befelé, a túlsó oldalról.) 

A második tiszt. Caesar közeledik.
(Caesar jön, frissen a fürdőből, új biborselyem tuniká
ban. Sugárzó, ünnepies. Két rabszolga követi. Könnyű 
nyugvóágyat hoznak magukkal, a mely alig több, mint 
holmi művésziesen kidolgozott pad. Leteszik a két 
függönyös oszlop közül a legészakibb közelében. Azután 
kisurrannak a függönyök között: s a két tiszt, szer
tartásos meghajlás után, követi őket. Rufio feláll, 

. h°gy fogadja Caesart.)
Caesar (Rufiohoz közeledik). Nos, Rufio ! (Szem

ügyre veszi a ruháját, nagy álmélkodással.) Új kard
szíj ! Új aranygomb a kardodon ! És a hajadat le- 
nyirattad? De a szakálladat csak nem — ? Lehetetlen ’ 
(Rufio szakálát szimatolja.) Csakugyan, parfümös, 
az olympusi Jupiterre !

Rufio (dörmögve). No, tán a magam kedvéért 
tettem ?

Caesar (szeretettel.). Nem, Rufio fiam, hanem 
az én kedvemért — hogy megünnepeld a születésem 
napját.

Rufio (megvetően). A születésed napját ! Neked 
mindig születésed napja van, valahányszor arról van 
szó, hogy valami csinos leányzónak kell hízelegni
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vagy valami követet kell kiengesztelni. Tavaly, tíz 
hónap alatt, tízszer ültük meg.

Caesar (bűnbánóan). Igazad van, Ruíio ! Ezekről 
az apró csalásokról én már sohasem fogok letenni.

Rufio. Ki fog velünk ebédelni — Cleopatrán 
kívül ?

Caesar. A szicziliai Apollodorus.
Rufio. Az a széltoló?
Caesar. Ugyan ! az a széltoló pompás lurkó — 

mesél, énekel és hizeleg helyettünk a királynőnek. 
Mit törődik a királynő az olyan vén politikusokkal 
és dörmögő hadfiakkal, mint mi vagyunk? Nem, 
Apollodorus kellemes társalgó, Ruíio, kellemes 
társalgó.

Rufio. No, tud egy kicsit úszni és tud egy kicsit 
kardot forgatni; rosszabb is lehetne, csak legalább a 
nyelvére tudna vigyázni.

Caesar. Isten ments, hogy valamikor ezt is meg
tanulja ! Oh, ez a katona-élet ! ez az unalmas, brutá
lis csupa-cselekvés ! Az a legnagyobb bajunk, nekünk 
rómaiaknak: nem tudunk mást, csak dolgozni és 
cselekedni: emberekké változtatott méheraj vagyunk. 
Olyan embert adj elém, a ki jól tud beszélgetni, — 
a kinek van elég szellemessége és képzelme, hogy 
tudjon élni szakadatlan cselekvés nélkül is.

Rufio. Igen ! Az ilyen emberrel jól eltelnék az 
időd az ebéd után ! Észrevetted, hogy korábban 
jöttem, mint kellett volna?

Caesar. Ahá ! Gondoltam, hogy ez jelent valamit. 
Mi az?

Rufio. Nem hallgatózhatnak itt ránk?
Caesar. A félre vonulásunk hallgatózásra csábít. 

Mindjárt segítek rajta. (Kettőt tapsol. A függönyök? t 
félrehúzzák, úgy, hogy láthatóvá lesz a háztető kertje.
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középen a lakomára terített asztallal, a melyen négy 
teríték van, egy-egy a két végén és kettő egymás mellett. 
A Caesarhoz és Rufiohoz legközelebb lévő oldala az 
asztalnak tele van arany borosedényekkel és tálakkal. 
Egy ragyogó majordomus felügyel az asztal rendezésére, 
a melyet egy sereg rabszolga végez. Az oszlopsor két
oldalt körülszegí a kertet a legvégéig, ahol a nyíláson„ 
mint valami nagy kapubejáráson keresztül látszik a 
tető nyugati végén túl a levegőég. A nyílás közepén 
rengeteg alapzaton Ra isten életnagyságú képmása 
tornyosul, sólyomfejjel és koronával. A korona áspis
kígyóból és díszkoszból van. A szobor lába előtt álló
oltár egy darab fehér kő.) Most mindenki láthat 
bennünket, tehát senkinek sem jut eszébe leskelődni 
ránk. (Leül a padra, a melyet a két rabszolga ott 
hagyott.)

Rufio (leül a székére). Pothinus beszélni óhajt 
veled. Azt ajánlom, hogy fogadd őt. Valami össze
esküvés szövődik itt az asszonyok között.

Caesar. Ki az a Pothinus?
Rufio. Az a mókusprémhajú ficzkó — a király 

nevelője, a kit foglyul ejtettél.
Caesar (unatkozva). És nem menekült el?
Rufio. Nem.
Caesar (feláll, parancsoló hangon). Mért nem? 

Te ezt az embert őrizted, a helyett, hogy az ellenségre 
ügyeltél volna. Nem megmondtam-e neked mindig, 
hogy engedd a foglyokat menekülni, hacsak külön 
parancsot nem adok az ellenkezőre? Nincs tán elég 
betömni való szánk ő nélküle is?

Rufio. Van ; és ha volna egy kis józan eszed 
és megengednéd, hogy elmessem a torkát, akkor meg
mentenéd a porczióját. Az bizonyos, hogy menekülni 
nem fog. Három őrszem megmondta már neki, hogy
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felnyársalják, ha még egyszer eléjük kerül. Mit 
tehetnek egyebet? Ő azonban marad, hogy kémlel
hessen bennünket. Én is azt tenném, ha olyan had
vezérekkel lenne dolgom, a kik nagylelküségi roha
mok rabjai.

Caesar (újra leül, le van győzve). Hm ! Tehát 
beszélni akar velem.

Rufio. Igen. Magammal hoztam őt. Amott vára
kozik (a hüvelykujjával hátrafelé mutat) őrizet alatt.

Caesar. Te pedig azt kivánod, hogy beszéljek 
vele ?

Rufio (makacsul). Én semmit sem kívánok. 
Tudom, hogy azt fogod tenni, a mit akarsz. Ne told 
hát rám.

Caesar (olyan arczczal, mintha tisztára Rufio 
kedvéért tenné). Jó, jó, hadd lássuk hát.

Rufio (kiált). Hej, őrség ! Ereszszétek el az embe
reteket és küldjétek fel ide. (Int.) Erre !
(Pothinus belép és megáll bizalmatlanul kettőjük között, 

hol az egyikre, hol a másikra nézve.) 
Caesar (kedvesen). Ah, Pothinus ! Isten hozott.

Mi az újság ma délután?
Pothinus. Caesar, azért jöttem, hogy egy vesze

delemre figyelmeztesselek és egy ajánlatot tegyek.
Caesar. Hadd a veszedelmet. Halljuk az aján

latot.
Rufio. Hadd az ajánlatot. Mi a veszedelem?
Pothinus. Caesar, te azt hiszed, hogy Cleopatra 

áldozatra kész híved.
Caesar (komolyan). Barátom, azt én tudom, hogy 

mit hiszek. Halljuk az ajánlatodat.
Pothinus. Becsületes alkut akarok. Azt nem 

tudom, miféle idegen istenek tettek rá képessé 
téged, hogy megvédj egy palotát és néhány láb földet
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egy város és egy hadsereg ellen. Mióta elvágtunk 
a Mareotis tavától, és te forrásokat fakasztottál 
a sóstenger fövenyeiből és vederszámra teremtetted 
elő a friss ivóvizet belőlük, azóta tudjuk, hogy a te 
isteneid ellenállhatatlanok és hogy te csodákat tudsz 
művelni. Nem fenyegetlek tehát tovább. . .

Rufio (szarkasztikusán). Igazán, nagyon szép 
tőled.

Pothinus. Legyen meg tehát: te vagy az úr. 
A mi isteneink északnyugati szeleket adtak, hogy a 
kezünk közé játszszanak téged ; de te sokkal erősebb 
vagy, semhogy veled bírhassunk.

Caesar (szelíden sürgeti, hogy térjen a dologra}. 
Jó, jó, barátom. De hát aztán?

Rufio. Köpd ki már, ember ! Mit akarsz mon
dani !

Pothinus. Azt akarom mondani, hogy áruló 
van a táborban. Cleopatra. . . .

A majordomus (az asztalnál jelenti). A királynő ! 
(Caesar és Rufio félállasak.)

