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szEMéLYEL 

AL T Ó UM , költeme'nyes chinai asistir. 
TUR A ND 0T, leinya. 

A D E L M А ‚ egy- -inth- lierczegasnoùy , Tlírnndol’ rabnolgilóis. 

Z É L I M A , ugyan аuт! rabazolgilöja. 
s к I в í NA , ,ze'lim’ any1.. ' 
в A n A к ‚ Skírl'un’ fe'rje, ma.“ neveusie -- 
K A L A F , nntrakini korona-hes-csegnek.. 
T I M U R , antralini nimiiaött Нинy. 

I S M-. A E L , egy- >m-nmrkaudi heroseg' ke'se'röje ’n barilj.. 
T A R T A G,L YA , minister. 

P A N T A L O N , cnncellarius. 

T R U F A L D I N , here'ltek’ fclvigyâzója. 

В R I G E L L A , tcatörök’ fötiuljc. V 
D O C T O R О K n’ divinban. 

swam RAßszpLGÁK n szoLGÁLóK. 



 

IzLsö rnLvoNAs. 
__ 

l’ekkin’ külvárosa, a’ belváros’ egyik kapu 
'ját nlutató kilátással. A’ kapu felett több 

kiälló vas rudak, mellyeken több törökös 
üstökü kopasz fök, erányszerben felszur 

kálva láthatók. 

_ ELsó JELENÉS. 

к Á L A F heraug, 'nur Знать“ ‚ НИР egy Inizból. Mind 
jirf azutin BÃRÁK )iin ki n' ìclvâwa'hól- 

KÁLAL 

Hálá nagy isten! Hа“: Pekkinben is 
Lehe-t találnom egy kegyes szivet! ‚ -д ,fi 

BÁRÁK, ¿5"¿1'7 ‚шин; 
Porzsa ruhiban, МИР, meglitja 6l, e's еНЪщНЪо‘Н" viana 

hökkenv' ‚H- .i - 
ш 1át0k-e én? Kálaf herczeg! Él? 

KÁLAF, ri esmer. 
Bárák! 
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BÃRÃK , fоle'je nietve. I 
Uram ! 

к Á L A F. 

Téged шинa]: itt ! 
в Á в Á к. 

Hát élSz te , 's itt Pekkinben'! 
KÁLAR 

El ne árulj! 
Szólj, kérlek a‘ nagy Láma’ nagy nevére; 
Hol jársz te Ш? ‚ 

BÁRÁK. 

Ugyr tartom, istenek’ 
Javamra czélzó végzésök vala, 
Hogy itt kerüljünk ismét együvé. 
Ama’ siralmas végsö ütközetben, 
Hogy futni láttam széljel vert hadunkat, 
’S Tiflis’ tyrannja városink között 
Kényére dúlva, már elönyomult; 
Magam vonultam Asztrakán felé, 
Sebbel rakodtan. Вt hallottam én, 
Hogy a’ csatában te ’s király atyád 
Timur, világi pályát végezétek. 
Siralmimat nem hordom én elö. — 

Kihalt reményem’ vég szikrája is, 
’S bódulva mentem a’ palota felé, 
Hogy a’ királynét Elmázé anyádat 
Megmenteném; de hasztalan kerestem! 
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A’ gyó’zedelmes зsaл-1101:’ ser’gei, 
Már Asztrakánbn tódultak. Magam 
Kétségbe esve elszaladtam onnan. 
-- Egy tartományból másba bujdokolván, 
Majd három évig jártam szerteszét, 
Ha hol fejemnek enyhelyet találnék. 
Mig végre Pekkin jobb szállást adott. 

 

-Hasszaín neven еgy jámbor özvegyet 
Szolgáltam itt; ez majd hl'íségemért 
Kedvébe vett, nöm lett, ’s most férj vagyok. 
Még ö nem esmcr, perzsának gyanít. 
Igy éldegélek én itt, bár szegényůl, 
Ha hajdanomra visszagondolok; 
De most ki nálam gazdagabb, midön 
Téged kirälyom’ egyszülött ñát, 
Téged szerelmes Kálaf herczegem, 
Kif; c'n neveltem, kit több évekig 
Holtként sirattam, ismét élve látlak? 
De mondd, hogy’ Дsz? Szólj, kérlek, hogy’ 

‚ vagy itt? 
KÁLAF. 

Nevem’ ne mondd. A’ véres harcz után, 
Molly trónusunknak romlását oкотa, 
Atyámmal én a’ vdr felé futék, 
Hogy kincseinkböl mit hamar lehet 
Vennök magunkhoz, ’s Elmázé anyámat. 
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Paraszt ruhákat öltvén elkerültük 
А’ nép’ ñgyelmét, ’s nem ,sokára már 
A’ puszta, ’s a’ kösziklás bércz-fedett el. 
Isten! Mit értünk ott! A’ Kaukazus 
Bérczek közi'íl a’ vad Malandri-nok’ 
Zsivány.- csoportja ránk tört, ’s kincseinket, 
Bús életünknek végsö gyámjait, 
Tisztán киты. Jó szerencse még 
Hogy élvo jöttünk el. Ránk tódulának 
Mindenfßlöl az inség’ árjai. 
Lankadt erönket éhség is fogyasztá. 
En majd atyámat vittem vállamon, 
A’ drága terhet, majd alélt anyámat. 
Mig egy kezemr'nel ennek lábait 
Leroskadástól óvtam, más kezem 
Tartá atyämnak lételt unt kezét, 
Ноgy tört ne rántson ön kivégezésre. 
Igy végre Jaikot, egy tatár falut, 
Elértük. Itt a’ móschék’ ‘дрaйв 
Ácsorgva koldusként, a’ jámborok’ 
Jótéteményök által tengetém 
Éhes szülöim’ drága él’töket. 
— Egy lij csapás! Megesküdt gyilkosunk, 
Tiflis’ tyrannja, нaшеk félelembe n, 
Élt a’ gyanúval hogy mi elszaladtunk. 
Mindenfelé kiküldé ke'meit, 
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-’S parancsait. Felkölte ellem'ink 
Minden hatalmát rettegö Минyt. 
Erdön, mezökön, pusztán ’s városon 
Lest hányt utunkba. Csak gym-s~ el-futással 
Kerülheténk ki vizsga kémeit. 
Ah, meri: hol a’ hl-í rejtek, hol fejét 
Lehajtaná a’ megbukott király! 

BÁnÁm 

Oh nem tovább! Széttéped szívemet! 
Egy nagy király olly inségben ! — De szólj : 
Él-e királyom még, ’s él-e királyném? 

KÁLAF. 

Мéд‘ élnek. És jó Bárák, "мы meg aт: 
Csak bal szerencse hozza Нашa fényre, 
Mellyik kebelben vér a’ sziv nemesben. 
— A' Kárazánok’ földén Keicobádnak, 
A’ fejdelemnek fö kertészihez 
Inasnak álltam én, тer‘: a’ keserves 
Éhhel halást csak igy kerültük el. 
Ott láta engem a’ Нинy’ leánya, 
Adelma, ’s érzés szzíllta meg szivét ; 
Ugy наша: mìntha más nemesb rugó, 
Mint pasнa részvét, vonná a’ szegény 
Kertész~inashoz. A’ szerelem belát 

Sok mély titokba. Nem hitt ö soha 
A’ sorsra, mellyben lelt, engem születve. 
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-- De nem tudom melly gyászos végezéa 
Vakíthatá meg Keicobád királyt, 
Hogy hadra kelne a’ hatalmasabb 
Altóum ellen. Sok csudálatost 
Beszéltek arról. Én csak azt tudom, 
Hogy Keicobád a’ harczon elveszett, 
Királyi háza eltöröltetett; 
Adelma is hét lyány-testvérivel 
Egy nagy folyónak örvényébe süllyedt. 

~ --- Mi hát magunknak más tanyát kerestünk, 
És végre hosszas tévelygés után 
Berlászba értünk. .-~ Mit nem mondtam el? 

Négy év’ lefolytán hitvány zsoldomon, 
Mellyért napestig hordtam a’ pogyászt, 
Szerzém szülöim’ sы“: élelmöket. 

BÁRÁK. 

Hagyd félbe herczeg! Elmult a’ keserv,. 
Mint e’ vitézi öltözet штaбa. 
Mondd , hogy derült ki végre szép eged? 

KÁLAL 

Derült? Ne hidd. Hal-ld! А’ berlászi khán, 
Egy drága áron vett sólyom madárt 
Egykor kezéböl - elszalaszta. Engem 
Ért a’ szerencse, hogy megfoghatám. 
És n' királynak visszaadhatám. 
— О, hogy ki légyek, kérdé. -- Egy szegény 
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Terh-hordbzó napszámos — igy feleltem - 
Ki kézi munkám’ béréböl naponként- 
Öreg szülöim’ élelmét beszerzem. -- 
Azonnal egy kórházat rendele 
А’ khán, atyämnak és anyámnak. 

Megillapodik. 
0n! 

Ott minden inség’ összezárt tanyáján 
Si'nlik királyod, Bárák, és királynéd. 
Мég ott se’ bátran, még ott is ves-zélyben, 
Hогу felfedik ’s meggyilkolják. 

BÁRÁK. 

‘ _ Egek! 
KÁLAF. 

Magamnak ezt az erszényt rendelé 
A’ khán adatni, és egy szép lovat, 
Ezen vitézi öltözettel egyben. 
— Elszánva jobbal "áltni sorsomat, 
“жgу bús мágаt létemnek kioltni; 
Magokra hagytam én is a’ siró 
Szülöket. Oh mit nem müveltek ök, 
Feltételemröl hogy leverjenek, 
'S azt nem .tehetvén, hogy hát öket is 
Vinném magammal! Itt is, isten örizz! 
Félek, miattam aggódván, talán 
Valóba’ jönek mindenütt ntánam. 
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Pekl'iinhß jöttem én hät esmeretlen. 
Szülö hazám tбы; szäz mértföldre hátra. 

Szándé'iom itt a’ nagy khán' táborában 
Szolgnlni, és ha kedvezend az ég, 
Vitézi tettel sorsomat javítni. 
— Most nem tudom, mi pompa tölti el 
Vidékiekkel Pekkin’ värosát, 
Hogy engem egy „меgных sem tudott 
Már béfogadni. ~--. A’ csekély kunyóban 
Amott Мои: egy asszony jó szüböl 
Szállást. 

BÁRÁL 

Az én nöm az, her-czeg. 
KÁLAF. 

Tied! 
Ãldd a’ szerencsét; érzékeny szivů 
Társat találtál. Most élj boldogul. 

Kuh nyнш; Blrikmk. 
Nekem be kell a’ belvárosba menni, 
Az ünnepélyes pompát szemre venni,> 
Melly olly temérdek népet összegyújtön. 
Az’tán jelentvén a’ khánnál magam’, 
Kérem fogadjon bé vМéд közzó. 

в Á в Á к, 
n’ h'ercseget , lli msnni ikar ,‚ vinntarlja. ` 

Herczeg, maradj itt! Hogy’ mennél oda? 
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-- Еду undorító la’tvänyon kiván-e ‹. 
Szemed legelni@ -- Tudd meg herczegem, 
Szörnyl'í müveknek, képtelen csudáknak 
Játékszinére jöttél most ide. 

KÁLAF. - ' 

Hogy hogy? Miképen kell aт: értenem? 
BÃRÁL 

És még te aж nem hallottad , Turandot,. A’ khiín’ leánya, mint mem’ti gyáazba ‘ 
És könnyözönbe Pekkin" városát? 
‚ KA ьл-F. = 5 

Ugy, d» régenélue- hallottam biz’ ën . > ~‘ 
A’ Kárazánok' földén e’ мы. - 
E‘s kaz bmédben mis мышь, 
Hogy példa nélkñl gyászos végst ért -ÄÃÍ 
Иt Keicobádnak ogy herezeg ña. -1:0 
Hogy нём’ ezen gyult a’ hadnak tüze, ' 
Mellyben királji háza tбakrе ment. - - .'\-'.' 
De sokrn ér a’ vak köznép fecsegni, 

Mit csak neve-tve hallgat más окоs. з Mondd el, miböl áll a’ dolog’ valója. - _ mi 
BÃRÁ'K. -_ _. 2' 

Ez a’ Turandot, a’ khán’- egyszülöt tje, - ». 
Elmével ingle fökép kellemekkel '- f - 

. r На; meg van áldva ,‚ hogy még képiró’ 
Ecsetje ,teljes ékét fel nem érte; 
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Bár e’ világon sok száz 1тásоВЩа 
Forog királ'yñ kézen. .-. Ö tehát 
Olly megvetöje minden férjñnak, 
Hogy jobb kezét sok nagy király hiába 
Probálta kérni. - , 

KÄLAF. 
Keicobád Минyт“ 

Laktomba’ hallám én ez ó regét:‚ 
'S nevettem. Ãm de folytasd még tovább. 

BÁRÁL 

Én nem beszélek ó regét. Nem egyszex 
Akarta már a’ khán a’ büszke lyányt, 
Mint örökösét sok tartományiban, 
Némelly királyi herczegekhez adni. 
Mindenkor ellentállot-t a’ makacs. 
Oh, mert vakabb is atyjának szerelme 
Eránta, hogy se’ merné kényszerítni: 
Tôbb ízbe’ vont már véres háborút 

Chimíra. -- Bár még gyözedelmesen 
Tért vissza mindég a’ khán a’ csatából, 
De alkonyodni kezd életkora', 
'S félö, öröklö nélkûl sirba száll. 
-— Е’ gond eröt vett egykor gyengeségén, 
'S kemény beszédet шпон a’ lea’nynyal. 
„Чad gyermek“, ugy mond, „férjhez menj! 

> Ha nem, 
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Módot taliílj, hogy mentsd meg ne'pemet 
A’ hríborйknak vérontó dühétöl. 
Öreg vagyok már én. Sok nagy királyt 
Felingerelt rám oktalan negéded,f11f \ 
Hogy тег/мены! öket. Ám keress 55; 
Módot miként ůzd el kéröidetmîßî‘ïì f Az'tán-hogy élj vagy halj, reád bizom.“ 
-- Megráz’ta e’ nem várt komoly beszéd 
A’ büszke szépet.- Mindent összehordott, 
Próblílt kiblíni. Könnye’ záporát 
Pazérlva onlá. Nyelve init tehet 
Ékes beszéddel, azt el nem mulasztä. 
De rendületlen állta ostromät , ,"-г,- 

А’ khán. ’I‘ehát ö végre azt k-ivánta, Boldogtalan la’gy шyмы, — ‚Ы‘йтаЁё‘? 
— Halld, mit kivántnz álnok furiàifůnìff ‘ , 

KÁLA 1:‘. 

Hallottam, és az x'zetlen regét 
Gyakran nevettem. _Várj, elmondom én: 
-- Hogy atyja-adnaegy édictumot, 
Agról, hogy ötèt-minden hеrczegek, 
Minden kir'ályi-vérböl származottak 
Megkérhetik, de illy kötés Мaгt: 
А’ herczegasszony köz diván alatt, 
Személy szerint a’ khán’ ’s tanácsosi’ 
Ott létiben, felád három mesét; 
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Mellyet ha шефеjt a’ kérö, nyerendi 
A’ herczegasszony’ jobbját, és vele 
Császári rangot ’s коrом“. - Elleriül, 
Ha a’ meséket meg nem fejtheti, --~ 
Зzем: esküvéssel, minden istenekre‘, 
A’ kh-án (ogaёт! fel, hogy vakmerö 
Kéröje hóhér’ pallosára jut. 
-- Szólj, így van-e? Most végezd el regé 

- det. 

- Legalább ummm ат jó. 
ßÃnÁx. 

‚ Regémet? 
Adná az isten! _ Borzadott elöbb 

A’ Мián; de>mikre nem szer a’ gonosz! 
Hizelkedik, sír, majd ismét könyörg, 
Gyözö okot hord fel. --. Kicsalja hát 
A’ Иgy aгyáгól a’ példátlan cskl'it. 
Hát -mit tesz aж"! Mond -a’ ravasz zokogva: 
Nincs a’ világon olly bolond királyfl, 

_ Ki a’ veszélyes játékon {еjы 
Koczkázni merje! A’ kérök" raja 
Réml'ilve széled , ’s én n'yugodtan élek. 
Ha lenne még is еgy olîy “Акты-ö, - 
Ám lássa, mit nyer a’ boldogtalan. 
Atyámat értte nem vádolja sßnki,- 
Ha végrehajftja шеиг törvényeit! -.' 
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Törvénybe ment az emberségtelen 
Ajánlat, és köz hirré tétetett, 

Killa!" föcsóvilva hnllgalja. 

— Adná az ég, hogy volna mind rege; 
Vagy "olna älom mind, a’ mit beszéltem! 

KÁLAF. 

Minthogy te mondod, j-ól van, elhiszem. 
De a’ horogba nem kerül királyfi, 
Аж is hiszem. 

BÁ ПАК ‚ n’ kapllra munt, 
Nézz fel csak hel'czegem! 

А’ fök amott fenn, sorban a’ kapun 
Királyñakhoz tartozók valának, 
Kikben nagyobb volt a’ vágy mint az ész, 
А’ sphinx’ meséi’ fitkát fejteni ;- 
És itt siralmas vesztöket találtäk. 

‹ 

кАьАп 

Ah, borzadok! — Ván hát oll-y sült holond, 
Ki kész {еjы egy rémért veszteni! 

BÁRÁL 

Nem. Azt ne mondd. Ki arczképére pillant, 
Melly másolatban mindenhont bejár, 
Érez magában egy ,varázgs пёt, 
’S vakon rohanna nyilvános halieílba'- ., 
Az istenasszonyt képzö originálért. 

жён-. :Ã1inni’. 1x. н‘ 

l 
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«мы. ‚ 

Tám holmi kába -h 
BÁnÁm 

‚ Nem csak. Söt valóba’ 
Értelmes тaк szédülnek meg inkább. 
Azért- tolong -ott benn a’ nép ma is, 
Mert еgy samarkandbéli herczeget, 
Egy a’ világon legjelesb Минyт 

n гоЗna‘: fejezni. Én nem nézhetém, 
Azért vonultam ónnan el. Mig atyja 
A’ i'ontolatlan‚ esküvést siratja, 
Orömbe’ tombol benn a’ büszke szép. 

Tiylilról ‚Кем. dobnc'» hnllalik. 

Halld! A’ siket dobszó jelenti, most, 
Most jár fejénél hóhér’ pallosa! 

KÁLAL 

Megfoghatatlan dolgokat beszélsz. 
Mit? Asszonyembert a’ tei'mészet lîgy, 
Mint e’ Turandot, sziv- ’s érzéistelen 
Foijmálh at-e’@ 

BÁnÁm 

A’ -nöm’ leánya benn 
Szolgál Turandot’ háremébens Ettöl 
A’ mit felöle hallunk, képtelen. 
Egy tigris az, de csak kéröihez; 
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Minden világhoz angyal ö különben. 
Csak büszkeség a’ vétke, melly пищa. 

KÁLAF. 

Pokol’ tüzére minden olly csudával, 
Kiben kihalt az érzés, megfagyott 
A’ sziv, ’s csupán csak ön magát imádja! 
Ha atyja volnék, tещét mondhatom 
Tůzláng emésztné meg. 

В Á в Á к. 

Jön Ismael, 
A’ most kivégzett herczegnek barátja. 
Könnyár bori'tja képét -- -- Ismael! 

MÁsoDIK JELENÉS. 

lsMnE-L E', вьбввшк. 
ISMAEL, 

nyujtja Bâriknak Как“, aokogvn7 
Nincs ö ~- kimult — a’ mord halálcsapás 
Meglet‘t. Hogy engem kétszeres halál 
Ért volna inkább! 

BÁRÁK. 

0h, irgalmas ég! 
— De miért bocsátád a’ diván elébe, 
Tudvän hogy ott nem nyer mást mint halált! 
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ISMAEL. 

Мég szemrehányás hija bánatomnak. 
Oh, kértem, óvtam, sírtam, fogtam én. 
Tettem mit a’ sziv, mit tisztem kivánt; 
Mit ért? Siket volt a’ barát’ szavára! 

Еgy haгha16$aЬЪ ösztön kergeté. 
BÁRÃ к. 

Ne sírj. Nyugodj’ meg. 
1 s M A E L. 

_ Én hogy megnyugodjam? 
Nem! Nem migélek!> Én Штат halálát. 
Mellette voltam/ végpillantatában. 
Mint ogy hegyes tör véste blícsuját 
Sziìembe. „Szünj meg“ ugy mond „mért si-- 

. ratsz? 
Önként ’s örömmel mégyek én halálra, 
Ha azt, kiért az élet drága volt, - 
Ugy sem lehe-tne birnom. Oh atyám, 
Atyám! szerelmes egy atyám, bocsáss meg, 
Hogy búcsuvétlen szöktem tМеd е1! 
Те nem bocsfíttál volna engemet 
Ezen halálos útra! — Vedd barátom, 
’S штaт! meg ezt az arczképet neki. 

Kihua kehle'höl еgy kiaded arczke'pet. 

Talám ha látja e’ remek müvet, 
Bocsánatot nyer nála a’ flu.“ 



21 

Zokogva sírván ajkiíhoz nyomá 
Мёд’ egyszer ezt az undok mäzolást, 
Mint a’ ki halva sem válhatna~töle. 
Akknr letérdclt, és — еБy bárdszelésscl — 
Még csontaimban reszket a’ velö --- 
Láttam kifecscsent vérét, ’s‚ a’ derék, 
Láttam, fejetlen mint hanyatla el-. - 
Hóhér’ kezébcn láttam fennakadva 
A’ dräga föt — és vérem megfagyott. 

P Bosnnsm ñildre сырj. п arczkc'pet. 
Atokra méltó kép! Вt hagylak én 
А’ pоrЬan, összezuz-va lábaimmal! „l ‘д; 
Bár csak ma át a’ ti ris fa'zatot i: f. - Lehetne törnäm értteâ izr-e’lpnrrgń’ 't MLM 
Téged kiraílyom- látnái -f Nem. Samarkand 
Engem se’ lát ineg‚-többé. , _Mégyek én, 
Еgy pnsцaságьa mégyek e'n ’s utänad, 
Felejthetetlen herczeg-, ott sirok. 

Elmegyon. 

HA {11M-Alm па L E N É s.. 

. .,KÁLAF ç, B>ÁRÃK. 

, ‘,ßÃUl Á к ‚ e” Неi niinet 1min 
Hallottadgq vez; ,_ herczeg? 

- ’ › 

r 

hax>уiŕ #3R - 
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KÁLAF. 

Mint fakép 
Иgy állok itt, eltelve borzadással. 
Rejthet magába olly "arázs eröt 
-Lélektelen kép, еgy festö’ müve? 

Az arczke'p “tin nyul. 

BÁRÁL 
huzai fut e's vianularlja. 

Mit akarsz? —- Nagy isten! 
K AL A F , mozolyogva. 

‚ Semmit. Felveszem 
E’ képet innen a’ porból. Hiszem 
Méltó ,.hogy azt a’ gyilkos kellemet 
Megnézzem. 

Iamůt n’ КР цЦn nyul ’a l'elvení. 

BÁRAK, индиаида. 
‚ Inkább nézz-Medúza före 

Ming e’ bübájos képre. El vele! 
Vesd el magadtól! Nem. Nem engedem. 

KÁLAF. 

De nincs eszed. Ha gyenge vagy mngad, 
Én nem vagyok. Мég asszony' kellemén 
Szemem sem állt meg egy pillantatig, 
Nem hogy szivem megindult volna rajta. 
’S mit nem „мыt még élö bäj velem, 
Azt еgy ecset’ holt mázolása tenné'! 
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Felesleg в’ gond, Bárák — Más forog 
Elmémbe’, nem szerelmi rajoskodás, 

A’ ke'pet ne'zni aku-ju. 

в Á в Á к, 
kese'hen n’ ke'pet пераенца. 

Csak még se’ nézz rá herczeg — Még se nézz! 
K Ã L A F, houzunn. 

Patvarba, gyáva! Megbántasz. 
Bârikot ellöki, n' ke'pcl ne'zs' ’a elâlme'lkodik. Szünct alla. 
‚ Еgет 

Mit látok! 

BÁRÁK, 
löp-renkedve Ещe'‘. am. 

Istenem! Hová legyek! 
KÁLAB 

Bârik' kuit heveaen mедевja. 
Báräk! 

Szólni nkar, íame't ц’ kelpre nifa, e'a gyönyörkò'dve saam 
le'li ш. 

nÁnÁK, mann... 
Egek, ti légyetek tanúiln -- 

Ok nem vagyok. Meg nem gátolhatám. 
KÁL'AF. 

Bárák! Te bármit mondj, e’ szép szemekböl, 
E’ nyájas arcznak báj vona’siból, 
K6 sziv, minöröl szólsz, ki nem tünik. 
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‚ BÁRÁK. х 

Boldogtalan, mit hallok? Saáz ezerszer 
Szebb még Turandot, mint e’ kép mutatja! 
Festö’ ecsetje teljes kellemét 
Nem érte még fel, még is vàd szivének 
Vérszomja minden képzetet balad. 
Oh vesd le mindjárt, vesd az ätkozoit 
Halált lehellö képet! Oh ne szívd 
Mérgét az undok öldöklö csudának! 

KÁLAF. 

Eredj! Hiába. El nem rettenek. _ 
Т1 égi bájok! Forró ajjakak! 
lgéznitermett két szem! Melly gyönyör 
Summázva birni ennyi kellemet! 

- All elmeriilve n' ke'p’ ne'ze’se'ben, akkor hin-telen Bâràkboz гог 
dnl, ‘д Leze't 1n031115ja- - 

BáráklNe adj ki.— .Vagy most, vagy sohn! 
Itt a’ jel; én is próbálols:> szerencsét. 
Mit féltsem e’ meguntam életet? 
— Сsa1: egy vonás kell,’s a’legszebb leäny 
A’ föld’ szinén, ’s egy csäszárság enyém. 
Чag)’, megmenekszem életem’ nyügétöl. 
-I- Édes reményem’ >zzílogtm, ritka mii! 
Eretted ujrakész ogy áldozau'; 
’S "ágyik mgrészen próbát állani. 
011 1é5y‚е1:á11lai1i_11еdvе261э11! -,- De Bárák, 

‘n 
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Szólj! Látom-e a’ divánban halálig 
E’ bájok’ élö példányát? 
Ea ala“ в” hólse'rnnk irtózulos lârvůja emelkedik n’ kapu felibe. 

ki olt еgy fůt felazur. Az ывьы- niketea dolnzó követi c’ 
iiineme'nyt is. 

BÁBÁK. 

Tekints! 

‘Гемма fel édes herczeg 's borzadozz! 
Boldogtalan bajtársadnak fejét 
Szurják amott fel. Nézd rád mint merednek 
Szemei! Tulajdnn a’ hóhér kezek 
Várnak fejedre.k 0h térj meglì Bizony 
A’ spliinx’ meséit meg nem fejtheted. 
Már képzetemben látom én fejed‘, 
Ifjaknak intö például kiszurva 
Iszonyú sorukba a’ véres fejeknek. 

KÁLAF, 
n ujonnn fclnurt f6t e'rze'keny elandalodânul nemle'li. - 

Boldogtalan ii! Melly homályos ösztön 
Ha]t titkosan ’s kiállhatatlannl 
Бaгет halálos társaságotokba! 

Gonxlolkosva ill, mnjll Bâräklsos fиdы. 