Rufio (halkan Pothinushoz). Hamarább kellett
volna kiköpnöd, bolond. Most már késő.
(Cleopatra, ragyogó öltözetben, megjelenik az oszlop
sor nyílásában, s Ra szobra és az asztal mellett el
haladva, Caesarhoz jön. Kísérete — élén Ftatateeta — 
az asztal körül levő rabszolgasereghez csatlakozik. 
Caesar megkínálja ülőhelyével Cleopatrát, a ki el

fogadja.)
Cleopatra (mikor meglátja Pothinust, gyorsan). 

Mit csinál itt ez?
Caesar (leül Cleopatra mellé, a legszeretetre

méltóbb hangulatban). Éppen rólad készül valamit 
elmondani nekem. Hallgasd meg te is. Folytasd, 
Pothinus.
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Pothinus (zavartan). Caesar . . . (Dadog.)
Caesar. Nos, ki vele !
Pothinus. A mit mondani akarok, az neked 

van csak szánva, nem a királynőnek.
Cleopatra (elfojtott vadsággal). Van rá mód és 

eszköz, hogy szóra kényszerítsünk. Vigyázz !
Pothinus (daczosan). Caesar nem él efféle 

eszközzel.
Caesar. Barátom, ha valakinek valami mondani 

valója van ezen a világon, a nehézség nem abban 
rejlik, hogy elmondassuk vele a mondókáját, ha
nem, hogy megakadályozzuk, hogy nagyon sokszor 
el ne mondja. Engedd, hogy azzal ünnepeljem mega 
születésem napját, hogy szabaddá teszlek. Eredj, 
Isten hírével. Nem látjuk egymást soha többé.

Cleopatra (haragosan). Caesar, ez a. kegyesség 
esztelenség.

Pothinus (Caesarhoz). Nem akarsz külön ki
hallgatást adni nekem? Lehet, hogy az életed függ 
tőle. (Caesar kev élyen feláll.)

Rufio (halkan Pothinushoz). Szamár ! Most 
végighallgathatunk egy adag szódagályt.

Caesar (szónoklásán). Pothinus . . .
Rufio (szavába vág). Caesar, az ebéd megrom

lik, ha belekezdesz kedvencz prédikácziódba az 
életről és a halálról.

Cleopatra (ingerkedve). Csend,Rufio. Hallani óhaj
tom Caesart.

Rufio (gorombán). Felséged hallotta már őt 
egyszer. A múlt héten elismételted Apollodorusnak 
és ő azt hitte, hogy minden szó a tied volt. (Caesa 
méltósága összeomlik. Nevetni szeretne és leül újra? 
kópémódra tekintve Cleopatrára, a ki dühös. Rufio, 
kiált, mint az imént). Hej, őrség ! Ereszszétek ki
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a foglyot. Szabad. (Pothinushoz.) Most pedig 
hordd el magad. Elszalasztottad a kínálkozó 
alkalmat.

Pothinus (a vérmérséklete úrrá lesz okosságán). 
Beszélni akarok.

Caesar (Cleopatrához). Látod. Kínzással . egy 
szót ki nem erőszakolhattál volna belőle.

Pothinus. Caesar, te megtanítottad Cleopatrát 
arra a művészetre, a melylyel a rómaiak uralkod
nak a világon.

Caesar. Haj ! Még saját magukon sem tudnak 
uralkodni. Aztán ?

Pothinus. Aztán? Annyira elkábított a szép
sége, hogy nem veszed észre, milyen türelmetlenül 
várja, hogy egyedül uralkodjék Egyiptomban, és 
hogy szivének legfőbb vágya a te távozásod?

Cleopatra (feláll). Hazudsz !
Caesar (megbotránkozva). Micsoda ! Tiltako

zás ! Ellentmondás !
Cleopatra (szégyenkezve, de az elfojtott dühtől 

remegve). Nem. Nem méltatom ellentmondásra. 
Beszéljen hát ! (Leül megint.)

Pothinus. A saját szájából hallottam. Te 
azért vagy itt csak, hogy az eszköze légy neki, 
hogy letépd a koronát öccsének a fejéről és rátedd 
az ő fejére, kezére adva neki mindannyiunkat . . . 
saját magadat is. És azután Caesar mehet vissza 
Rómába vagy távozhatik a halál kapuján, a mely 
közelebb van és biztosabb.

Caesar (nyugodtan). Nos, barátom, hát ez 
talán nem nagyon természetes ?

Pothinus (elképedve). Természetes ! Akkor hát 
bosszút sem állsz az áruláson?

Caesar. Bosszút ! Óh, te bolondos egyiptomi,
8Shaw: Caesar és Cleopatra.
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mi dolgom énnekem a bosszúval? Hát bosszút 
állok a szélen, mikor megdideregtet, vagy az éj
szakán, mikor a sötétben kell miatta botorkál
nom? Álljak bosszút a fiatalságon, mikor hátat 
fordít az öregségnek, és a becsvágyon, mikor el- 
fordúl a szolgaságtól? Ha ilyesmit mondasz el ne- 
keni; mintha azt mondtad volna csak, hogy a nap 
fel fog kelni holnap.

Cleopatra (nem képes uralkodni magán). De 
nem igaz . . . nem igaz. Esküszöm !

Caesar. Igaz, bárha ezerszer megesküszöl rá 
és Íriszed is minden esküdet.
(Cleopatra vonaglik az izgalomtól. Caesar, hogy lep
lezze Cleopatra izgalmát, feláll és Rufiohoz vezeti 

Pothinust.)
Caesar. Jer, Ruíio, nézzük, hogy megy ke

resztül Pothinus az őrségen. Van valami mondani 
valóm a számára. (Halkan mindkettőjükhöz.) Egy 
pillanatnyi időt kell engednünk a királynőnek, 
hogy összeszedje magát. (Hangosan.) Jertek ’ 
(Magával viszi Pothinust és Rufiót, miközben beszél 
velük.) Mondd meg a barátaidnak, Pothinus, azt 
ne találják hinni, hogy én ellene vagyok az ország 
ügyei észszerű rendezésének... (Kimennek.)

Cleopatra (fojtott suttogással). Ftatateeta, Fta
tateeta.

Ftatateeta (odasiet hozzá az asztalhoz és dédel
geti). Csillapodjál, gyermek ; szedd össze magad . . .

Cleopatra (szavába vág). Meghallhatják még a 
beszédünket ?

Ftatateeta. Nem, drága szívem, nem.
Cleopatra. Ide figyelj. Ha elevenen távozik a 

palotából, ne kerülj soha többé a szemem elé.
Ftatateeta. Kicsoda ? Pothi.. .
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Cleopatra (a szájára üt.) Oltsd ki az életét, 
a hogy én kioltom a nevét az ajkadról. Lökd le 
öt a falról. Zúzd össze a köveken. Öld meg, öld 
meg, öld meg őt !

Ftatateeta (valamennyi fogát mutatva). El
pusztul a kutya !

Cleopatra. Ha elhibázod, ne kerülj elém soha 
többé !

Ftatateeta (határozottan). Úgy legyen ! Addig 
nem látsz engem, a míg éjbe nem borult a szeme. 
(Caesar visszajön Apollodorusszal, a ki választéko

sán van öltözve, és Rufioval.)
Cleopatra (Ftatateetához). Jer vissza mielőbb 

. . . mielőbb ! (Ftatateeta egy pillanatig úrnőjére 
szögezi jelentős tekintetét, azután mérgesen kimegy, 
megkerülve Ra szobrát. Cleopatra, mint a gazella, 
Caesarhoz szalad). Tehát mégis visszajöttél hoz
zám, Caesar. (Hizelkedön.) Azt hiszem, haragszol. 
Üdvöz légy, Apollodorus. (Csókra nyújtja neki a 
kezét, mialatt másik karjával átöleli Caesart.)

Apollodorus. Cleopatra hétről-hétre szebb asz- 
szony lesz.

Cleopatra. Igazán, Apollodorus?
Apollodorus. Az igazán nagyon gyönge 

szó még ! Rufio barátom egy gyöngyszemet dobott 
a tengerbe, és Caesar egy darab gyémántot halá
szott ki belőle.

Caesar. Caesar cgv kis köszvényt halászott ki 
magának, barátom. Jertek, ebédelni, ebédelni ! 
(Az asztal felé indulnak.)

Cleopatra (szökdelver.mint valami kis őzike).Igvo, 
menjünk ebédelni. Pompás ebédet csináltattam a 
számodra, Caesar !

Caesar. Igazán? Mit kapunk enni?
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Cleopatra. Páva agyvelőt.
Caesar (mintha összefutna szájában a nyál). 

Páva agy velőt, Apollodorus !
Apollodorus. Ez nem nekem való. Én jobb 

szeretem a csalogánynyelvet. (Leül az egyik teríték
hez, az egymás mellett levő kettő közül.)

Cleopatra. Vad sertés sültet, Rufio ’
Rufio (falánkan). Jó ! (Leül Apollodorus bal

jára.)
Caesar (a székére nézve, a mely az asztal végén 

van, balra a Ra szobrától). Hová lett a bőrvánkosom ?
Cleopatra (szemben vele). Újakat hozattam a 

számodra.
A majordomus. Caesar, ezek a párnák máltai 

szövetből valók és rózsalevéllel vannak töltve.
k' Caesar. Rózsalevéllel ! Hát hernyó vagyok én ? 

(Eldobja a párnákat és leül az alattok lévő bőrmat- 
ráczra.)

Cleopatra. Milyen szégyen ! Az új párnáim !
A majordomus (Caesar könyökénél). Mit tálal

junk, hogy Caesar étvágyát ingereljük?
Caesar. Mi van?
A majordomus. Tengeri sün, fekete és fehér 

csészecsiga, tengeri csalánka, vándormadárka, bibor 
héjas . . .

Caesar. Van osztriga?
A majordomus. Természetesen.
Caesar. Brit osztriga?
A majordomus (helyeslőén). Brit osztriga, 

Caesar.
Caesar. Akkor hát osztrigát. (A majordomus 

jelet ad egy rabszolgának minden parancsnál; és a 
szolga kimegy, hogy végrehajtsa.) Voltam Britanniá
ban — abban a nyugati meseországban — az utolsó 
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A híres gyöngyeit mentem keresni. A brit gyöngy 
mese volt ; de a míg kerestem, ráakadtam a brit 
osztrigára.

Apollodorus. Az egész jövendő áldani fog érte. 
(A~majordomushoz). Nekem tengeri sünt.

Rufio. Nincs semmi kiadósabb előétel?
A majordomus. Fenyvesmadár spárgával . . .
Cleopatra (szavába vág). Hízott tyúk. Egyél 

hízott tyúkot, Rufio.
Rugio. Igen, ez jó lesz.
Cleopatra (falánkan). Fenyvesmadarat nekem.
A majordomus. Lesz kegyes Caesar bort válasz

tani ? Szicziliai, lesbosi, chiosi —
Rufio (becsmérlően). Mind görög.
Apollodorus. Ki iszik római bort, mikor görögöt 

ihat? Próbáld a lesbosit, Caesar.
Caesar. Hozd az árpalevemet !
Rufio (igen nagy undorral). Fuj ' Hozd a faler- 

numimat ! (Nyomban hozzák neki a falernumit.)
Cleopatra (duzzogva). Időpazarlás ebédet adni 

neked, Caesar. A kuktáim restelnének úgy élni, 
mint te.

Caesar (engedékenyen). Jó, jó, próbáljuk meg hát 
a lesbosit. (A majordomus megtölti Caesar serlegét, 
majd Cleopatráét és Apollodorusét). De a mint vissza
térek Rómába, törvényt hozok rögtön e kicsapongá
sok ellen. Sőt végre is hajtatom a törvényeket.

Cleopatra (kedveskedve). Mindegy. Ma légy olyan, 
mint más emberek: renyhe, tobzódó és nyájas. 
(Odanyujtja Caesernak a kezét az asztal fölött.)

Caesar. No, most az egyszer feláldozom a ké
nyelmemet — (megcsókolja Cleopatra kezét) tessék ! 
(Iszik egy korty bort.) Most meg vagy elégedve?
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Cleopatra. És nem hiszed már többé, hogy alig 
várom távozásodat Rómába?

Caesar. Nem hiszek többé semmit sem. Az 
agyam elszunditott. Aztán meg, ki tudja, vájjon 
visszatérek-e Rómába ?

Rufio (rémülten). Hogyan? Mit? Micsoda?
Caesar. Mit mutathat nekem Róma, a mit nem 

láttam már? Az egyik esztendő olyan Rómában, 
mint a másik, csak éppen hogy öregebb leszek, míg 
a tömeg a Via Appián mindig ugyanaz marad.

Apollodorus. Nem jobb itt Egyiptomban? Az 
öreg emberek, mikor belefáradtak az életbe, azt 
mondják: »Láttunk mindent a Nilus forrásán 
kívül«.

Caesar (a kinek képzelődése lángra lobban). És 
mért ne néznők meg ezt? Cleopatra, van kedved 
velem jönni és a folyam nyomát követni a bölcsőjéig, 
a titkok országának szivében ? Hagyjuk Rómát ma
gunk mögött — Rómát, a mely csak azért tett 
szert nagyságra, hogy megtanulja, mikép pusztít el 
a nagyság egész nemzeteket oly férfiakból, a kik 
nem nagyok? ! Teremtsek a számodra egy új ki
rályságot és építsek neked egy új szent várost ott 
a nagy ismeretlenben?

Cleopatra (elragadtatással). Igen, igen ! Tedd 
meg ezt !

Rufio. No tessék, most meg már meghódítja 
majd Afrikát két légióval, mielőtt a vadsertéssültre 
kerül a sor.

Apollodorus. Ugyan, ne csúfolódjál. Ez nemes 
ábrándozás, a melyben Caesar nem csak hódító 
katona többé, hanem teremtő költőművész. Adjunk 
nevet a szent városnak és szenteljük föl lcsbosi 
borral.
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Caesar. Cleopatra adjon nevet neki.
Cleopatra. Legyen hát: Caesar ajándéka 

szerelmesének.
Apollodorus. Nem, nem. Valami nagyobbszerűt 

ennél —- valami mindent átölelöt, mint a csillagos 
égboltozat.

Caesar (prózaiasan) Mért ne legyen egyszerűen 
a Nilus bölcsője ?

Cleopatra. Nem ! A Nilus ősöm nekem, és isten, 
Oh ! valami eszembe jutott. Adjon neki nevet a 
Nilus maga. Forduljunk ő hozzá. (A majordomushoz.) 
Küldj el étté. (A három férfi egymásra bámul ; de 
a majordomus kimegy, mintha a legtermészetesebb 
parancsot kapta volna a világon.) (A kísérethez.) Ti 
meg kotródjatok ! (A kíséret hajlongva visszavonul.) 
(Belép egy pap, miniatűr sphynxet hozva magával, 
a mely előtt piczike triposz van. Egy csipet tömjén 
füstölög a triposzon, A pap az asztalhoz lép és a bál
ványt az asztal közepére teszi. A fény kezd az egyiptomi 
alkonyat biborszinébe átolvadni, mintha az isten furcsa 
szinü árnyékot hozott volna magával. A három férfi 
el van határozva, hogy nem lepődik meg; de azért 

akaratlanul furcsán érzik magukat.)
Caesar. Micsoda hókusz-pókusz ez ?
Cleopatra. Majd meglátod. És ez nem hókusz

pókusz. Hogy annak módja szerint járjunk el, meg 
kellene ölnünk valamit, hogy a kedvét keressük : 
de Caesarnak talán felelni fog e nélkül is, ha egy kis 
bort áldozunk neki.

Apollodorus (megfordítja a fejét, hogy hátranézzen 
Ra szobrára). Mért nem kérdezzük meg inkább itt 
ezt a sólyomfejíí barátunkat?

Cleopatra Szt! Meghallja, mit beszélsz,
és megharagszik !
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t Rufio (közönyösen). Remélem, a Nilus forrása 
nem az ő hatáskörébe tartozik.

Cleopatra. Nem ! Az én városomnak ne adjon 
nevet senki más, csak az én drága kis sphynxem, 
mert ő volt az, a kinek karjaiban aludtam, mikor 
Caesar rám akadt. (Epedve Caesarra néz, azután rövi
den a paphoz fordul.) Eredj. Én papnő vagyok és 
hatalmamban van magamra vállalni a tisztedet. 
(A pap meghajlik és elmegy.) Most pedig hívjuk fel 
valamennyien együtt a Nílust. Talán kopog majd 
az asztalon.

Caesar. Micsoda ! Asztalkopogtatás ! Hisznek 
még ilyen babonákban a köztársaság 707-dik 
esztendejében?

Cleopatra. Nem babona ez ; a papjaink egész 
sereg dolgot tanulnak az asztaloktól. Úgy-e, Apollo
dorus ?

Apollodorus, ügy van. Én megtértnek vallom 
magamat. Ha Cleopatra papnő, akkor Apollodorus 
hívő lélek. Halljuk az idézést !

Cleopatra. Mondjátok velem együtt: »Küldd 
hozzánk hangodat, Nilus apánk !«

Mindnyájan (poharukat emelve a bálvány előtt). 
Küldd hozzánk hangodat, Nilus apánk.
(Egy halálosan vergődő férfi halálkiáltása felel nekik. 
A férfiak sápadtan leteszik poharukat és figyelnek. 
Csend. A bibor fény sötétebb lesz az égen. Caesar, 
Cleopatrára pillantva, észreveszi, hogy Cleopatra kiönti 
borát az isten előtt, ragyogó szemmel, s néma hálával 
és imádattal. Apollodorus felugrik, s a tető szélére 
rohan, hogy lenézzen és hallgatódzék.)