-- Mért könnyezel jó Bárák‘? Nemde már 
Egysz-er sirattál engem holt gyanánt? 
Jer! Semmi lélek meg ne tudja töled 
Ki légyek én. Tán szenvedésimet 

xüu. n‘rx'xszlu. lx. 2 
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Az ég elégli, és ma boldogít; 
Szegény szülöim is- vigasztalódnak. 
Ha nem — Valyon mit koczkázok vele, 
Elóttem a’ mi dräga volna мég? 
Hu”ségedért majd hálával leszek 
Meséimet megfejtvén. — Isten ‘Шпоn! 
Manni ahr, Bârik nem ercnti, ez Ilan lijön n' lnlalaůl Ski 

riaд Birikmi. 

в Á в Á к. 

Nem. Nem bocsátlak ! Asszony jer segíts, 
Ne bocsásd _. Ni, halni megy veszett feje! 
Divánba megy, hogy ott fejtsen meséket. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

sxlRŕNA г. вьбвшвк. 

SKIRÍNA, mju mi.. 
Mit hallok! Állj meg! Vendégem, te ищy? 
Mondjad, mi kerget, szép ifjú, halálra’? 

, к Á L А F. - 
Ez, jó anyó, nézd! E’ tündér alak 
Hí, hogy kôvessem sorsomat. 

-As “МЕРЫ muntje, 
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s k 1 111 N A. 

Nagy isten! 
Hol 1111- kezc'n az ördög’ пение? 

BÁRÁK.- 

Ki hitte volna! 

к Á LAF , kia-e'jak n1. 

Hasszán! Asszonyom! 
Szállásadástok’ bérei'íl tiétek 

Lovam ’s ez erszény -- minden birtokom. 
Nélklilök én már nem szükölködöm. 

— Mert vagy jövök, mint császár, gazdagon 
Diván elöl — "agy mint halál' ña. 
-— Ha tetszik egy részt áldoztok belöle 
А2 isteneknek, ’s koldusok között 
Kiosztatok; hogy rám az ég’ kegyelmét 
Könyörgve kérjék. — Isten véletek! 

- Síetve el n’ virouh. 

ò’ròDIK JELENÉS. 

ßÁnÁK. sKlRíNA. 

B Á R Á K , ulrlnд cred. 
Maradj uram! Megállj! Szegény umm! 
iliäba! Elmont! Nem hall engomet. 

2 il 
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S K IR Í N А , ujn1ßhesve. 
Urad? Tehát te esmered’ê — Beszélj . 
Oh szólj hamar, ki a’ nemes jövény, 

-Ki a’ halálrá ugy siet? 
маяк. ‚ 

Ne Íìrta-sd. 

Azonba’ ritka elméje't tekintvén, 
Мég van reménység. — JJer velem Skin’na. 
E’ pénzt, 's magunk is a' :nivel birunk, 
Áldozzuk a’ nagy Fóhinak, felét 
Elůbb 'kinsztván a’ koldus-seregnek: 
Hogy (ik könyörgvén jóltévöjökéŕt 
Oltár ею": mind addig, míg felért 
Fohászkodásuk a’ lägyult egekl‘e, 
Ott térdepeljék térdeket sebesre! W51’. .'- if 

Hna mund, glwlßfïl - 
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Málsnn-m типом“. 
-_ 

А’ diván’ nagy tereme két aрбуз], ееуйага’ 
„озászár’ szobáira, másika a’ áherczegasszony’ 

szerailjára siolgái. 

ELsó J-ELENÉS. 

-r в U F A LD,I N um mum' mvigyizaj. méuóßiggai ш ы 
‚nin’ трёп, pnrnncnolgntvún fokole'inak, ‘kik foglalatmok n' di 

vin’ „мы hozińhan. Azutin B R I G E L L А. 

TRUFALDIN 

Frisen! Mozogjunkl A’ diván sereglik. 
Szönyeg terüljön. Két tronus rей. 
Felségeé jobh kézre , másikán 
А’ szép királyné itt balon fog' ülni! 

B в 1 c E. L L A, 
bellfp e'a „наши“ ne': kErliL- 

Lelkem тшгaшаы S'zólj, mi- bag ‚щит 
_Mi végre kell a’ diván sürgetösön? 

т в u F .i L D 1 N, ‚ 
ral n ligyelmezve'n, n' fnketikhea. - 

А’ doctoroknak nyolcz szék jö oda! 
_Bár б kegyelmek itt nem doceálnak, 
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De hogy tudákos tárgy l'oi-{lül elő; 
Hosszú szakállal kell itt ha ñgurálnak. 

B R I G E L L A. 

Szólj hát! Miért? -Mi végre mind ezek? 
TRUF-ALDIM 

Miért? Mi végre? -- А’ >császári felség 
És szép királyném a’ nyolcz doctorokkal, 
Ismét az excellentiás urakkal 
Mindjárt begyűlnek, és itt széket ülnek. 
Egy fris királyñ érkezett ’s jelenti 
Hogy vágyik egy fölloszszal kurta lenni. 

B в 1 G E L L A. 

Mit? Még alig ha három óra mult, 
Hogy megnyakaztak egyet — 

, т в U F A L n 1 N. 

Иgy vagyon. 
A’ munka most,l hál’ isten, jól megyen. 

. , в в l G E L L A. 
Tréfát csinálsz te abból, vad pogány? 
’S a’ gyilkolásban kedvedet találod? 

т в U F A L в 1 N. 

Mért nem találnám, nékem is ha" cseppen 
Mindég egyetmás , hányszor egy vidéki 
Hosszú utát megtette"! - Hányszor itt 
Az én királyném szépen átevez 
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A’ nákszfìqikla mellett, háremünkben 
A’ jó kalácshk akkor van divatja. 
Igy van szokáéùfiñi; így élünk vele 
Minden nyak-ünnep naр. 

в в l G E L L A. 

~ Прj , szemtelen!V 
Böröddel egy szint hordoz lelked is. 
Hogy korcs, hogy‚ egy félember vagy, ki 

- tetszik! 

Más e'mber, értsd jól, a’ ki ép ’s egész 
-Érzö szivet hord mellében, megindul. - 

TRUFALDIN. 

Mi _az? Megindul? Hát mi -hi'jnk-e 
Pekkinbe herczeg ö kegyelmeket! 
Mi nein. Ha önként olly futó bolondok, 
A’ mi-t keresnek meglelik. Hiszem 
Olvashatólng irva van kapunkon 
Mit adnak itt -- Mi senkinek fejét, 
Ha bozza, el nem vennénk. Az pedig 
Rég’ elvèszett már, mellyet-itt kitesznek! 

BRIGELLA. 

Szép ogy találmány, a’ jó herczegekböl, 
КЛ: tiszteletre jönek, cslífot üzni. 
Három szövényes kérdést rakni fel, 
‘S ha nem ШláНЫ: , felmészárlani. 



_32 

TRUFALDIN. 

Nem ugy barátom! Söt a’ legdicsöbb 
’S felségesebb észt. rejti e’ találmány. , 
Akárki tud lyányt kérni. Nem nehéz 
Hölgyet keresvén fel 's alá utazni. 
Jól él az ember más' konyhája mellett, 
Henyél leendö ipjának nyakán. 
Némelly sohonnai és tilló lovag, 
Hátára szedvén minden statusit 

Egy mantli-zsákba, minn élösködik, 
Ha nem kap itt 15, ott is еgy kosárt’! 
Nem volt kälönben nálunk. Hemzsegett 
Mint korcsma-házban a’ herczeg-sereg, 
’S ólálkodott itt a’ gazdag leányra. 
Bármilly czudar volt, még is m-indenik 
Magát itélte a’ legérdemesbnek 
A' föld’ szinén legszebb leány’ kegye're. 
Már szinte mint ogy tárt komédiába 
Jött a’ kinek csak тетиt e mig királyném 
А’ furcsa észre jött, hogy иdvт-á‘; 
Tölök, huszonnégy óra mig lefoly, 
Tisztára sepri. -. Más az illy szen>í 
Szerelmi bajnok néppel ördögöt, 
Gigást vadásztat. Vagy midön ebédel 
Bábelben a’ schach, illö tisztelettel 
Kivátet annak еду ép zápfogát. 

\,/ y 
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Más -tánczoló fét, éneklö vizet, ~ 
Vagy egy beszélö fűlmilét kerestet. 
._ Ő semmit illyest! Csak három csinos,  
Takaros meséket ad megfejtniek 
Meleg szobában ülve nyugalmasan. 
А’ csizmatalp sem ázik, kard se' peng. 
Csak _homlok izzad.-- Lásd Brigella pajtás, 
Ő sejti hogy' kell. Ő találta el, 
Mint kell kiadnia' bolondok' utját! 

BRicELLA. 

’S lehet talám még érdemes gavallér 
'S jó férj azért, ki szörszál~hasgató 
Kérdéseket felfogni nem szer is. _ 

т в U F А L в i N. 

Látod komám, jó szándékból teszi 
A’ herczegasszony, hogy még nász relótt 
Feladja a' megfejtendö mesét. 
Mert jaj keserves lenne nász után, 
Ha akkor adna fel tüskés meséket 

'S nem lesz szegény férj képes fejteni! 
De most, ha meg nem fejti is, csekélység --- 
Tüstént, alig hogy jól megérezi, 
Csak egy kegyelmes pallos koczczanással, 
Frisen menekszik bánatos fejétöl. ' 

В R l G В L Ь A. 

Te nagy bolond; nincs mit veled beszélni. 
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-Veszsz hát meséddel— Már ha asszonyod 
Eszét mutatni olly dühödve vágyik: 
Kell-e azért hogy a’ királyñak, 
Kik a’ mesékre nem nagy mesterek, 
Meghaljanak? -- Már e’ dühös , bolond, 
Pogány, kegyetlen, durva gondolat! 
Hol hallod azt, hogy a’ ki éles észszel 
Nem bír, megölnék értte? 

TRUFALDIN 

_ Várj te kába! 
Hogy, üzze hát el a’ bolondokat, 
Ha nem kerůl a"próba-tett egyébbe 
Diván elötti megpironkodásnál? 
Egy gyermek is fut bátran a’ jegen, , 

Ha tudja hogy nem zuzza szét agyát. Söt hidd el,‚ a’ ki herczegasszonyunkra 
Sem birtokára nem vágyott különben, 
Majd nyakrafőre jöne a’ mesére. 
Mert végre, éles elméjébe minden 
szerelmesebb még mint a’ szép leányba. 

В в 1 G E L L A. 

Mi lész utóbb is a’ históriából? 

Az hogy Turandot asszony ott marad. 
Tudom nyugalmát kedvelö ’s okos 
Egy olly hegyes töpárnát nem veszen. 
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‚n ‚ ft" TRUFALDIN. 
Szegény Turandot, férj nélki>íl Inaradtál! 

l Tivulról mn||ikn-mar|ch hnlhtik. 
B в 1 G в L L A. 

A' Маán közelg! 
TRI‘JFALDIN. 

m?, 

u {d} 
Mensch, konyhsít örzeni! 

Én is megyek szép herczegasszonyomhoz. 
Külön ‘поn elmennek. 

  
 

  
 

‹ 

Ё 
MASODIK- JE LENÉS. 

В” cnpi?. kaumid; da Барон jhdko'sok: кк 
ctorok , kiket követnek P A N T A L O N e'. T A R T A-‚ 
GLIA. mai ja.. ALTÓUM ‚ЧЗ-ЗН нм“. Pnnlnlon а. 

Tarlaglia helyt foglalnak a’ cńniri пошиаа1 nembe, n' nри.‘ 
doclnrok hitrlbb, n’ löbbi ke'n'ret szon oldalon , hol n’ csriniri 

Ulinol: nyolca do 

tronua ill. A’ cae'azir’ bein'ptekor mindnysijan Iren-n borulnnk, 

‘5s ugy maradrank, mig a' trошнит folhigoll. Akker felkelnek, 

падение iilnck. Еgy imán-n , mв11yаз’1щn1оn ld, megninik 
a' ‚mnnikn., ‚ 

    
 

Mikor szünik,.hiv szolgák, bánatom? 
Im aix‚samarkandbéli herczeget   

 

ha» 
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Alîg tehettük még a' sîrverembe, 
Мég folynak értfe könnyeim -— 's viszont 
Едy тásнк; ogy й] áldozat kö‚zelget, 
Vérzö szivembe йj sеЬег csinálni. 
Kinomra nemzett átkozott leány! - 
Mit ér, ha késö, a' pillantatot, 
Melly а’ kegyetlcn törvënyt létre hozta, 
Atkozni, mellyben eskümet letettem@ 
Szent eskümet már meg nem szeghetem. 
Nem hajlik a’ lyány. Nem rettennek el 
Kéröi; vakként futnak a’ halálra. 
Kihez folyamljak? Oh, ki ád tanácsot! 

‚ PANTALON. 

Ki ád tanácsot, felség? Van mit adni? 
Nálunk keresztyén népek’ földökön, 
Édes ha-zäm’ Velencze’ városában 
Gyilkos parancsra nem mo-ndn‚ak hütet, 
Nem hoznak illyen ‘пaс! törvényeket. 
Egyáltalán nincs példa ott rеá, 
Hogyegy királyñ apro‘ képçken 
Elandalodván, ogy lyány’ kedveért 
Nyakát szegetné. Еgy asszony személyt, 
Ki úgy születne mint ez a‘ Turandot, 
Ott a’ vйдёт“: minden kincseért 
Nem lelni; a’ ki_mind‚en férjñut, 
Mint ez, magához szédítsen. Korántse! -~ 
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Ments’ isten! Ollyas álmunkban se’, voit, 
Midön hazämban laktam jobb koromban, 
Mig nem becsl'íletem’ viszonjai, 
Mint tudja minden, honnomból kiüztek, 
'S jó csillagom majd e' császa’ri várba > 
Vezérle, hol mint cancellarius 
Jó karban élek. C hin á r ól csak almyitt‚ ~ 
Tudtam, hogy еgу jó szer hideglelésben; 
’S most véghetetlen kell bámulnom itt 
A’ sok csudäs lyányt és legényeket, 
Csudás parancsot és törvényeket. 
Ha Europában én ezt elbeszélem, 
Май-111 szemtöl szembe’ rám Каскaд. 

AL'róUM. 
Meglätogattad~e , Tartaglia, 
Az líj merészt? 

т A в т A G L 1 A. 

Igen is, feiséges úr! 
Meglátogattam. A' császári kastély’ 
Bal szárnya’ külsö végén van beszállva, 
Mint rendesen más vendég-herczegek. 
-~- Egy ritka ifju. Olly ‚szép, olly deli! 
Szivem reped meg értte. Oh de kár, 
De ka'r szegényäét hóhér kézre adni! 
Olly kedves i'fjut! Oh én, tudja isten, 
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Belé szerettem! Nála szebb legényt 
En életemben nem Штат 80h11. 

ALTóUM. g 
Átokra mél-tó törvény! Gyászos eskíi! ;‚_ 
-— Reménylem, a’ kirendelt áldozat « 
Kiment ezért is a’ nagy Fóhinak; 
Hogy véghe-tetlen bölcsesége’ fényét 
Terjesztené ki a’ boldogtalanra. --. i 
Ah , nem merek már én reményleni! ‚ 

PANTALON` '~' 

Az áldozat kiment höven ’s felesleg. 
Engesztelésl>íl häromszäz tulok, 
Mind a' kövére hullott e1 Tie n n e k. 
A' napnak adtunk háromszáz lovat, 
A’ holdnak is kijárt szint’ ennyi sertés. 

A LT ô U м. 

Most hát be kell (it hívni, a_’ merészt! 
- A’ ke'ao'ret’ еgy renzo cltivosik. 

-- Proháljuk ezt is czéljáról leverni. . 
Ti is, ti diván’ bölcs’ szövétneki 
Segítsetek, ’s én érttem szóljatok',> 
Minden legyözö okföt hordjatok 
E1ö, ha nyelvem’ fájdalom kötendi. 

P A N т A L о s. 

Felség! Magam’se’ ásom el fejem' 
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Fél szäzad óta gyült ‘Минoкий. 
Torkom’ rekedtre prédikálom én; 
Mit ér, .__ ha még is mint egy pulykaíì 
Nyaklít szegetni hagyja’.l 

TARTAGLIA. 

Megkövetve Ж 
Qolléga úrnak érdemes személyét, L 
En éles elmét‘ vettem észre mila; 
Ki tudja? — Ёn még el nem csüggedek. 

PANTALON. 
 

Ó fejtené meg a’ kigyó’ meséit? 
Azt nem hiszem! 

'HARMADIK JELENÈS. 

E Ь ô В В ÍÉK» K Á L À F , egy testörtöl ke'le'rtetve. A' 
cshzlr elölt te'rdrо bocailkozik, knze't homlokira emelve. 

.\‚ 

a AL'ró UM, гиды ¿Ng? 
ogy ideig na ifìit nzamle'lve'n. ffäggîûq* “j-if 

Kelj fel, boldogtalanl 
M-elly termetî Ah, melly kellemes vonások! 
Mint‘lférzik értte szívem! — Szólj, ki vagу? 
Mellyik hazá-ban nyerted- létedet? i; „à ¿Á 
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к Á L А г, 
llevés Мei; nvarodlm hnllgat , дни- 111011c16 maga’ megluftl. 

dnl. 

Engedj, hatnlmas úr, most esmeretlen 
Maradni. у 

A L 'r ó U м. 

Mit? Te hát így esmeretlen, 
Így névtelen kimernéd nyujtani 
Császári lyányom’ jobbjaért kezed’? 

к Á L A F. 

Királyî "151- foly, császár, _vérerembem 
Lételre mintegy herczgg jöttem én. 
Ha rám halált mért a’ végzés , nevem, 
Szülö hazám és törzsököm ki fog 
Világosodrii még halálomig. 
Hogy minden értse meg: nem érdemetlen 
Nyujtá kezét ki lyányod’ jobbjaért. 
Kedvezz ez uttal , és hagyj esmeretlen. 

‚1 LT ó u м. 
Milly édesen foly ajkán a’ beszéd! 
Mint szánom! -- Иgy dе hát hn a’ mesét 
Megfejtenéd , és akko! származásod ‚-~ 

’ÁLLM 

Törvény csupán а’ herczegekre szól. 
Hä engemet megszrin az ég ’s nyerendek',I 
És én királyi herczeg nem vagyok: 
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Alá könyörg-: fuss a’ veszëly elöl, 

Kinos h-alálnem olt'sn élle‘met, 
Ne [еде sirhant hervadt testemet, 
Vad állatoknak vettessék az étkúl. 
Pekkinben -él lígy is már еgy tamíja 
Mind törzsökömnek, mind pedig nevemnek. 
Csak- most kegyelmezz császár ’s hagyj ne. 

- - - - уедет 
’ALTóUnL 

Jófl van! Leg'yen meg! Tôled szép наш, 
Hitelt 's kegyelmet meg nem vonhatok." 
- De -légy ‚te is hät еgy császár eränt 
Egy kedvezéssel, a’ ki tronusáról 

Mellyet vakon mégy -huzn’i éleiedre. Ё“ i- 
Анj e1 ,veszélyes „быть Fèléг, ‚ - 
Hasonfeiét кем inkább birmkimnakf“ “Ё 
Bizony megosztom e’ tronust veled. ~ 
Olly hathatósan hiíz szivem fele'd, 
Hogy én leányom’ jobbja nélkül is, 
Itt tronus’oinbnn néked helyt adok. 
Méx--t _ke'nyszerítesz hogy tyrann Iegyek? 
Rég’ szçíll- fejemlje már n’ népek’ átka. 
Már tiz lеgyilkolt herez-eg' vére ké`x' 
Bosszút az égtöl búban без 1`е1етrе.‚-‚‚ Azéŕt, he már nem szánod ò‘nnödet, "É 

  
 

Tekints reám, é; kéméld könnyemet, [за -j , 
Küu', :.i'tililzil. lx. 'H 
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Melly hantodon majd fogna hullani 
Kisŕrt szememböl. 0h ne hagyd tovább 
Átkoznom azt az бы“, mellyben én 
Világnak egy lyányt nemzék ostorúl, 
Ki könnyeimnek gyász árját (мышцa! 

KÁLAF. 

Szünjön keserved, felség! Tudja isten, 
Mint vérzi gyászos sонт! keblemet. 
-— Valóba’, еgy illy kegygyel tölt atyáhól 

-Nem нашt vad érzés által magzatába. 
— Tç’ged ki tarthat vétkesnek? Valyon 
Szeret'ni vétek-e leányodat? - 
Vagy vétek-e еgу égi bájra Телец _, Magzattal a’ föld’ népét díszesítni? > 
-— Nagy lelkiséged boldogabbra Сaшка. 
Én nem vagyok'rá méltó, hogy veled' 
Országodat megoszszgm. Most ‚pейд, . 
Vagy a7. felölem istenek’ tnnácsa, 
Hogy fçltaláljam boldogsägomat 
Dicsö leänyod’ óhajtott ölében; ~-- ;, 
Vagy hadd szíakadjon vége életemnek, 
Melly nzнa nélkl>íl csak terhemre van! 
Nincs más, Turandot vagy halál elöttem! 

PANTALON. 

Ej, drága fennség! Mondja meg nеkшца 
Kapunlç felett ц’ fc'iket látta-e?> 
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„www-«M ‚ ‚‚.‹‚.—_„—‹.‚‚‚‚‚‚.„ ‚ ‚ 

Én nem-beszélek többet. ~- Ej uraeskám! 
Tatár üzé tám, hogy nagy messzeföldröl 
Pekkinbe nyargal; itt pedig nyakát — 
Még a’ nyereg se’ hült meg, olly mohón 
Metszetni síet mint egy kecskebak? ` 
Megértse ám, hogy körmönfont meséket 
Lök a’ hamis kisasszony majd elébe. 
A’ hét görög bölcs, és a’ forditók 
Mind hetvenen, több álló éveliig 
Hiába rägnäk körmöket felettek. 
Mi is — pedig vén practicusok vagyunk, 
Könyvpor befogta hajjal — csak sok ügygyel 
Bajjal találjuk el mély titkokat. 
Nem holmi ifjuság’ barátja-béli 
Dibdáb meséket ád; nem illy szerl'íket: 
„Vizen megyen még sem locsog, 
Sáson megyen még sem suhog.“ 
Épen nem. A' legújabb módiként 
Késmi вы. Átkozott diók! 
Nem lesz felette könnyü felharapni. 
Mert lám, ha a’ megfejtés pappirosra 
Nem volna irva, melly pecsét alatt il" 
А‘ doctoroknál áll, 6k mondhatom 
Fejekre állnak, még se’ fejtenék meg. -- 
Jobb hát ha меgy, jó pösze, merre jött. 
Кий‘ még konyulni olly Íiók virágnak, 

 

\ 
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Kár szétrepi'ilni a' selyem hajaknak. 
Vagy tudja meg, ha még makacskodikf 
Erösben áll a’ kertben еgy retek, 
Mint, úrñkám, a’ f6 fejér nyakán. 

KÁLAL 

Kár "esztegetned a‘ szót, jó öreg, 
Mondám: Turandot vagy halál! 

'rAn'rAeLIA. 

Ugyan! 
Patvarba, má-r ez nagy vakság ’s makacsságì‚ 
— Itt nem dióra játszunk, l'irñkám, 
Sem gesztenyére. Itt most Юrе jár 
A’ koczka — före --,. Jól fontolja meg. 
Több más okot nem hordok én elö, 
Mint ezt az egyet; és ez nem cgekélység 
A’ f6 forog most koozkán, ’s élete! 
Im’ a’ kegyelmes felség, tronusáról 
Atyásan inti, félti, óvja, kéri .--- 
A’ napnak értte háromszáz lovat, 
A’ nagy Tiennek háromszáz bikät, 
A’ csillagoknak háromszáz üszöt, 
Szl'nt’ennyi sertést a’ holdnak feláldov.. 
Goromba volna ’s hálátlan vad emher, 
Ki ennyi jóság mellett is busítná 
Egy illy kegyelnies esászár’ jó szivét. 
Ha több leány se’ volna a' világon 
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Mint e’ Turandot, még is kábaság 
És menthetetlen "akság, élelét 
Koczkáznì értte. —' Nyers bcszédemet 
Zokon ne végye ú-rñkám. Hiszen, 
Tudj' iston, én иgy szánom, ugy kivánoln 
‚Тaйt! Mi volna az? Fejét kitenni! 
Ah, nem lehet! Hogy, Ноgy’? 

KÁLAF. 

Ne hányj , öreg,- 
Ne hányj ьшьa ъшы n' falakra. - 
Ertsd meg: Turandot vйgy halál! 

AL'róUM. 

‚Legyenf 
liohanj halál-ba, tépd ki szíveinet! > ‚` 

Еgy drabnnlhoz. 
Leányomat be kell „днища 

Dl-abnnlûl. 

Ma második Úérontáson legelhet. 
KÁLAF, 

u цità file' fены!“ . fenült virakou'snl. 
Örök hatalmak! --. Hét ineglátoln ö-t! 
— Itt a’ лagy óra! ~ Oh eröt egek-! 
Eröt szivеmbo, hogy tekintetén 
Zavar ne lepjen! Elmémnek ищаt 
Homály ne fошa! Nom rettent egyéb 
Еsa!‘ kel-leménok tompító sngúra. 
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Ti istenek, ne hagyjatok magammal 
Hasonlanom. Ti látjátok, miként 
Reszket velöm, mint ingadoz sziem; 
Miként szorong a’ várakozäs miatt. 
.— Diván’ bim'i! Létemnek bira‘i! 
Ne büszke nagyravágyót zzetek 
Bennem, ki a’ sors ellen üzdenék; 
Szánjátok inkább a’ boldogtalant! 
Itt az akarásnak, elhatározásnak, 
Okoskodásnak, józan fontolásnak 
Nincs béfolyása, nincs részvétele, 
Erösb az ösztön, nem bi1-ok vele. 

NEGYEDIK JELENÉS. 

mmh 1l'11111iк. TnUFA LDlN rene'р, um“ 1110 a’ 
villiu ‚ unina а’! ckele'k; н uíin tölab rahnolgilók, kik a’ dob 

nzólioz accompagnieroznak. Ezel: nth/n> A D EL MA e's z É' 
LIMA , arnaz lalir öltözetben. mind ketten fâlyolonn. Ze' 

limânâl ogy nelcncze, pecse'tcs levelekkel. 'irufцldin 6s n’ fe 
kclfik n’ csllnir elůtl elmeniökben arczra borulnak, de minůjßrt 
felkelnek; 11‘ mbnulgälók lete'rdelnek, kezeiket homlokokra eme?. 

ve'n. Utóljâra ‚nомытk T U RA N D О 'l' filyolonn, Баsdа; 
cliinai öltöacllren, biinzke me'ltàaâggal. Elölte a’ lnmlcsowk e's 

doclorok földre borulnak. Altńnm feláll , kínek n’ hercsegunony. 
l-iomlokira Vemcll ke'zzel fejot lnjl, nkker tronvniha 111161i- 
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-Ne költsd azért líj gyászra nеpеплет, 

Adelmo johh- , 2611ша hal Ее" felöl a' tronuaon helyl foglalnnk. 

Trufnldin n’ szelencze'l Ze'limitól elveni, e'n n’ pecsáles leveleket 

n’ docloral: k'o'zt aok teketoriiui Ницца. E’ mcgle've'n, szo 

kolt hnjlongânal eltâvozik. A' munika megniinik. 

TURANDOT, 
hónzna паnеt ulân. 

Ki a1., kit újra csalfa vágy emészt, 
A’ sok siralmas liélda’ ellenére, 
Elmés nieséim’ titkát fejteni! ' 
Ki gyilkolója önnò'n életének, 
’S csak áldozatnak számát iött nevelni! 