Caesar (fürkésző pillantást vet Cleopatrára). Mi 
volt az ?
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Cleopatra (pajkosan). Semmi. Valami rabszolgát 
vernek.

Caesar. Semmi!
Rufio. Egy megkéselt ember, esküszöm ’
Caesar (feláll). Gyilkosság !
Apollodorus (hátul int a kezével, hogy csend 

legyen). Szt ! Csend ! Hallottátok?
Caesar. Újabb kiáltás?
Apollodorus (visszatér az asztalhoz). Nem, zuha

nás. Valami lezuhant a partra, azt hiszem.
Rufio (mérgesen feláll). Valami csontos testű, mi ?
Caesar (borzongva). Csitt, csitt, Rufio. (Ott 

hagyja az asztalt és visszatér az oszlopcsarnokba' 
Rufio balfelől, Apollodorus jobbfelöl követi.)

Cleopatra (még mindig helyén ül az asztalnál). 
Itt akarsz hagyni, Caesar? Apollodorus, te is el
mégy?

Apollodorus. Hitemre, drága királynő, meg
szűnt az étvágyam.

Caesar. Eredj le az udvarba, Apollodorus, és 
tudd meg, mi történt.
(Apollodorus bólint és kimegy a lépcsőn, a melyen 

Rufio feljött volt.)
Cleopatra. Talán megöltek valakit a katonáid. 

Baj ez?
(Tömeg zúgása hallatszik fel a partról. Caesar és Rufio 

egymásra néznek.)
Caesar. Utána kell nézni. (Apollodorus után 

akar indulni, mikor Rufio karjára teszi a kezét és meg
állítja, mert visszatér Ftatateeta a tető távoli végéről, 
tétova léptekkel, a szemében és vérebszájának szögletei
ben álmos elégedettséggel. Caesar egy pillanatig 
gyanakszik, hogy Ftatateeta ittas. Nem úgy Ruf;.o,
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a ki jól ismeri azt a piros szüretet, a mely mámorossá 
tette a dajkát.)

Rufio (halkan). Valami gonoszságot sző az a 
kettő.

Ftatateeta. A királynő újra látja a szolgája 
arczát.
(Cleopatra ránéz egy pillanatig gyilkos arczkifejezésé- 
nek ujjongó visszfényével. Aztán átfonja karjaival; 
többször vadul megcsókolja ; letépi ékszereit és Ftata- 
te-etára rakja. A két férfi elfordul ettől a látványtól, 
hogy egymásra nézzen. Ftatateeta álmosan az oltárhoz 
vonszolja magát; letérdel Ra elé ; és ott marad imád
kozva. Caesar odamegy Cleopatrához, ott hagyva

Rufiot az oszlopcsarnokban.)
Caesar ható komolysággal). Cleopatra,

mi történt?
Cleopatra (halálos félelemben, de legnagyobb 

kedvességével). Semmi, drága Caesar. (Beteges édes
séggel, úgy, hogy a hangja csaknem elfullad.) Semmi. 
Én ártatlan vagyok. (Szeretettel közeledik Caesarhoz.) 
Drága Caesar, haragszol rám? Mért nézel rám így? 
Hiszen én itt voltam veled az egész idő alatt. Hogy 
tudjam hát, mi történt ?

Caesar (elgondolkozva). Ez igaz.
Cleopatra (nagy megkönnyebbüléssel, beczézni 

próbálja Caesart.) Persze, hogy igaz. (Caesar nem 
viszonozza a nyájaskodást.) Te tudod, hogy igaz, 
Ruíio.
(A moraj odakünn hirtelen ordítássá növekszik, az

után csendesül.)
Rufio. Mindjárt megtudom. (Esetlen topogással, 

a mi ünnepélyes járás nála, az oltárhoz megy és 
megérinti Ftatateeta vállát). Rajta, asszonyság !



Caesar és Cleopatra 123

Szükségem van rád. (Parancsolóan int neki, hogy 
menjen előtte.)

Ftatateeta (feláll és mogorván ránéz). Az én 
helyem a királynő mellett van.

Cleopatra. Ftatateeta nem bántott senkit, 
Rufio.

Caesar (Rufiohoz). Hadd maradjon ott.
Rufio (leül az oltárra). Rendben van. Akkor 

itt az én helyem is ; és megnézheted te magad, 
mi a baj. A város — úgy látszik — gyönyörűen 
forrong.

Caesar (komoly nemtetszéssel). Rufio, most en
gedelmességre van szükség.

Rufio. Most engedetlenségre van szükség. 
(Komoran összefonja a karját.)

Caesar (Cleopatrához). Küldd el Totát.
Cleopatra (nyöszörögve szinte mohó vágyában, 

hogy Caesart kiengesztelje). Igen, elküldöm. Meg
teszek mindig mindent, Caesar, bármire kérsz, 
mert szeretlek. Ftatateeta, eredj.

Ftatateeta. A királynő szava parancs. Kéznél 
leszek, ha a királynő szólít. (Kimegy Ra mellett, 
a merre jött.)

Rufio (uta'wa megy). Ne felejtsd el, Caesar, 
hogy a te testőrséged szintén a közelben van. 
(Ftatateeta után megy.)
(Cleopatra, miközben Caesar engedékenységén tűnő
dik Riifióval szemben, elhagyja az asztalt és leül a 

padra az oszlopcsarnokban).
Cleopatra. Miért engeded meg Rufionak, hogy 

így bánjék veled? Illendőségre kellene tanítanod.
Caesar. Arra tanítanám meg, hogy ellenségem 

legyen és eltitkolja előttem a gondolatait, úgy a 
hogy te eltitkolod most.
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Cleopatra (megint félni kezd). Miért mondod ezt, 
Caesar? Hidd meg, hidd meg, én igazán semmit 
sem titkolok. Igaztalan vagy, ha így bánsz velem. 
(Zokogását visszafojtja.) Én csak gyermek vagyok, 
és te kővé meredsz, mert azt hiszed, hogy valakit 
megöltek. Ezt nem bírom ki. (Szándékosan össze
ró skad és sir. Caesar mély szomorúsággal és teljes 
közöny nyel néz reá. Cleopatra feltekint, hogy lássa, 
milyen hatást ért el. Caesar közönyének láttára fel
ül, úgy téve, mintha küzdene felindításával és bátran 
erőt venne rajta.) De jaj ! tudom, hogy gyűlölöd 
a könnyeket, nem is zavarlak tovább sírásommal. 
Tudom, te nem haragszol, csak szomorú vagy ; 
csakhogy én oly együgyű vagyok, hogy akaratom 
ellenére bánt, ha hidegen beszélsz. Persze, teljesen 
igazad van. Rettentő dolog elgondolni, hogy vala
kit megöltek vagy csak meg is sebesítettek ; és én 
remélem, hogy nem történt semmi komoly dolog . . . 
(a hangja elfullad Caesar kicsinylő és átható tekin
tetének súlya alatt.)

Caesar. Mi rémített meg ennyire ? Mit mű
veltél? (Trombitaszó hangzik odalent a parton.) 
Ahá ! Ez úgy hangzik, mintha felelet volna.

Cleopatra (remegve hátraroskad a pádon és ke
zeibe temeti az arczát.) Én nem csaltalak meg, 
Caesar, esküszöm !

Caesar. Ezt tudom. Nem is bíztam benned. 
(Elfordul tőle és indulni akar, mikor Apollodorus' és 
Britannus eléje vonszolják Lucius Septimiust. Rufio 
titánok jön. Caesar megborzad.) Már megint Pom
pejus gyilkosa !

Rufio. A város, azt hiszem, megbolondult. Le 
akarják rombolni a palotát és bennünket egyenesen
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a tengerbe akarnak kergetni. Ezt a renegátot el
csíptük, mikor kiszorítottuk őket az udvarból.

Caesar. Ereszszétek el. (Eleresztik a karjait.) 
Mi lazította fel a polgárokat, Lucius Septimius?

Lucius. Mit vártál, Caesar? Pothinus egyik 
kedvenczük volt.

Caesar. Mi történt Pothinusszal ? Szabadon 
eresztettem őt, itt, egy félórája sincs még. Nem 
eresztették ki ?

Lucius. Dehogy is nem, hatvan láb magasból, 
az oszlopcsarnok boltivei közül, három hüvelyknyi 
aczéllal a bordái között. Úgy halt meg, mint Pom
pejus. Most már nem tartozunk egymásnak semmi
vel, a mi a gyilkosságot illeti... te meg én.

Caesar (felháborodva). Meggyilkolták ! . . . a fog
lyunkat, a vendégünket ! (Szemrehányóan Rzifiohoz 
fordul). Ruíio . . .