A L т 6 U м, > 
Kilal-ra millet, ki ilme'lkodvn sill д’ divin’ közepe'n. 

Itt áll , leányom! Érdemes különben, 
Hogy készakarva férjeddé fogadd, 
Ke'sértetet nem ällalván vele. -’ 

Atyád’ szivét se’erongáld új sebekkel, 
т U RA N nom, 

„gy neig u aqui „шинам. hniku гамма- oz. 
Nagy istenek! Mit érzek, Zélima’? 

z'ÉLlMA. 
Mi lelt, királyném? 

т U n A N n o т. 

Egy se’ lépe fel 
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Divánba még, ki e' kemé-ny s-zivet 
Lágyitni tudta volna. Ez legelsö. 

zÉLlMA. 

Könnyů Jneséket hát, ’s le büszkeség! 
T u RA N D o T. 

Mit szólsz, *lnerész‘î ММ? Hát becsííletem? 
ÃnnLMA, 

el alan ц' herçàßßnt дачy ,omdâllmaânnl ne'aye,'n, fëlre. 
Álom cSak-e? Kit látok! Istenek! 
Ó az! Bìzonnyal a’ kertésn-inas, 
А’ szép legény, ki Keicobád atyámat 
Szolgai-lta! — ¿s 6 egy királyñ volt! 

-Oh , днем sugallá akkox` is szivern! 
’S im' sajdítás,om most yálik valora! 

T U R .A n о т, 

Még most Мёd van helfczeg, _Vakmerö 
Szándékodon hagyj fenn ’-s-még elmehetsz. 
Mert tudja isten , a’ nyelv mind hazug, 
Melly, mint kegyetlent engem káromol. 
_ Én nem kogyotlen, сsа!‘ szabadfvagyok, 
C-sak az kivänok lenni és maradni; >- 
Csak sены másé lenni nem tudok. 
Е’ Збsцоmaд :nit едy köz gmber is 
Létével együtt a’ világra hoz, 
Вы védem én — én еgy сsásрф" 1ейnyц‚ 



49. 

Lámm miképen horanak Ázsiában 
Rabszolga-jármot mind az asszonyok. 
Bosszúlni kell az eltiport nemet 
А’ büszke мы népen, kit felenünk 
Gyengék felett más elsöség nem illet 
Mint durva testi erö. Nekem tehát 
Védfegyverl’il ha éles ész jutott, 
Miért ne védjem jusomat vele? 
— Egy szóval én még tudni sem нvдно!‘ 
А’ férjñ nemröl; én gyülölöm azt 
A’ büszke dölyfös fajt. — Minden becsesre 
Kivaíncsisäggal nyujtja 6 kezét. 
Mindent, mi egyszer száját ízlelé, 
Befalni vágyik ö, a’ telhetetlen. 
Ha a’ teremtö engem kellemekkel ‚ 
Ruháza, ’s éles észszel álda meg — 
Az lesz örökre sorsa a’ jelesnek, 
Hogy вы “141552523 mindcn, ’s a’ csekély> 
Nyugodva lappang becstelen köréb-en? 
Szükség hogy a’ szép egynek rabjn légyen‘? 
--. Légyen szabad, mint~ a’ szép égi nap, 
Melly nem csak egyre hinti éltetö 
Заgzй-a’ fényét, melly mindcnt vidít, 
De sеnkinek nem rnbja, nem sajätja. 

KÃ LAF. 

Felséges elme, ritka lelki -dísz 
xÜLr. JÁ-rlxszix. 1x. 3 
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Egy bájalakban! Hogy’ lehetne hät 
Vétkelni шёл‘ egy ifjút, hogy fejét 
Illy drága e‘rdem-díjra tenni kész! 
f- De lám, veszendö kìncsért a’ hajós 
Gályát, legényit, ’s önnön életét 
Koczkázza tenger’ féktelen dagályin. 
Vért izzad a’‚ hös ůzve vérmezön, 
Muló dicsöség’ árnyékát. ...- Talám 
Veszélytelen csak a’ szépség nyeretnék, 
A’ legbecsesb jó, legföbb pályadíj? 
Nem. Hát kegyetlen nem vagy én elöttem. 
Te is ne mondd az ifjiit vakmerönek; - 
Ne vesd meg öt, ha gerjedö hevében 
Becsůlhetetlen kincset nyerni tör. 
Magad szabád ki értte a’ becsárt, 
Mellyen vehesse azt az érdemes -P 
Királyñ lévén én is, életem - 
Méltó beesár hát. Bár ez mindenem; 
De volna százszor, mind százszor kitenném. 

zéLrMA. 

Könnyů meséket ennek г, az istenért, 
Szép herczegasszony! О érdemli azt. 

ADELMA. 

Ah , milly szeretni méltó! Milly nemes! 
Oh bár еnyémnek tudnám! Bár elöbb, 
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Mig a’ szabadság’ szép viránya-in 
Andalgva jártam a’rtatlan gyönyörben, 
Ismernem adta volna isten! Ah! 

Mínö szerelmi tüz lobbant szivemben, 
Hogy származása’ ЕЩЁt megtudám! 
-Reménylj sziv! Ot neked még birni kell! 

‘ГМa116011101. ‚ 

Zavar fogott el herczegasszonyom! _ ю _ 
Hallgatsz? Dicsöség, hir, név hol шara“ 

тшмывот. ‚ м 

Mi lelt >kemény sziv? Ingadozni Виdел? 
Nem ugy Turandot! Gyözni kell magad’. 
»- Iól van. Legyen hät. Készülj vakmerö! 

ALTóUM, 
Herczeg nem állsz el? 

‚‹> KÁLAF. 

Én isme‘telem, 
Császár: Turandot vagy halál! 

Ритм e'a тпщш minimum bonznnkodiat mutatnak. 

A L T ó U м. 
Noszai‘ 

Olvasni kell a’ törvény’ czikkelyét;- 
Hogy hallja gyászos sorsát a’ makacs! 

'I‘arlaglia Нива} keble'böl a’ tíirve'nykönyvet, melle're teni, 
nutin humlokdra, akker dltaladja Pnnlnlonmk. 

3* 
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P A N-T A L 0 N, 

iit “пи; n' t'ör-ve'nykönyvet , ell-ìb-b пена boruh-in ‚ MA11 e'. 
l'enn nön’i olvaan. 

„Minden királyñ kérheti 
Turandot herczegasszonyt, 

De a’ kérö a’ divánban 
Elöbb három mesét bont. 

‚Ha -fel nem bontja a’ mesét, 
Nyakát pallos vágja el; 

‚ Fejét Pekkin.’- kapujára 
' Hóhér-.inas s-zurja fеl. 
Ha felbonthatja a’ mesét-, 
, Menyasszonyát megleli. w 
Igy hangzik a’ törvény , ’s a’ khán> 

Esküvel pecsételi.“ 
A' törvliny’ felolvus'.“ ulin штампа n’ köuyvet, melle'hez 's 
homlukilxoa nyomja, иgy iltalndja Tartagliännk , ki elöbb "по"! 

а’ man, bomlvin, iltalveazi, e'a Altôummsk cleibe ‘аид. 

A L T ó U м, 
mb Кий: fоlemeli ’a n' törve'nykiinyvre tessi. 

Oh, vérrel irt törvény, nekem kín ’s gyötrelem, 
Betöltetésedet hüttel pecsételem! 
Tnrlaglia isme't kelzle'be zirja n' könyvut. Húzamos Май; me'ly 

csendcase'g uralkodik. 
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T U R A NÜD 0 T, 
nónok lungen. 

Van еgy éШГа, mellyen 
Az ember él ’s kihal. 

Agg régisége ellen ‚ - 
Mindig fris zöldben áll. 

Egy eldalán örök fényt 
Isznak he lombjai, 

A’ másikat, pokolként, 
Örök homály fedi. 

Mindenkor йj gyürůket 
сайт“, ha újra kel. 

Ha mérsekelsz idöket, 
Ettöl „gаем. 

Кбnnуй nevet benyornnod, 
Mfg gyenge, kérgiben; 

De hidd el, nem találod 
Azon ó létiben. 

Ez élöfán mit értesz, 
Kimondd Щи, ha nem, — veszsz. 

Leül. 

к Á L A F, 
‚и ideig e'g fele' ne’sve'n, meghajlja magit а’ herczcgasuony 

feld. 

Boldog, királyné, akkor a’ te szolgád, 
Ha több meséid nem homályosabbak! 
— A’ vén fa, melly új zöldbe öltözik, 
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A’ mellyen ember él ’s ki is mulik; 
Melly rész szerint napfényt lát végtelen, 
Részint szünetlen éjbe rejtezik; - 
’S míg kérge gyenge , nem nehéz reá 
Nevet felírni, melly azonba' rajta, 
Míg kérge nyers , csak addig látható 
— Évet jelent az éjekkel ’s napokkal. 

P A N T ALON, örömmel. 

JTartagliäm! El van találva! 
TARTAGLIA. 

Helyes! 
D О С T О R 0 K, 

n’ pacae'tea leveleket felnyiljik. 

Optime! Optime! Optime! Az év! Az év! 
A' muzsikц megnőlal. 

Az. т 6 им , mmm. 

Kedves ñam, jó istened' kegyelme 
Segítsen a’ más két mesére is! 

ZÉLIMA, félre. 
Oh, szánd meg ég!> 

.AD в L M A , ы „sm ma. 

Ne szánd meg ég! _Ne engedd, 
Hogy a’ szerelmes ötet elveszesse, 
És a’ kegyetlen büszke nyerje el. 
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T U R A N D О T ‚ fe'lre , bonaankodvn. 

Ö fogna gyözni? Engeln meggyalázni! 
Nom! Istenemre, nem! u 

nimh... Onhitt bolond! 
Korán öríilsz még. Halld és fejtsed ezt: 

шип ’a elöbbi hangen igy folytatin. 

Kicsinyke kép,_bájlak hazája; 
‘ИЩЕМ ád, világot vész. 

Örökre változik formája, 
De szép azért, ’s fris és egész. 

Kic-sinyke közbe jól befe’r ez; 
Kicsinyke ráma fogja be: 

De mind az, a’ mit tested érez, 
Mi légyen, e’ kép sugja be." 

Mi légyen e’ kristály, találd el, 
Melly többet ér mint drágakó’; 

Nem tüz, de még is fényt lövell el. 
A’ láthatárt beszivja б. 

Egészbe’ láthatod lefestve 
Rámája közt a’ szép еgеt; 

De a’ mit elsugárzik дате 
Gyakran dicsöbb mint ö bevett. 

KÁLAL 
kevin gondolkozia udn, magit n’ hercugnnuny fsle' meghajtja. 
Ne kelj hazagra , oh szépség’ alakja, 
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Ha fel merészlem titkod’ fejteni. --~ 
Ez a’ kicsinyke kép, kis räma közt, 
A’ mellyen égnek boltja festetik; 
E’ tisztii- kristály', mellynek drágakt’í , 
Becsét nem éri, mellynek szétlövellt 
Зagай-a szebb, mint a’ mit ö beszív — 
Bizonynyal a’ szem, — a’ te szép sитоd; 
Mert az van illy sok bájokkal tele, 
Ha ráni szerelmet pillantasz vele. 

P À N TA L О N y örömmol felngrik. 

Tartagliám! Ugy éljek, czélt talált. 
TARTAGLIA. 

Czélt. Veszszek el, ha nem! 
D O C T О R O к , l'elhonlj‘k n' leveleket. 

>Szeiii l szem ! гaммa l 
Munnik.. 

ALTóUM. 

Nem várt szerencse! Ah, jó istenek! 
Vigyétek (it a’ végsö сzйra is! 

ziáLiMA, nir.. 
0h, bár utolsó próha volna ez! 

AD E LMA , a.’ ne’zök lele'. 

Hová legyek! Gyöz , már elvesztem öt. 
Tnrnndolhoz. 

Tünik -királyném, nagy hired, nечеd! 
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Hоgy türheted? Szép> gyözedelmeid 
Еgy percz alatt igy lesznek semmivé? 

Т U R A N D O T , fefill Шиs ЪпаggаЪ 

Elöbb leroskad ég‚, föld! Halld merés'z! - 
Annál erösebb bennem a’ gyülöl-ség, . 
Minél bizottabb lélekkel reményled, 
Hogy meggyalázott jobbom’ elnyered. 
Jobb hát szaladj, fuss a’ diván e1ö1. 
Ne wird be a’ vég próbát. Óvd ‘фей’. 

кАьАв 

Csak az busítja ’s tépi keblemet, 
Imádni méltó llerczegnsszonyom, 
Ha a’ gyülölség benned gyözhetetlen. 
Az hogy fejem majd porba hull, nem íjeszt. 
— Hnlljon, ha мы kedvet nem talál. 

A L т 6 u M. 

Állj el szerelmes szép ñam. Ne késértsd 
Az ég’ kegyelmét,> melly eddig sеgél‘. 
Most még dicsöség fiizte homlokoddal 
Ёpеn vonulsz el a’ diván elöl. 
Mit ér ha kétszer gyözvén, hàrmadikra, 
Az elhatározóra megbukol? 
Minél magasbra hágsz fel, a’ bukás 
Annál siralmasb. — És te is leányom! 
Engedj. — Elégeld a’ kisértetet. 
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Azt tette ö, mit 6 elötte senki. 
Nyujtsd jobbodat, inert érdemes rea. 
Szünj meg kinozni. 

Ze'lima könyörgö, Adelina fenyegetö nemeket vetnek Turin1 
dotre. 

'rUnANno'r. 

Nyujtsam jobbomat? 
Próbát se’ a'lljon? _ Azt én nem teszem. 
Három mesét tart a’ törvény; haladjunk! 

KÁLAF. 

Ugy van. Haladjunk! Sorsom isteneknél. 
Enyém Turandot vagy halál! 

TUnANnoT. 

Az az. 

Sorsod halál lesz, vakmerö! Figyelj: ‚ 
ЁеНП ’a azokoll. hniigon деаицыl'. 

Mi eszköz az, mit más alánéz, 
’S egy császárkéznek díszt szerez? 

Ezer sebet ‘á; ezzel a’ kéz, 
Vnlóba’ még se’ fegyver ez. 

Karddal rokon , de vért nem ont ki; 
Bár hódol is, kárt nem tehet; 

Csak gazdagít, senkit se’ foszt ki. 
Lágyít, simit vad életet. 

Orszägokat fundál ’s felépít 
Pusztákba’ várost és falut. 
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Анд; tetézi a’ fam’ népit, - > 
Ha ez kellö divatra jut. — 

Mi eszköz ez, merész találd ki, 
Máskép fejed lemetszetett. 

Filyolit felrinlja. 

Nézz fel, ’s ha birsz magaddal, ‚мы ki 
E’ meglepö tekintetet! 

KÁLAF, 
magin kivül, "ещe't eltaknrja. 

0h, штaнга fény! Oh , égi kellem! 
AL'róUM. 

Isten! Zavarba jött, magzín kivl-íl - 
Ne félj szerelmes ifjú! Térj magadhoz! 

zńLIMA, fare. 
Ah, reszket a’ sziv bennem! 

ADELMA, .’ „am ma. 

Már enyém! 
Kedves jövény, ne félj, megmentlek én. 
Mutat szerelmem nékem arra módot. 

PANTALON. 

Az istenért, ne hagyja el magát! 
Térjen magához a’ herczeg! Ne féljen! 
Oh, jaj! De n_nár elvész. Már elveszett. 
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T A R T A G L IA,, fe’lro, fonioznn. 

" Rangom nem engedi, hogy futnék nyomon 
Konyhára, kérni egy eczetes czilindert. 

T U n A N D 0 т, 
a' mind ekkorig пчân kivül le'vö herczeget árze'kenyen nem 

хан. 

Boldogtalan, veszsz most, ha aт: akartad! 
KÁLAL 

magihoz te'rve'n , izelid moiolygâmil magi'. s’ herczeguaxoiiy feld 
meghajlja. 

Csak szemvakitó fényén kellemednek, 
Csak bájos orczád’ feltakart sugárin 
Tompult meg elmém egy kicsiny korig. 
De szép királyné, nem vagyok legyözve. 
_ Kérded , mit értek a’ vas eszközön, 
Mellynek becsét sok nép nem ismeri, 
’S Chinába’ császárkézen díszesíil 
Évkezdeten, _ melly által földmüves’ 
Szelíd iparja sok kopárt, vadont 
Hódít ’s mosolygó t'fíjakká varázsol? 
A’ vad tatárság’ rengetegjeit, 
Hol csak vadäsz bolyg, csak vad nyáj legel, 
Elhagyva, China’ nyájas térit érve: 
Kit nem lepett meg kedves érzelem? 
Látván köri’íl a’ jól müvelt mezöket, 
Зoк száz virágzó várost és falnt, 
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Bölcs rendszabást e's a’ békés nyugalmatr 
Ki nem dicsérte a’ mind ezt tenyésztö 
Aldott vas eszközt , a’ derék е k ét? 

PANTALON 

Oh, légy magasztalt! Hagyd öleljelck! 
Nagy kedvemet nem tartózlathatom. 

TAR т AGL 1 A. 

Az isten áldja meg felségedet! 
Elmult az inség, a’ jaj véget ért. 

D o C т o к o к, 
feltörik n’ Pecse'teke-t. 

Ekét! Ekét! Аж, azt jelent! Ekét! 
Minden munikni nernimnk на” haraogânal mcgnólalnak; -Гц 

randot a' trónuson elâjul. 

z L I _M A, 
Turandot [дБ-Ш foghlatcakodva. 

Nézz fel királyném! Nyert a’ szép királyñ! 

/î 

ADELMA, n’ nu'zök falo'. 
Nyert a’ királyñ, de vesztek e'n! _ 
Nem, nem! Reménylj sziv, niég ne csüggedezz! 
Altôum 'o'römmcl telve, Pantalon’ e'. Tarlaglia' aags'íse'gükkel ki. 
aill ц' tronmból. A' dоclorok foНllnak ne'knikröl ‘Ёs bnr». 

vониk magokst. Minden ajtók Найдиaиль Ne'p litalik. Mi 
alalt n’ muzsika fоlyvht tart. 

A L T ó U M ‚ Turndolhoz. 
No, nem busítod többé ösz шyма: 
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Kegyetlen egy lány! A’ törvény lejárt. 
Ez óra törlé el keservimet. 

- Jövel szivemhez kedves herczegem, 
Igen kívánlak vömnek elfogadni! 

T U R A N D 0 т, 
e: alatt ijúlhlból -i-elenme'lt , ’a düh-"iaen köze'jek roban. 

Mit akarsz atyám? Ne higyje a’ kevély 
Hogy engem elnyert. Gyenge próba volt, 
Három mesét kell újra fejtnie 
Diván elött. Megleptek engemet. 
Kevés idö volt készületre adva. 

A L T ó U M. 

Nem ugy, kegyetlen! Túl vagyunk azon, 
Többé ne várd, hogy rá szedd lágy atyádat 
A’ mit kivánt a’ törvény mind betölt. 
- Bár mondja rá a’ diván véleményét. 

PANTALON 

Szépen követve, dräga herczegasszony! 
Több, több mesékre várni nincs okunk, 
Több, több nyakat leszelni nem fogunk. 
-- Itt áll — amott áll a’ nyertes gavallér 
Szóval, lejárt a’ törvény, ’s a’ leves. 
Az asztalon. - Щt tart colléga úr? 

TARTAGLIA; 

Perczíg lejárt mint óra’ léncza, punctum., 
Hogy vélekednek doctor ő kegyelmеk? 
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n o c т о в o K. 

Lejárt. Lejárt. Fövétel is lejárt. 
A' sok bu bánat kézfogóra vált. 

A L т ó U M. 

Most hát haladjunk a’ templom felé, 
Az ismeretlen mondja meg nevét, 
'S gyürůt eserélnek. — 

TURANDOT, mm. ш. 

Oh, halaszd atyám! 
Halaszd az isten' nagy nevére kéglek! 

A L т ó U M. 

Чет. Nem halasztom. Hálátlan leány! 
Onnön kínomra és gyalázatomra 
Régen cselekszem büszke kényedet. 
Itéleted kimondatott; magok 
A’ kedvedért legyilkolt herczegek 
Pecsételt-ik azt meg véres fejekkel. 
Szavam' megálltam én; álld meg te is 
Tiédet — avvagy én megesküszöm 
А’ Fóhi' rettentö fejére, hogy - 

TURA ND o т , libnihoz borul. 

Engedj atyám, csak egy napot! csak egyet! 
ALTóUM. 

Nem , egy felet sem. Mars templom felé. 
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TURANDOT , Hngin На“. 

Jól van. Legyen-hät a’ templom sirommá! 
Hogy nöje lennék? Én? _ Én nem leszek. 
Készebb vagyok kiállni száz halált, 
Mint egy kevély férj’ martalékja lenni. 
A’ puszta név már, már a’ gondolat 
Ala'ttvalója lenni, ez megöl. 

xÁLAn 

АИj fel kegyetlen! _Engesztelhetetleni 
Ki állaná‘ki könnyed’ ostromát? 

Altzinmhoz. 

Hajolj szavára, császár. Én ma'gam 
Könyörgök értte. Adj id6t neki. 
Ha kényszerítve lesz enyém ’s gyülöl, 
Mit nyertem? Engem boldogithnt-_eß 
Tisztább szerelmem hozzä, mintsem 6t 
Illy fájdalommal nézzeni küzdeni. 
— Érzéstelen! Ha hi'i sziv’ hi‘i szerelme 
Nem hatja szikla melledet, triumpliálj! 
Én kényszerítve férjed nem leszek. 
Tekintenél be csak roncsolt szivembe, 
Érzékenyebbé lennél _ Véremet 
Szomjúzod? Вt az is. .Felség ne tiltsd, 
_Hogy tégyen йjabb próbát. A’ halál 
Kedves nekem. Már nem kivánok élni. 
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ALTÓUM. 

Nem. Semmit. Újabb próbát nem teszünk. 
Haladni kell templombaw-- Balgatag! 

T U R A N D О T 5 diihöaen felugrik. 

Templomba hát! Lásd hogy leányod ott 
Oltár elött is meg fog tudni halni. 

Egy lört kirint 'a monni akar. 

xÁLAn 

Meghalni! Isten! Ez már sokra megy. 
Hallgass meg engеm császár és müvelj 
K_egyelmesen csak most egyszer velem. 
Hagyd adjak én fel néki egy-mesét, 
En — мы, mellyet a’ diván elött 
Fejtsen meg. És ez nz: „Mi törzsökíì 

Az a’ királyŕi, és mi a’ neve, 
Ki életét csak иgy tarthatta fel, 
Ha szolgaságot vállalt, és csekély 
Zsoldért emelt napszámra terheket; 
Ki most reménye’ legfe'nyesb tetó’jén 
Sokkal siralmasb sorsu mint elöbb’l“ — 

Kё szivl Nevezd meg holnap jó korán 
Diván elött e’ herczeget ’s az atyját. 
Ha eltalálod, bárd essék nyakamra. 
Ha nem — tçvább ne- nyujtsd keservimet, 
De nyujtsd ajándékképen jobbodat. 

xûu'. :Ã'rńxszim rx. ” 
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TUnANDo’r. 

Igy jól van. Én rá ‘Шок. Illy kötéssel 
Tied vagyok. 

ZÉLIMA, fam. 
Már ‘иra reszketek. 

ADELMA, v „am мг. 

Már újra könnyebb lett lehelletem. 
A ъ т 6 U M. 

Nem jól van. Én nem állok semmire. 
Törvénynek állok én. 

KÁLAF, mnu.“ bonu. 
Hatalmas úr! 

Ha kérelem megindithat, ’s elötted 
Нa életem — ha lyányod’ élete 
Kedves, ne gátold, türd el e’ kö-tést! 
Örizzen isten, hogy kedvét ne tölte. 
Kéjben legeljen vérelnen! Mesémet 
Ha birja, fejtse meg diván elött! 

тшцывот, ш". 
Csufságot й: tám a’ merész идет? 

ALTóUM, mmh». 
Te nem гиdod mit kérsz, Vboldugtzellanì 
Te nem tudod melly lélek lakja (В. 
Mélyebb titokba is szer ö behatni. 
Ám légyen — Én tij alkut engedek, 
De igy: ha lyányom a’ titkos nevet 
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Nevezni képes lesz diván el6tt, 
Hymen’nyügétöl akkor megmenekszik. 
Új gyilkolásnak gyászos felvonása 
Вt elmarad. Ha mit kell eltalálja, 
Békével elmégy. Folyt itt vér elég. 
Jer herczeg! _ Oh mit tettél, esztelen! 
A' mara Щи lnllalik. Altólm ц’ hercuggcl karon fора me. 
gycn ki as altón, mellyen hejött; ulina Pnnlnlon, Tartaglia, do 
clorok «is n' tealörök. _ Turandot , Adelina, Ze'li'mn e's а‘ rah 
n0lgildk, Ttlifaldiu e'a a’ hоre'ltek n’ mhik njtón, лёдt’ мои 

nertnrtianl, mellyel bejöttck. 

*_ 

HARMADIK rnLvoNAs. 
 

Egy szoba a’ szerailban. 

ELsó JELENÉS. 

ADELMA 9 egyedñl. :A 

[и a’ határnap. Hullj le rabbilincs! 
Ot éve már, hogy fojtja keblemet 
A' и‘! gyíilölség, a’ szinelt barátság, 
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F, 

’S hüségi Миa. Ah, csuf vérszopó! 
Bátyám’ ’s királyi házunk' gyilkosa, 
Rabszolgasägom’ fö szerzö oka — 
Àz én eremben szinte mint övében 
Uralkodónak vére csergedez; 
’S térd-hajtva kell még is szolgálnom öt, 
ót véreim’ шпаги, kiföl 
Gyászos bukásom, kezdetét чём?! 
De nem tovább. Lerázom unt igámat. 
Lankadt eröm nem birja- márïtovább 
А’ tettetésnek rég emelt pogyászát. 
Itt, itt az -óra, m-entni kell magam’, 
El kell követni mindenf. A’ szövényen 
Legyen szerelmem-a’ vezérfonal. 
-- ‘(aдy kedvesének {Май felfedem: 
Vagy rá birom hogy elszökik velem. 
— Utálatos>! Ne félj; nem lesz tie'd! 
Ez egyre csalfa szivböl még teszek 
Szolgálatot tenéked — Nem tenéked - 
Magamnak. Édes bosszumat gyakorlom. 
Szivedbe’ dúlok, т‘; hüségemet 
Dicséri büszke gögöda — Látlak én. 
Bolondulásig ég sze-relmed értte, 
De nem szabad -kivallanod; nem illik. 
El kell magadtól öt taszítanod. 
Ön ellened kell mérges harczot állnod; 
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Mert oktalan dicsvágyad ugy telik. 
De végtelen fog dúlni kebleden 
Mérges nyilának éle; végtelen 
Vérezni fog sebhelye. Én tudom. 
— Jó éjszakát! Lejárt szived’ nyugaliiia. 
Turandot megjelen n’ nin’ hituljin, Ze'limira liiinankodva , ki öl 

vig1ница. 

Épen amott jön. _ Szégyen marja lelkét, 
A’ sziv, ’s kevély f6’ mérges harcza gyötri. 
Melly kedvet érzek durva kinjain! 
Kiizelg _ fülelnem kell, mir6l beszél. 

MÁsoDiK JELENÉS. 

'rUnANn от image1'. ziáLiMÁvn. A-n в LMA 
> elu'inle lhallan. 