Rufio (nyomatékosan, megelőzve a kérdést). 
‘Bárki tette, bölcs volt és barátod volt ; (Cleopatra 
nagyon felbátorodik), de közülünk senkinek sincs 
része benne. Fölösleges tehát a homlokodat rán- 
czolni rám. (Caesar megfordul és Cleopatrára néz.)

Cleopatra (hevesen, felkelve). Egyiptom király
nőiének parancsára ölték meg. Én nem vagyok 
az álmodó Julius Caesar, a ki minden rabszolgának 
megengedi, hogy sértegesse őt. Rufio megmondta, 
hogy jól tettem : most mondjanak fölöttem ítéletet 
a többiek is. (A többiekhez fordul.) Ez a Pothinus 
azt akarta, hogy esküdjem össze vele és áruljuk el 
Caesart Achillasnak és Ptolemaeusnak. Elutasítot
tam ; és ő átkot szórt rám és titokban Caesarhoz 
fordult, hogy a saját árulásával vádoljon engem. 
Rajtakaptam a vádaskodáson és akkor meg
sértett engem, engem, a királynőt ! Szemtől szem-
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ben. Caesar nem akart értem bosszút állni, szé
pen beszélt vele és visszaadta neki a szabadságát. 
Togom volt megbosszulni magamat? Beszélj, 
Lucius ’.

Lucius. Nem mondhatok nemet. De nagy kö
szönetét ne várj ezért Caesartól.

Cleopatra. Beszélj, Apollodorus ! Nem volt 
igazam ?

Apollodorus. Nekem csak egy korholó szavam 
van, szépséges királynő. Engem kellett volna hi
vatnod, a lovagodat; és én becsületes párviadal
ban levágtam volna a rágalmazót.

Cleopatra (szenvedélyesen). ítéljen fölöttem még 
a saját rabszolgád is, Caesar. Britannus, beszélj ! 
Nem volt igazam?

Britannus. Ha az árulás, hamisság és illoyali- 
tás büntetlenül maradhatna, akkor a társadalom
nak arénává kellene változni, a melyben fene
vadak szakgatnák, tépnék egymást. Caesarnak nincs 
igaza.

Caesar (nyugodt keserűséggel). így hát az ítélet, 
úgy látszik, ellenem szól. w

Cleopatra (hevesen). Hallgass meg, Caesar ! 
Ha egyetlen ember akad Alexandriában, a ki azt 
mondja, hogy nincs igazam, esküszöm, hogy keresztre 
feszíttetem magam a palota kapujában saját rab
szolgám által.

Caesar. Ha akad az egész világon most vagy bár
mikor egyetlen ember, a ki megérti, hogy nincs iga
zad, akkor az az ember vagy meghódítja a világot 
úgy, mint én, vagy keresztre feszíti őt a világ. 
{Az utczai lázongás zaja jelhallatszik megint hozzájok.) 
Hallod ? A kik odalent a kapudon kopogtatnak, azok 
szintén hisznek a bosszúban és gyilkosságban. Te
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meggyilkoltad a vezérüket ; az igazság az, liogy ők 
pedig meggyilkoljanak téged. Ha kételkedel benne, 
kérdezd meg itt a tanácsosaidtól. És aztán ennek az 
igazságnak a nevében (nagy gúnynyal hangsúlyozza 
az igazság szót) nem kell-e nékem legyilkolnom 
őket, mert megölték a királynőjüket és nem kell-é 
engem meggyilkolniok a honfitársaiknak, mint be
tolakodót a hazájukba? Tehet-e akkor Róma keve
sebbet, mint hogy megöli e gyilkosokat is, hogy meg
mutassa a világnak, mikép bosszulja meg Róma a 
fiait és a becsületét ? És így a történelem végéig a 
gyilkosság gyilkosságot fog szülni, mindig az igazság, 
a becsület és a béke nevében, a míg az istenek bele 
nem unnak a vérbe és új fajt nem teremtenek, a mely 
jobban meg tudja érteni a dolgokat. (Vad, lázongó 
zsivaj. Cleopatra elf ehér edik félelmében.) Figyelj, te, 
a kit nem szabad megsérteni. Eredj közelebb, hogy 
elfoghasd a szavaikat : azt fogod tapasztalni, hogy 
keserűbbek, mint Pothinus nyelve volt. (Büszkén, 
megközelíthetetlen méltóság leplébe burkolózva.) Hadd 
lássuk Egyiptom királynőjét, adjon parancsot a 
bosszúra és készüljön a védelemre ; miért Caesartól 
elpártolt a királynő. (Megfordul, hogy távozzék.) 

Clopatra (rémülten Caesarhoz szalad és térdre hull). 
Nem fogsz elhagyni, Caesar. Védelmezni fogod a 
palotát.

Caesar. Magadhoz ragadtad a hatalmat élet és 
halál fölött ; én csak álmodó vagyok.

Cleopatra. De meg fognak ölni engem.
Caesar. És mért ne tegyék?
Cleopatra. Irgalomból . . .
Caesar. Irgalomból! Micsoda ! Ennyire jutot

tunk hirtelen, hogy most már csak az irgalom ment
het meg ? Megmentette ez talán Pothinust ?
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'(Cleopatra feláll, a kezét tördelve - és kétségbeesetten 
visszamegy a padra. Apollodorus azzal adja jelét 
iránta való rokonszenvének, hogy csendesen a pad mögé 
áll, mintegy örül. Az égbolt ekkorára igen élénk bibor- 
színbe kezd átmenni, a melyhez képest az oszlopsor és 
a nagy bálvány egyre sötétebb és sötétebb lesz.)

Rufio. Caesar, elég volt a prédikálásból. Az 
ellenség a kapu előtt van.

Caesar (hozzá fordul és szabad folyást enged 
dühének). Úgy ! és mi tartotta őt leszögezve a kapu
ban hónapok óta ? Vaj jón az én esztelenségem, a mint 
te gondolod, vagy a te bölcseséged? Ebben az 
egyiptomi vörös vértengerben kinek a keze tartotta 
valamennyitek fejét a hullámok fölött? (Cleopatrához 
fordul.) És mégis, mikor Caesar így szól valakihez : 
>>Barátom, szabad vagy«, te, a ki saját kis életedért 
a karomba kapaszkodói, merészkedel kilopózni és 
orozva leszúrni őt? És ti, katonák és urak, meg
feledkezve arról, hogy becsületes szolgáim vagytok, 
tapsoltok ennek az orgyilkosságnak és azt mondjá
tok : »Caesarnak nincs igaza«. Az istenekre, nagy 
kedvem volna kinyitni a kezemet és elmeríteni 
mindannyitokat az árban.

Cleopatra (ravasz reménysugárral). De, Caesar, 
ha ezt megteszed, akkor te magad is elveszel.

(Caesar szeme szikrát hány.)
Rufio (nagyon megrémül). Óh, a nagy Jupiterre, 

te mocskos kis egyiptomi patkány, azt a szót mond
tad ki, a mely rábírja arra, hogy kisétáljon egyedül 
a városba és bennünket itt hagyjon, hogy feldarabol
janak. (Kétségbeesetten Caesarhoz.) El akarsz hagyni 
bennünket, mert bolondok vagyunk ? Én nem akarok 
ártani senkinek, mikor ölök ; úgy végzem a munká
mat, mint a kutya, mikor macskát öl: ösztön-
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szerűen. Mi valamennyien a sarkadhoz lánczolt 
kutyák vagyunk, de becsülettel szolgáltunk neked.

Caesar (engesztelődve). Hej, Ruíio, fiam, fiam, 
valószínűleg úgy fogunk elveszni most az utczán, 
mint a kutyák.

Apollodorus (Cleopatra széke mögött). Caesar, 
a mit te mondasz, annak olympusi csengése van r 
annak igaznak kell lennie, mert szép. De én még 
Cleopatra mellett vagyok. Ha meg kell halnunk, a 
királynő ne legyen híjával sem a férfi szív áldozat
készségének, sem a férfikar erejének.

Cleopatra (zokog). De én nem akarok meg
halni.

Caesar (szomorúan). Milyen nemtelen, milyen 
nemtelen !

Lucius (előrelép Caesar és Cleopatra közé). Hall
gass rám, Caesar. Nemtelen lehet, de én magam is 
addig szeretnék élni, a míg csak lehet.

Caesar. Nos, barátom, te valószínűleg túl fogod 
élni Caesart. Azt hiszed, valami varázserő volt az, 
a mi oly sokáig lenyűgözte a hadseregeteket és ezt az 
egész várost a tengerparton ? Tegnap, mi bajuk volt 
velem, hogy okuk lett volna életüket koczkára tenni 
ellenem? De ma ledobtuk közéjük a hősüket, meg
gyilkolva ; és most valamennyien rajta vannak, hogy 
kiirtsák ezt az orgyilkos fészket — mert orgyilkosok 
vagyunk mindannyian és semmi egyebek. Bátorság 
tehát és élesítsd kardodat. Pompejus feje lehullt; 
és Caesar feje megérett a lehullásra.