TUnANnoT. 

Segíts, tanäcsolj. El nem türlietem 
Hogy megcsufoljon egy diván el6tt. — 
Magába’ már a’ gondolat megöl. 

zÉLiM A. 

Hogy,hogy,királyném-! Hät egy olly nemes, 
Egy olly szeretni méltó herczeget 
Te csak gyülölni — - 
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т U n A N D o т. 

Mit? Én gyülölni — 
Mag-it meggondolja. 

Иgy van. Gyülölni kell ötet nekem. 
Diván elött ö engem megcsufolt. 
Minden világ megtudja buktomat, 
És köz nevetség' tárgya lesz Turandot. 
Oh, ments, segíts! — А’ diván jó korán 
Веgyт, ’s ha tüstént nem fejtem-meséjét, 
A’ nyüg nyakamba száll — „Mi törzsökú 

Az a’ királyñ és mi a’ neve, 
Ki életét csak иgy tarthatta fel, 
Ha szolgaságot vállalt, és csekély 
Zsoldért emelt napszámra terheket; 
Ki most reménye' legfényesb tetöjén 
Sokkal siralmasb sorsú, mint elöbb.“ — 

Hogy e’ királyñ ö lesz, a' vak is 
Átlátja. Ám de törzsökét ’s nevét 
Mikép fedezzem fel, ha semmi lélek 
Nincs a’ ki tudna róla, és atyám 
Őt ismeretlen lenni engedi? 
Oh mert kinomba’ fontolatlanul 
Vállaltam én az oktalan kötést. 
ldöt akartam nyerni — Hát mit ér? 
Ki képes azt felfedni? — Zélimám 
Vezess nyomára, meg fogom köszönni! 
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zÉLiMA. 

Vagynak tudákos vén banyák, theából, _ 
Kávésalakból ök sokat kivetnek. 

т U в A ND o т. 

Csufolsz? Elötted is má: ugy lementem ? - 
zÉLlMA. 

Miért is erre több mesterfogás? 
— Képzeld elötted a’ szép herczeget 
A’ szivszori'tó érzékeny panaszszal. 
Hogy’ kííszd magával! Hogy’ félt tégedet! 
Miként könyörg, hogy irgalomra birja 
Hozzád atyádat, a’ ki irgalommal 
Iránta épen nem viseltetél. 
Mint nyujtja még csak most mentett ‘еjы, 
Hogy kedvedet betöltse, bárd alá! 

T URANDO T, „попы. 
Hagyd, hagyd el azt! 

zÉLlMA. 

Már jó! Elfordulál! 
Érzékenyülsz! Ugy, ugy — Ne rejtegesd. 
Szemedben egy könycsep ragyog. Ne szégyelj 
Hódulni hozzád illöbb érzeteknek! 
Мéд; arczodat nem láttam én soha 
Illy kellemesnek. Most végezd be, jer! 

Adelina ke'nül nlöle'pni. - 
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тпвычвот. 

Egy szót se róla többet. Férjñ ö, 
Gyülölni kell c'ít nékem és utálni. 
A’ férjñ.nép mind, mind hüségtelen, 
Mind önmagának él, mást nem szeret. 
Semmit jelentö szózat, puszta hang 
А’ hütszegönek hl'ísége ’s szerelme. 
Csapodár, hizelgö mig nem megkeri't, 
Dölyfös tyrann ha hálójába csalt. 
Vak kény, türelmet nem tudó "aд inger, 
A’ férjñ nemnek ugy csufolt szerelme. 
Ezért követ nem hallott tetteket, 
Ezért veszélylyel tölt ösvényeket. 
Csak asszony érzi, mit tegyen szeretni. 
— Egy szót se róla többet, érted-e-’G 
Ha megnyerend még holnap: kész vagyok 
Meghalni, rabszi’jára még se’ Мz. 
Hogy a’ világ, melly-nékem utálatos, 
Engem köz asszony sorsra birni lásson, 
Egy zsarnok’, еgy férj’ bl'ÍSZke karjain! 
Nem, nem! Turandot nem fog иgy leszállni. 
Menyasszony! Én? Egy sirverembeinkábh, 
Ezerszer inkább mint еgy férj’ kezébe. 

Аdа!!!“ vinnhuan luagit. 

zÉLlMA. 

Ken'íl valóban egy kis áldozatba, 
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Tudom, leszällni a’ magas tetôröl, 
Mellyen csudálva nézett a’ világ. 
De félre dicsvágy, hol szerelem beszél! 
Eljött az óra, valld meg! А’ rideg 
Göggel tusákat tart hevůlt szived. 
Engedni kell itt a’ nagyobb erönek. 
Te öt gyülölnéd? — Nem, te nem gyülölöd. 
Mért jársz -tehát ön szŕved’ ellenére? 
Add a' szerclmes férjnek jobbodat, 
’S gúnyolja bár a’ boldog paí-rt akárki! 

 

ADELMA, 

11.118116"a ыаьь сшьь "мы и „дм ыгр. 

Ki származását olly alant veszi, 
Az Zélimával szólhat olly alant. 
De egy királyi и“ fenntebb dobog. 
Töled — bocsáss meg, Zélima, nem telik 
Hogy herczegasszony módra vélekedj’; 
Fökép ha az, mint herczegasszonyunk' 
Legföhb dicsöség’ polczán ällva, most 
Világ' szemében, едy Щván elött 
Majd majd lesüllyed, — egy hitvány jövé11y., 
Еgy ismeretlen herczegtöl legyözten. 
Már is szememmel láttam a"triumphust, 
А’ сsaпa gúnyt sok férjñ arczokon, 
Hogy az, -királynénk’ jól füzött meséit 

xüu'. :Árixszim 1x. 4 



74 

Élesb eszé-vél -b'üszké-m elblzottan, 
Jätszodva fejté gyermek-tréfaként. 
Oh mint kivántam húni föld alá 
Szégyenletèmben ’s bosszumban! Hogyan? 
— Imádom én szép herczegasszonyunkat, 
’S dicsö nevét e’ szivben hordozom _... 
Ö a’ ki minden férjíit иgy gyülölt, 
Most -egyikének hölgye lesz! ‘ 

т U в A N o о т. - 

Ne dúld, 
Ne dúld tovább e’ felforrot' kebelt! 

‚ z É 1. 1 м А. 

Nagy baj, ha nö leend. 
, .ADELMAM 

Csitt, Zélima! 
Nem kérdik azt tetöled. Én tudom. 
Hizelkedés nem gondom. Áruló, 
Ki illy do-logban kímél, ’s a’ valót 
Tisztán kitárni ,késedelmezilL 
-- ЕЩЁ csapás ha már a’ büszke férjet 
Fejünkre úrnak ültetjük, hnlolt 
Vigasztalásul-az még fennmarad, 
Hogy készakarva választott személynek 
Esünk alá , és ez tompi'tja gógjét. 
De lám királynénk’ sorsa terhesebb, 
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És terhesebbé önkényt hogy' tevé! 
Nem készakarva hóduló szerelmest, 
Hanem csupán egy gyözö értelem 
Szerezte jót fog benne a’ kevély 
Tekintni; zsákmányul foglalja el. 
Majd becsbe' tartja-e? Kíméli-e, 
Ki által ő ngy nem kíméltetett, 
Kiért halállal vívni kelletett, 
Hogy ngy nyeretnék el mint pályadíj? 
Jusát iránta mérséklendi-e, 
Mit semmi fék se’ tart? 

 

T U R A N D O T , felgerjedt indulata1. 

Adelma, tudd meg! 
Ha a’ nevekre nem jövök, legott 
Oltár előtt egy tört döfôk szivembe! 

ADELMA. 

Bízzál királyném, és ne csűggedezz! 
Vagy csel, vagy ész megfejti a’ "mesét. 

z E’ L1 M A. 

Jó. Hát ha jobban ért hozzá Adelma, 
’S részvéte olly nagy, millyennek mutatja, 
Adjon tanácsot és segítsen 

TURANDOL 

Lelkem, barátném, édes jó Adelmám! 
Segíts, tanácsolj! En nem ismerem, 

4 * 
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Kiféle, honnan jött, nem tudhatom: 
Hát hol keressem törzsökét ’s nevét? 

ADELMÀ, „дадим“. 
Lássuk csak — Itt van .— Nemde ö maga. 
Ejtett ki egy szót a’ diván alatt, 
Hogy törzsökének volna egy tanúja 
Pekkinben? Ezt kell, ezt az egy tanút 
Nyomozni, Pekkint értte összehányni, 
Pazérlva szórni pénzt és drágaköt - 

т U в A N D o т. 

Végy drágaköt, ne kíméld pénzemet. 
Nem drága semmim, csak találjam el! 

“Ё LIMA. 

Kihez folyamljunk azzal? Kit nyomozunk"! 
’S teszem, nevét hát ’s törzsökét valóban 
Kitudjuk ekként: nem fog-e kisülni, 
Hogy a’ nevet pénz és nem ész fedé fel! 

A n в L M A. 

Hanem ha majd elárul Zélima — 
‚z É L l M A. 

Ez sok-»— királyném, tartsd meg kincsedet! 
Én hallgaték, azt vélvén, t'rím megindulsz, 
’S jobboddal ezt a’ minden férjñak’ 
Legérdemesbjét önkényt megkinálod. 
De nem - Teszem hát, mit tisztem kíván. 
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Az engedelmes hůség gyözzön itt. 
_ Tudd meg tehát, hogy szinte most vala 
Anyám Skin’na nálam, és örült 
Az ismeretlen herezeg' gyözedelmén. 
Az új kötéstöl semmit nem gyanítván 
Elsö hevében megvallá , hogy az 
Ő nála volna vendégül beszállva, 
Hogy férje Hasszán azt jól ismeri, 
Mint jó barátját és urát becsűli. 
Én nem mulattam el. nevét, hazáját 
És törzsökét is töle kérdeni,. 
De még az, иgy mond, mélységes titok, 
Mert töle Hasszán rejti gondosan! 
De még reményli hogy felfedheti. 
-- Most már ha arra érdemes vagyok, 
Kételd királyném még hűségemet! 

Érze'kenyülvn elmegyen. 

T U R A N D О Т , “На. síetvc. 

Maradj. Megengedj! Megbántottalak? 
Ne menj, barátném, Zélimám! 

A D E L M A , vinil-tulja. 
Ereszd! 

Hadd menjen ö, már a’ nyomon vagyunk. 
Most a’ további nyomdokot követni, 
А’ felfedésre cselt, mesterfogást 
Koholni, már mi ránk magunkra néz. 
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Meri: oktalamuig alt reményleni, 
Ногу majd, hanudja a’ titok’ beesét, 
Önkényt kitárja Hasszán a’ valót. 
Körülfogás kell itt, ’s ha nem segít, 
Eröszak által -hajtjuk vallomásra. 
Frisen ‘eыt — Еgy percz is drága most. 
Tüstént szerailba Hasszán ö kegyelme, 
Mig még szagot nem érez, mert elillant. 
Jer! Hol van еgy rabszolga? 

T U R A N D О T, nynkúba bornl. 

Légyen ugy, 
Adelma, édes lelkem egy barátném, 
Mint gondolod! Еá állok akármire, 
Csak a’ jövény hogy újra meg ne gyözmön. 

Elmegycn. 

ADELMA. 

Most, most! Magát az alkalom kinálja. . 
Szerelem, te intézd el futásomat, 
Te vedd le rólam unt rabszíjamat, 
Ösvényt nyitott az ellenség’ dagálya. 
Segíts ravaszság által boldogulni, 
És kedvesemnek, karján megvidulni! 
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нАвмАшк IELENÉS. 

A’ pzйон)’ udvara. 

KÃ LA г г, в Á RÁK iam. bmalgem. 

к Á L A F. 

De hát ki ösmer e’ városban engem 
Rajtad МИН hiv lélek".l —- Más felöl 
Az ösi hon négyszáz mértföld- ide, 
’S nyolcz éve mär hogy elvеsztettük аж, 
— Azóta is, mint lappangtunk, beszéltem. 
Ne félj; biz’ a’ kit isten ostoroz, - 
Нaтar felejtik azt az emberek! 

BÁRÁK. 

Már herczegem, megengedj, vétkedet 
Nem menti semmi. Еgy bolidogtalannak 
Lehetlenektöl- is kell félnie. 
Ellène tanúvá lés'l. a’ néma k6. 
A' hallgató fal árulója annak. 
Nein. Én azon meg nem nyugodllatom! 
Mosolyg szerencséd, еgy császárleányt 
Elnyersz midön nem is reménylenéd, 
El azzal egy nagy császársägnt is; 
És engedékeny gyávaságod álgal 
[кy füstbe hajtasz mindent. 
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. KALAF. 
()h hiszen 

'Te is ha láttad volna kinjait!- 
BÁRÃL 

Szegény szülöid’ sorsát ’s kinjaig 
I{Ü,tudtad, еgy kórházban sûdenek, 
Nem egy makacs lyány’ könnyét kelle nézn-edi 

KÁLAR 

Szerelmemet ne kárhoztasd. Ez által 
Kedvét keres em. Tám nagylelküségem 
Meghatja végre, és hálás szive — 

- BÁRÃK. 
Mit? Еgy kigyótól vársz hálás szivet?‚ 
Üres remény! 

KÁLAL 
El nem szalaszthatom. 

Hol jò'n nevemre@ Bárák! Nemdè te 
Nem árulál el; legfeljebb ha nödnek 
Négy szem között megsugtad — 

вАпАю 

Isten örizz, 

Én egy betůt se’. Bárák tudja tisztét. 
De nem tudòm mi sajditäs borong 
Elmém elött, mell-y keblemet szorítja! 
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NEGYEDIK JELENÉS. 

ELÖBBIEK. PANTALON. TARTAGLÍA, 
BRIGELLÀ, kntonikkaì. 

P A N т A 1. о N. 