Apollodorus. Caesar kétségbeesik?
Caesar (mérhetetlen büszkeséggel). Az, a ki soha

sem remélt, sokasem eshetik kétségbe. Caesar jó és 
balszerencsében egyaránt arczába néz végzetének.

Lucius. Akkor hát nézz az arczába ; és a végzet
9Shaw: Caesar és Cleopatra.
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mosolyogni fog, úgy, a hogy mindig mosolygott 
Caesarra.

Caesar (akaratlan gőggel). Azt hiszed, bátorításra 
van szükségem ?

Lucius. Felajánlom neked a szolgálatomat. Mel
léd állok, ha elfogadsz.

Caesar (hirtelen újra leszáll a földre és élesen 
-szemügyre véve Luciust, kitalálja, hogy valami rejlik 
e mögött az ajánlat mögött). Micsoda ! Ebben a pilla
natban ?

Lucius (szilárdan). Ebben a pillanatban.
Rufio. Azt hiszed, Caesar bolond lesz bízni 

benned ?
Lucius. Nem kívánom, hogy bízzék bennem, a 

míg nem győzött. Azt kérem csak, hogy hagyja meg 
az életemet és állítson élére seregében valamelyik 
-csapatnak. És mivel Caesar becsületes alkusz, én 
•előre megfizetek.

Caesar. Megfizetsz ! Hogyan?
Lucius. Néhány jó hírrel, a mely téged illet.
(Caesar villámgyorsan kitalálja a híreket.)
Rufio. Miféle híreket?
Caesar (fölséges és derűs energiával, a melynek 

láttára Cleopatra bámészan felül). Miféle hírrel ! Mi
féle hírrel, kérdezed Rufio fiam? A segítség meg
érkezett. Mi egyéb hír érdekelhetne bennünket ? 
Nem így van-e, Lucius Septimius? Pergamosi 
Mithridates közeledőben van.

Lucius. Elfoglalta Pelusiumot.
Caesar (elragadtatással). Lucius Septimius, e 

percztől fogva tisztem vagy. Rufio, az egyiptomiak 
kénytelenek voltak minden katonájukat kiküldeni 
sí városból, hogy megakadályozzák Mithridatest a
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Níluson való átkelésben. Nincs az utczákon semmi 
egyéb, csak csőcselék — csőcselék !

Lucius. Úgy van. Mithridates a nagy ország
úton Memphis felé vonul, hogy átkeljen a deltán. 
Achillas ott fog megütközni vele.

Caesar (csupa merészség). Achillas Caesarral fog 
ott megütközni. Ide nézz, Rufio. (Az asztalhoz sza
lad ; lekap róla egy asztalkendőt ; és borba mártott 
■ujfával egy tervet rajzol rajta, miközben Rufio és 
Lucius Septimius köréje sereglenek figyelni, s mind
nyájan nagyon közel hajolnak a kendő fölé, mert 
■most már csaknem bealkonyodott.) Itt a palota (a ter
vére mutat) itt a színház. Te (Rufiohoz) magadhoz 
veszel húsz embert és tégy7 úgy, mintha ezen az 
utczán (mutatja) akarnál menni; s a mig veled bíbe
lődnek, a cohorsok erre meg erre kimennek ! Jól 
mutatom az utczákat, Lucius?

Lucius. Jól, ez a fügepiacz —
Caesar (sokkal izgatottabb, semhogy hallgathatna). 

Láttam az nap, mikor megérkeztünk. Jó ! (A ken
dőt az asztalra dobja és lejön megint az oszlopcsar
nokba). Rohanj, Britannus ! Mondd meg Petronius- 
nak, hogy haderőnk fele egy félóra múlva szálljon 
hajóra a nyugati tóban. Legyen gondod a lovamra 
és a fegyverzetemre. (Britannus kirohan.) A többit 
én magam vezetem a tó körül, fölfelé a Nilus men
tén, hogy találkozzam Mithridatesszel. Indulj, 
Lucius és add ki a parancsot. (Lucius ki siet Britan
nus után.) Apollodorus, add kölcsön a kardodat és a 
jobb karodat erre a hadakozásra.

Apollodorus. Szívesen és ráadásul a szívemet 
és az életemet.

Caesar (megragadja a kezét). Elfogadom mind a
9*
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kettőt. (Hatalmasan kezet'ráznak.) Készen állsz a 
munkára ?

Apollodorus. Készen a művészetre — a harcz 
művészetére. (Kirohan Lucius után, teljesen meg
feledkezve Cleopatráról.)

Rufio. Rajta ! ez legalább valami munka féle !
Caesar (derűsen). Nem az, drága íia.m? (Tapsol. 

A rabszolgák besietnek az asztalhoz.) Ne lássam többé 
ezt a sivár tobzódást ! El ezzel a sok mindennel! 
Hordjátok ki a szemem elől és pusztuljatok vele ! 
(A rabszolgák kezdik elvinni az asztalt ; és a függönyö
ket összehúzzák, elzárva az oszlopcsarnokot.) Tisztában 
vagy az utczákkal, Rufio?

Rugio. Azt hiszem, igen. Keresztültörök rajtuk 
mindenesetre.

(A bucina megszólal odalent az zidvarban.)
Caesar. Menjünk hát ! Szólnunk kell a csapatok

hoz és bátorítanunk kell őket. Te menj le a partra, 
én az udvarba megyek. (Megindul a lépcső felé.)

Cleopatra (felkel a székéről, a hol az egész idő alatt 
teljesen elhanyagolva ült és félénken Caesar felé 
nyújtja a kezét). Caesar.

Caesar (megfordul). No?
Cleopatra. Én rólam megfeledkeztél?
Caesar (kegyesen). Most dolgom van, gyermek, 

dolgom van. Ha visszatérek, rendezzük majd a dol
gaidat. Isten veled ! Légy jó és türelmes !
(Kimegy, elfoglaltan és teljesen közönyösen. Cleopatra 
kezét ökölbe szorítva szótlan dühhel áll a helyén, meg- 

aláztatva.)
Rufio. A játék véget ért és te vesztettél, 

Cleopatra. A nő mindig pórul jár.
Cleopatra (gőgösen). Eredj. Menj az urad után. 
Rufio (a fülébe súgja, nyers bizalmassággal).
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Előbb még egy szót. Mondd meg a hóhérodnak, 
hogy ha kellő módon ölte volna meg Pothinust —•• 
ha torkon szúrja — akkor nem kiáltott volna. Az 
embered kontár volt.

Cleopatra Honnan tudod, hogy
férfi volt?

Rufio (megriad és elképed). Te nem voltál ; 
te velünk voltál, mikor történt. (Cleopatra megvetően 
hátat fordít neki. Rufio a fejét csóválja és félre
húzza a függönyt, hogy elmenjen. Most nagyszerű 
holdas éj van. Az asztalt elvitték. Ftatateeta látható 
a holdas, csillagos fényben, imába merülve megint a 
Ra fehér oltárköve előtt. Rufio megriad ; lassan újra 
leereszti a függönyt ; és halkan így szól Cleopatrához.) 
<5 volt? Saját kezével?

Cleopatra (fenyegetően). Bárki volt, ajánlom 
ellenségeimnek, hogy óvakodjanak tőle ! Vigyázz, 
Rufio, te, a ki bolondot mertél űzni Egyiptom ki
rálynőjéből Caesar előtt.

Rufio (mérgesen néz rá). Vigyázni fogok, Cleo
patra. (Bólint a fejével, mintegy Ígérete megerősítéséül, 
és kisurran a függönyök között, miközben meglazítja 
kardját a hüvelyében, távozás közben.)

Római katonák (lent az udvaron). Üdv, Caesar ! 
Üdv ! Üdv 1
(Cleopatra figyel. A bucina újra megszólal, majd több

ször trombitaharsogás.)
Cleopatra (a kezét tördeli és kiált). Ftatateeta ! 

Ftatateeta ! Sötét van és én egyedül vagyok. 
Gyere hozzám ! (Csend.) Ftatateeta ! (Hangosabban.) 
Ftatateeta ! (Csend, Cleopatra rémülten megkapja a 
zsinórt és széthúzza a függönyöket.)
{Ftatateeta ott fekszik holtan Ra oltárán, a torka 
keresztül van vágva. A vére elárasztja a fehér követ.)

Függöny.
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(Déli verőfény, ünnepi és katonai disz a sétányon a 
palota előtt. A keleti kikötőben Caesar gályája, oly 
ragyogó pompában, mintha csupa virág volna a kötél
zete, a rakodópart mentén áll, a lépcső mellett, melyen 
Apollodorus lement, mikor bárkába szállt a szőnyegei
vel. Római őrség áll a gyaloghidon, a honnan pircs 
futószőnyeg vezet a sétány közepéig. A szőnyeg itt észak 
felé fordul, szembe a középső kapuval, a palota homlok
részén, a mely a sétány déli oldalán van. A kapu 
széles lépcsőzete, a melyen Cleopatra asszonyai nyü
zsögnek, tarka, világos ruhákban, olyan, mint egy 
virágos kert. A homlokzaton Cleopatra testőrsége 
Sorakozik ; ugyanazok az arszlánok a vezetők, a kiknek 
Bel Affris bejelentette Caesar megérkezését, egy fél
évvel előbb, a régi palota előtt, a sziriai határszélen. 
Az északi részen római katonák sorakoznak. Mögöttük 
a városi nép ágaskodva bámulja az üres sétányt, 
a melyen a tisztek lődörögnek, csevegve. Ezek között ott 
van Belzanor és a perzsa is ; ott a centurio is, kezében 
a szőlő fütykössel, hadban megviselten, vastag czipőben. 
Az egyiptomi tisztek természetesen nagyban túl
ragyogják őt, finomságukkal és díszükkel. Apollodorus 
■utat tör magának a városi népen keresztül és odakiált a 

tisztekre, a római katonák háta mögül.)
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Apollodorus. Hej, hó ! Átmehetek?
Centurio. Ereszszctek keresztül Apollodorust, a 

szicziliait !
(A katonák áteresztik.)

Belzanor. Jön Caesar is már?
Apollodorus. Még nem. Még mindig a piaczon 

van. Nem bírtam ki tovább a katonák ordítozását r 
Ha az ember egy félóráig élvezi egy hadsereg lel
kesedését, szüksége van egy kis tengeri levegőre^

A perzsa. Mondd el, mi újság? Megölte a 
papokat ?

Apollodorus. Dehogy ölte ! Elébe jöttek a 
piaczon, hamuval a fejükön, és kezükben az isteneik
kel. Az isteneket lábai elé rakták. Az egyetlen, a. 
melyet érdemes volt megnézni, Apis volt ; csoda
szép arany és elefántcsont-munka. Az én tanácsomra, 
két talentumot kínált érte a főpapnak.

Belzanor (elképedve). A mindentudó Apisért 
két talentumot ! Mit szólt a főpap ?

Apollodorus. Irgalomért könyörgött Apishoz. 
és ötöt kért érte.

Belzanor. Éhhalál és vihar fogja sújtani ezért 
az országot.

A perzsa. Bah ! Mért nem gondoskodott róla 
Apis, hogy Achillas legyőzze Caesart? Van valami 
friss harczi híred, Apollodorus?

Apollodorus. Ptolemaeus, a kis király, a vízbe- 
fulladt.

Belzanor. A vízbe fulladt ! Hogyan ?
Apollodorus. A többiekkel. Caesar három oldal

ról támadt rájuk egyszerre és a Nílusba szorította 
őket. Ptolemaeus bárkája elsülyedt.

Belzanor. Bámulatos egy ember ez a Caesar ! 
Itt lesz nemsokára, mit gondolsz?
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Apollodorus. A zsidókérdést rendezte, mikor 
otthagytam.
(Trombitába/so gás északról és a városi nép mozgása 

jelzi, hogy Caesar közeledik.)
A perzsa. Gyorsan végzett velök. Itt jön. 

(Helyére szalad az egyiptomi hadsorok élére.)
Belzanor (utána megy). Vigyázz ! Caesar jön. 

(A katonák figyelve állanak és rendbe sorakoznak. 
Apollodorus az egyiptomi hadsorhoz megy.)

Centurio (a gyaloghíd őrségéhez siet). Vigyázz ! 
Caesar jön.
(Caesar díszben jön Rufioval. Britannus nyomában.

A katonák lelkes rivalgással fogadják.)
Caesar. Látom, vár már a hajóm. Ütött Caesar 

búcsúórája Egyiptomtól. Most pedig, Rufio, mi 
elintézni valóm van még, mielőtt távozom?

Rufio (balról áll). Nem neveztél még ki római 
kormányzót e tartomány élére.

Caesar (furán néz rá, de teljes komolysággal 
beszél). Mit szólsz pergamosi Mithridateshez, meg
mentőmhöz és szabadítómhoz, Eupator nagy fiához ?

Rufio. Hát ő rá máshol lesz szükséged. El
felejted, hogy hazafelé még három vagy négy had
sereget kell legyőznöd?

Caesar. Valóban ! Nos, mit szólsz hát ma
gadhoz ?

Rufio (hihetetlenül). Én ! Én, kormányzó ! Mi 
jut eszedbe? Nem tudod, hogy az én atyám csak 
felszabadított rabszolga volt?

Caesar (szeretettel). Nem nevezett téged Caesar 
fiának? (Rákiált az egész gyülekezetre.) Csend legyeit 
egy kissé ; ide hallgassatok !

A római katonák. Halljuk Caesart !
Caesar. Halljátok a római kormányzó hivatását,
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mivoltát, rangját és nevét. Hivatásánál fogva Caesar 
pajzsa ; mivoltánál fogva Caesar barátja ; rangjánál 
fogva római katona. (A római katonák diadalmas 
kiáltásba törnek ki.) A neve Ruíio. (Újra kiáltanak.)

Rufio (megcsókolja Caesar kezét). Igaz, Caesar 
pajzsa vagyok ; de mi hasznomat veszi, ha nem 
leszek többé Caesar karján ? No, nem baj — (El
fogódik és elfordul, hogy összeszedje magát).

Caesar. Hol van a brit szigetlakom?
Britannus (előlép, Caesartól jobbra). Itt vagyok, 

Caesar.
Caesar. Ki parancsolta meg neked, kérlek, hogy 

belerohanj a deltánál a harczba, szülőhazád barbár 
csatakiáltását hallatva, mintha négygyei is föl 
akartad volna venni a harczot az egyiptomiak közül, 
a kiknek illetlen jelzőket kiáltottál oda?

Britannus. Caesar, kérlek, bocsásd meg a 
nyelvet, a mely a pillanat hevében kicsúszott a 
számon.

Caesar. És hogy jutottál keresztül velünk te, 
akinem tudsz úszni, a csatornán, mikor megostromol
tuk a tábort?

Britannus. Caesar, a lovad farkába kapasz
kodtam.

Caesar. Ezek nem rabszolga cselekedetei, Britan
nus, hanem szabad emberéi.

Britannus. Caesar, én szabadnak születtem.
Caesar. De Caesar rabszolgájának neveznek.
Britannus. Csak mint Caesar rabszolgája lettem 

valóban szabad.
Caesar (megindultan). Jól mondtad. A mily 

hálátlan vagyok, fel akartalak szabadítani, de most 
meg nem válnék tőled egy millió talemtumért sem.
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(Barátságosan nie gveregeti a vállát. Britannus bol- 
'dogan, de kissé szégyenkezve, megragadja Caesar 

kezét és esetlenül megcsókolja.)
Belzanor (a perzsához). Ez a római érti a módját, 

hogy kell az embereket szolgálatárá kényszeríteni.
A perzsa. Igen ! Embereket, a kik sokkal aláza

tosabbak, semhogy veszélyes versenytársaivá vál
janak.

Belzanor. Óh, te ravaszdi ! Oh, te czinikus !
Caesar (meglátja Apollodorust az egyiptomiak 

között és odakiált neki). Apollodorus, rád bízom 
Egyiptom művészetét. Jegyezd meg, hogy Róma 
szereti a művészetet és önzetlenül pártfogolni 
fogja.

Apollodorus.Értem, Caesar. Róma maga nem fog 
művészetet teremteni; de meg fogja venni és el fogja 
vinni mindazt, a mit más nemzetek teremtenek.

Caesar. Micsoda ! Róma nem teremt művésze
tet ! Hát a béke nem művészet? A háború nem 
művészet ?A kormányzás nem művészet ? A czivilizá
czió nem művészet ? Mindezt cserébe adjuk nektek 
pár ékítményért. Az üzleten ti fogtok nyerni. (Rufio- 
hoz fordul.) Most pedig, mi elintézni valóm van még, 
mielőtt hajóra szállók? (Emlékezni próbál.) Van 
valami, a mi nem jut eszembe. Mi lehet az? Ej, ej, 
hát ez már elintézetlen marad. Nem szabad ezt a 
kedvező szelet elmulasztanunk. Isten veled, Rufio.

Rufio. Caesar, nem szívesen engedlek Rómába 
menni a pajzsod nélkül. Nagyon sok ott a gyilok.

Caesar. Nem baj ! Bevégzem életem munkáját 
útközben hazafelé. És akkor eleget éltem. Aztán meg 
sohasem szerettem azt a gondolatot, hogy ágyban 
haljak meg ; jobb szeretem, ha megölnek. Isten
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Rufio (sóhajtva égnek emeli karját, mintha azt 
jelezné, hogy Caesar javíthatatlan). Isten veled t 
(Kezet ráznak.)

Caesar (kezével int Apollodorusnak). Isten veled. 
Apollodorus ! Isten veletek, barátaim ! Hajóra ! 
(A gyaloghíd a partról a hajóra vezet. Mikor Caesar 
indul a hajó felé, kijön a palotából Cleopatra, hidegen 
és tragikusan, ügyesen feketébe öltözve, minden disz 
és ékesség nélkül, s ekképpen rendkívül kiválik a 
ragyogó öltözetű hölgyek közül, a mint keresztül jön 
rajtuk és megáll a lépcsőn. Caesar nem látja őt, a míg- 

meg nem szólal.)
Cleopatra. Cleopatrának nincs semmi része* 

ebben a búcsúzkodásban?
Caesar, (észbe kap). Ah, tudtam, hogy van 

valami. (Rufiohoz.) Hogy engedhetted, hogy meg
feledkezzem róla, Rufio? (Cleopatrához siet.) Ha. 
így mentem volna el, hogy téged nem látlak, soha, 
meg nem bocsátottam volna magamnak. (Meg
fogja a kezét és a. sétány közepére vezeti. Cleopatra?, 
hidegen engedelmeskedik.) Érettem gyászolsz?

Cleopatra. Nem.
Caesar (lelkiismereti furdalással). Ah, milyen 

meggondolatlan voltam ! Az öcsédért gyászolsz.
Cleopatra. Nem.
Caesar. Hát akkor kiért?
Cleopatra. Kérdezd meg a római kormányzótól., 

a kit itt hagytál nekünk.
Caesar. Rufiotól?
Cleopatra. Igen, Rufiotól. (Halálos megvetéssel 

rámutat.) Tőle, a kinek az a kötelessége, hogy ural
kodjék itt Caesar nevében, Caesar módján, Caesar 
liirhedt élettörvényei szerint.

Caesar (kétértelműen.). Úgy kell uralkodnia.
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a hogy tud, Cleopatra. Elvállalta a megbízást, és 
cl fogja intézni a maga módja szerint.

Cleopatra. Nem Caesar módján?
Caesar (megütődve). Hogy érted ezt?
Cleopatra. Büntetés nélkül. ítélet nélkül.
Caesar (helyeslőén). Igen, ez a helyes mód, a 

nagy mód, az egyetlen lehető mód végül. (Rufiohoz.) 
Higyj benne, Ruíio, ha tudsz.

Rufio. Caesar, én hiszek benne. Te régóta meg
győztél róla. De nézd csak, te ma Numidiába hajózol. 
Mondd csak: ha találkozol ott egy éhes oroszlánnal, 
nem fogod megbüntetni azért, mert meg akar enni 
téged ?

Caesar (csodálkozik, mire czéloz Rufio). Nem.
Rufio. Megbosszulni sem fogod azok vérét, a 

kiket már megevett?
Caesar. Nem.
Rufio. El sem ítéled a bűnösségéért?
Caesar. Nem.
Rufio. Hát akkor mit fogsz csinálni, hogy meg

mentsd tőle az életedet?
Caesar (rögtön). Megölöm őt, ember, minden 

gyűlölet nélkül, úgy a hogy ő megölne engem. Mit 
jelent ez a hasonlat az oroszlánról?

Rufio. Nos, Cleopatrának volt egy nőstény 
tigrise, a mely az ő parancsára embereket ölt. Azt 
hittem, egy szép napon azt fogja parancsolni neki, 
hogy öljön meg téged is. Már most, ha nem vagyok 
Caesar tanítványa, micsoda jámbor dolgokat művel
tem volna ezzel a tigrissel! Megbüntettem volna ! 
Bosszút álltam volna rajta Pothinusért !

Caesar (közbeszól). Pothinusért !
Rufio (folytatja). Elítéltem volna őt. De én 

nem törődtem mindezzel az ostobasággal, hanem
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gyűlölet nélkül egyszerűen elvágtam a torkát. Ezért 
jön eléd Cleopatra gyászban.

Cleopatra (hevesen). Vérét ontotta szolgámnak, 
Ftatateetának. Fejedre szálljon, Caesar, úgy, mint 
az övére ez a vér, ha azt mondod, hogy nem bűnös, 
benne.

Caesar (erélyesen). Szálljon hát akkor a fejemre, 
mert jól tette. Rufio, ha a bírói székbe ültél volna, 
és gyűlöletes czeremóniák és az istenekre való» 
hivatkozás közepett átszolgáltattad volna ezt az 
asszonyt valamely felbérelt hóhérnek, hogy ölje 
meg a nép szeme láttára, az igazság nevében, akkor 
soha sem érintettem volna meg a kezedet borzalom 
nélkül. De így természetes cselekedet volt, nem 
borzadok tőle.
(Rufio elégedetten int Cleopatrának, szótlanul felhívja 

őt arra, hogy jegyezze meg ezt magának.)
Cleopatra (haraggal és gyermekesen tehetetlen

ségében). Nem, nem, mikor egy római öl meg egy 
egyiptomit. Látni fogja most már az egész világ, 
milyen igazságtalan és romlott Caesar.

Caesar (kedveskedve megfogja Cleopatra kezét). 
Ugyan, ne haragudjál rám. Sajnálom a szegény 
Totateetát. (Cleopatra akaratlanul nevet.) Ahá t 
már nevetsz. Ez azt jelenti, hogy nem haragszol már?

Cleopatra (haragszik saját magára, mert nevetett). 
Nem, nem, nem ! ! De oly nevetséges, ha hallom, 
hogy Totateetának nevezed őt.

Caesar. Micsoda ! Még mindig a régi gyermek 
vagy,Cleopatra! Hát nem változtattalak asszonynyá?

Cleopatra. Óh, te vagy a nagy gyermek ! Azt 
akarod, hogy együgyűnek tessem, mert nem akarsz 
komolyan viselkedni. De velem csúnyán bántál, 
és én nem bocsátók meg neked.
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Caesar. Kívánj szerencsés utat.
Cleopatra. Nem.
Caesar (kedveskedve). Küldök neked majd szép 

ajándékot Rómából.
Cleopatra (büszkén). Szépet Rómából Egyip

tomba, igazán ? ! Mit adhat Róma énnekem, a mit 
nem adhat Egyiptom is?

Apollodorus. Ez igaz, Caesar. Ha az ajándéknak 
igazán szépnek kell lennie, akkor itt kell megven
nem a számodra, Alexandriában.

Caesar. Elfelejted a kincseket, a melyekről Róma 
világhírű, barátom. Ezeket nem veheted meg Alexan
driában.

Apollodorus. Mik azok, Caesar?
Caesar. A fiai. Jer, Cleopatra, bocsáss meg és 

kívánj szerencsés utat ; és én küldök majd neked 
•egy férfit, rómait tetőtől talpig, rómait a legneme
sebbek közül; a ki nem öreg és nem ért meg a kés 
alá ; a kinek nem sovány a karja és nem hideg a 
szíve ; a ki győzelmi babérai alatt nem rejteget 
kopasz főt ; a ki nem roskadozik a világ súlya alatt 
vállain ; hanem ragyogó és friss, erős és fiatal, a ki 
reggel reménynyel van tele, nappal harczol és este 
tobzódik. Akarsz ilyen embert cserébe Caesarért?

Cleopatra (remegve). A nevét, a nevét?
Caesar. Jó lesz Marcus Antonius? (Cleopatra 

Caesar karjai közé veti magát.)
Rufio. Rosszul jársz a vásáron, asszonyom, ha 

Caesart elcseréled Antoniusért.
Caesar. Most meg vagy elégedve?
Cleopatra. Nem fogod elfelejteni?
Caesar. Nem felejtem el. Isten veled ! Alig hi

szem, hogy valamikor látjuk még egymást. Isten
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veled ! (Homlokon csókolja Cleopatrát, a ki nagyon 
meg van hatva és zokogni kezd. Caesar hajóra száll.) 

A római katonák (mikor Caesar a gyaloghidra 
lép). Üdv, Caesar ! Isten veled !
(Caesar a hajóra ér és viszonozza Rufio keze intését.) 

Apollodorus (Cleopatrához). Ne sírj, drága ki
rálynő ! Könnyeid szívét marczangolják hűséges 
szolgádnak. Caesar majd visszatér még valamikor. 

Cleopatra. Nem hiszem; de mégis siratnom 
kell őt. (Kendőjét lobogtatja Caesar után ; a hajó 
megindul.)

A római katonák (kardot rántanak és a levegőbe 
emelik). Üdv, Caesar !

(Függöny.)
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