Ni, ni! Hisz’ itt van ö a’ kó‘szülötte! 
Mi dolga itt@ Mért bujkál herczeg úr? 
Ki a’ paraszt, ki itt szemét mereszti? 

Birâkot neme'vel me'regetve'n. 
l 

B Á R .Á K , magiban. 
Egek! Mi lész ez? 

TARTAGLIA. 

No , ’s И e’ paraszt? - 
кАьАп 

Nem ismerem, most láttam életemben 
Elöször ötet itt. Unalmat üzve 

Kérdezkedém az itt való szokásróll 
TA-RTAGLIA. 

Ej herczeg úr, ha иgy szólnom szabad, 
Kár olly igaz sziv е’ csalárd vilägba. 
A’ f6 után vész :im a’ jó sziv is _. 
Ma délelött a’ dívánban --- De már 

Mi ördögért tud ollyan gyáva lenni? 
ПЗУ elrepítni a’ madärt kezéböl! 
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’ PANTALON. 

Meglett, tehát mефе“. Azt hagyjuk el, 
Nem tudja kedves urfì meddig á" 
Hinárban, és a’ hálót mint tек-(Ш: 
Ãlnok kezekkel árulók megette. 
-- Szemünk elött Кe“ tartanunk, különben 
Nyelvét rigóéként felmetszenék. 

Birlkhoz. 

Te is kos-orru sznmszéd, érted-e'! 
Akárhová dugd innen опчоdмъ 
_ А’ herczeg ott a’ házba méltatik 
Belépni — Közre Шеф! Hej vitézak! 
выgанa tégyed tisztedet — Vigyázz, 
Hogy semmi lélek holnap reggelig 
Diván’ begyültéig hozzá ne férjen, 
Jól értsd meg ezt! — ez a’csäszár’parancsa, 

mmm. 

Veszi észre herczeg? Olly igen szerellnes 
Belé atyuska, ’s fél hogy nddig is 
Új gáncs kerül. Hа holnap még vejévé 
Nem lész, talám meghal szegény öreg, 
_.. Nem kell busúlni herczeg! А’ mai 
А’ dél elötti — tisztelet becsú‘let — 
Goromba botlás volt! — Az istenért 

Vigyázni kell, és zárva tartnni 
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A' két nеvи, hogy sеnы meg ne шаги 
Fiile'be bizodalmasnn- 

Azonban a’ vén Pantalon reményli, 
Hogy néki szépen , halkkal megsugódik, 
Mit ö is aztán szépen fog köszönni. 
Les'l. olly szerencsés? 

KÁLAR 

Mit beszélsz öreg? 
Igy teljesíted csäszárod’ parancsát? 

P A N т A L о N. 

Bravo! Dicsö!, No mars! E16 Brigella! 
Hnllátok? Ejnye ni! Mit lestek itt? 

в в l c в L L A. 

Tessék csak a’ szót nem szaporítani, 
Én nem mulasztom tenui tisztemet. 

тьвтдаьiь 

Tudd meg, fejeddel számolsz, ugy vigya'zz! 
BRIGELLA. 

Fejem csak ollyan drága nékem is 
Mint a’ magáé excellentiádnak, 
Felesleg itt az emlékeztetés. 

frAn'rAGLiA. 

Juj! A' hideg lel a’ nevért. Jujuj! 
Fennség, csupán esak nékem sugja meg. 
Ugy rejtem én нzt, ugy magarnba zárom, 
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Mint a’ leg es legféltöbb kincsemet. 
._— Ugy én! 

к Á L A F. 

Ne késérts., Holnap megtudod, 
Meg fogja tudni aж minden viîág. 

TARTAGLIA. 

Bravo! Bravissimo! Hogy veыszеk е1! 
PANTALON. 

Szolgája herczeg йr!- 
Barium. 

Te is gazember 
Dolgodra menj, ne itt a’ vár körl'íl 
Szaglácsolódja‘l, jobb lesz, érted-e? 

Elmcgyen. 

т A n т A G L l A. 

Ugy ám! Ugy äm!‚ Mert én különben is 
Szemedben olly mit látok, melly nekem 
Nenn is felette tetszik. Jobb- ha mégy! 

Patalon шân el. 

BRIGELL A, ummm. 

Bngedje herczeg tennem a’ parancsot. 
Tessék belépni. 

KÁLAR 

Óh ¿n kéwfagyfnä" 
- BirLkhoa hnlkkal. _ 
Jobb alkalnmmal ismét látjuk egymást, 
Most isten áldjon! 
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BÁRÁK. 

Minden jót kivánok! 
в nl G в L L A. 

Elöre! Nem kell sok czeremónia. 

Kilaf megyen a' knlonikkal, kik 6t közre fogjik; Timur fei‘ 
lëp п iltalelleni o'ldalon , ’a Bât meglitvin re'xлый ia ijedae'l 

lupi mag-_ 

nÃ RÁK , шт man „ат. 
Az ég fedezzen ár'tatlan teremtés! 
Mi engem illet nyelvem kö-tve lersz- 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

T IMUR‘ egy 6n, e'‘ rongyua b'ltöselü 'e'n еmь", e'a 
в Á в Á к. 

'rlMUR , aman", шgaъш. 

Jaj nékem! Ö az! ó az, a’ ñ-am! 
Katonák, poroszlók fegyver közt viszik 
Fogságra, vagy tám épen a’ halálra! 
Minden bizonynyal Tiflis’ zsarn-oka 
Az álnok ország-rabló Pekkinig 
Üzette és itt b-osszuját reá 
‚Mont -tölti! 

Ulina aíet e's fе1п6‘ц1 1111111. 
мы: Kálaf! 
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в Á в Á к, 
uljit Ш]a e'a ogy lört mells'nek nagea. 

Csitt merész! 

Meghalsz! Ki va‘gy te vén ember? Beszélj! 
Ki "agy te? Honnan jösz? Hogy’ ismered 
Az ifjat? > 
saanci. Meran „e'шь egymisra, аz .nu кнaг ы immuun 

eltâvozik. 

т 1 м U в. 

k1ste!) !` ЛИ НЫЙ/Ё Те Bárák! ъ? ,ì - ‚ Те aruló? Te gyilkìos? Tórt ragadsz 
Kirríl od ellen? _ У 

‚И‘; gid- ‚ 
BÁnAK, 

n’ törl. re'mülve elejli. 

Oh mindenhatók! 

Van-e lehetség? —— Fejdelmem Timur? 
 

Tiмun. 

Az, áŕuló, az! Én Timur vagyok, 
Egész-vila'gtól, látom tóled is 
Elhagyva! Rajta csak, ne késedelmezz, 
Hajtsd végre feltett gyilkns czélodat. 
Ugy is gyülölöm én az életet, 
Látván veszendö földi hasznokért 
Mint lesznek a’ hl'í szolgák árulókká. 
Lzítván egyetlen едy végsö reményem, 
Fiam, halálrn mint hurczoltatik! 
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BÁRAL 

Uram! királyom! — Oh múr ismerem, 
Jól ismerem már, ö az, ö Timur. 

ьаьааьм Ъош1. 

Illy elhagyott! illy rongyos! Oh egekl’ 
Meg kelle hát шее ezt szememnek érni! 
.- Felség! bocsásd meg ezt a’ vak dühet! 
Fiad’ szerelme volt, mi elragadt, 
Mert féltem öt, nagy Ноги! epeszt miatta. 
A’ mint fiadnak éltét kedveletl, 
Ugy óvd magad', hogy a’ Kälaf nevet 
Ajkadra fel ne vedd! — Вt engem is 
Hasszánnak és nem Báráknak nеvатеk — 

És jaj nekem ha most itt ránk fülelnek! — 
Szólj a’ királyné itt van-e veled? 

т 1 м u n. 

Hallgass! Ne einlítsd! Berlászban шaraм; 
Kedves ñától, hogy meg kelle válni, 
Megölte a’ bli -- karjaim Кбzйт; 
Adá ki lelkét. 

BÁRÁK. 

А’ sirathatatlan! 

Tiмun. 

Így a’ magány ott elviselhetctlen 
Lett nékem is. ‘гс-114t ñam’ ‚nyomát 
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Kérdvén, keresvén, sok bolygás után 
Pekkinbe hoztak a’ jó istenek. 
’S elöször is, mi itt szemembe Шaг, 
Fogoly Нaш, kit most halálra visznek. 

в Án -Á к. - 
Ne féltsd ñadnak életét. Talán 
Hogy öt е1öЬЬ, mint -еgy nap még lefoly, 
Legföbb dicsöség’ polczán állva látod. 
Csak jól vigyázz, hogy a’ te, és az ö 
Nevét — megértsd jól — eztla’ két nevel; 
Nyelvedre fel ne végyed -~- En is itt 
Haszán vagyok, nem Bárák.' 

Timun. 

Melly titok -— 
Fejtsd meg n-ekem! 

в}. n Á x. 

Jer! 'Itten nincs helye. 
Jer, nálam, ott -- De jaj mit látok én! 
Nöm a’ szerailból jött ki! Jaj nekem! 
Mär fölfedettünk! 

Skiriniho: , ki n’ aserailból 16 ‚ beveaen. 

, Hol jársz äытzе“! 
Szólj, hol valál‘- 
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HATODI-K JELENÉS. 

sxlníNA а. вьбвшвш 

s к 1 n1' N A. 

Én a’ leányomat 
Mcglátogatni voltam a’ szerailban, 
Aztán , hogy a’ mi vendég-herczegünk -_ 
Ma gyözedelmes volt, arról beszéltünk. 
-— Aztán , ha meg kell vallanom, kivált 
Аж látni voltam, a’ szilaj kisnsszony 
Hogy’ nc'z ki asszonyfövel _ ’s Zélima 
Lyánynmnml együtt örvendénk felette. 

BÁRÁL 

Ezt szinte Еgy meggondolám elöre! -- 
A sszony te nem tudsz mindent, ’s szarkaként 
Csevegni még is a’ szerailba jársz. 
Kerestelek, hogy arról intselek, 
Iliäba! Késö már! Okos tanácsot 
Elözve nyargalsz kába ész után. 
—Mit nem fecsegtél ott most egyre mindent. 
Csak mondd elö! Én nyilván ugy tudom 
Mint a’ ki ott volt, hogy kábult örömmel 
Dicsekedve monda’d : mílunk van baszállva 
Az ismeretlen herczeg, ‚férjem ат 

вйы’. li'rŕxszix. lx. 'H' 
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Nagy tiszteletben tartja ’s ismeri. — 
Szólj, mondtad-e ezt? 

sxIRÍNA. 
Hа‘t ha mnndtam is! 

BÁRÃL 

Nom, nem. Ne mellözd. Szólj, ha mondtad-e? 
SKIRI'NA. 

Mondtam biz’ én. Mit türjem és tagadjam'? 
Kivált _nevéért sürgettek felette, ‚ 
’S megvallom — én megbiztattam vele. 

BÁRÁK. 

Dühös bolond! .- Elvesztünk! Jaj nekem 
Timnrhoz fordnlv.. 

Menjünk. Szaladjunk! 
Timun. 

Нaша tudjam mi az — 
BÁnÁm 

Fussunk! Ne késlelj. Pekkint вaты: el! 
Trufaldiu n’ fekeulkkel megje'len n’ nin’ hâtuljin. 

-- Иt leptek. Oh miir késö futni is! 
Engem keresnek 6k a‘ vad heréltek -- 
[Аsа esztelen! Mind nyelved szerzi ezt! 
Trul-aldïn ät «inre ve've'n, jelt id n.’ hcre'ltcknek, Lògy 6l fog 

- il! mcg. 

Én tab vagyok — Te fuss, rejtsd el magad’; 
El öreget is муsа el! 
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‘пиши. 

Yilágçnsítsd‚ -- 
BÁRÁK. - 

Fuss, fuss! Ne késs! Már engem itt lepének! 
— Szádat bezárva tartsad kriptaként! 
А’ két nevetnyelvedre föl ne мы! 
-- Boldogtalan, te is hogy a’ gonoszt, 
Mit nyelved által szerzél, jóra hozd: 
Rejtezz’ el, és tartsd rejtve ötet is 
Mig hoinap a’ nap délen äthalad _ 

' sxmíNA. 

Egyáltalán nem közlöd hát velem! 
Tiмun." 

Nem futsz te is velünk? 
BÁRÁL 

Tegyétek aж, 
Mit mondtam! Engem aztán bár mi ér, 
Csak légyetek ti mentve. 

sxlníNA. , 

Mondd ki Hassza’n, 
Miben hibáztam én@ 

TIMUR. 

Nyisd fel szemem’! 
BÁRÁK. 

Melly kin, hatalmas isten! Fussatok, 
Ne kérdjetek! Jaj mn’r körůlfogának! 
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Hiába már — már késö a’ futäs. 

._ Oreg, csak a’ két névröl néma légy, 
Még a' dolog jó fordulást vehet! 

нвтвшк JELENl-ís. 

ELöBBlEK. TRUFALDIN д‘ here'ltekkel. 

TRUFALDIM 

laann luna közcledetl, n’ kijiriaokat elfnglalulla. 'a man li 
lo'p, eröltetett magn-hinytaliual, kurdi“ Hunin' melle'nek 

negeivůn. 

0 

Topp! Álljatok meg! Senki meg se pisszen! 
Meghal, ki mozdul. mi' 

Ml# :xml/NA. 
h1, .Hei . wird" Iswnek! M1 ez? 

‚ -.gf'f" ‚181119831 
. М- - 

Hasszánt keresni jöttél, jól tudom. 
Im itt vagyok, csak késérj. 

>- 'rnuFALn1N. 
  
 

Pszt! Ne lármiízz! 

Scmmit se aggódj’! Egy különös szerencse, 
Еgy 1‘111111‚‚1‘111‹a megtiszteltetés - Т 
Vár most reád. -im , ufl 
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BÁRÁm 

Ugy, a’ szerailban, érted? 
Jerünk, vezess! 

TnUFALnlN. 

Мéд; várjunk egy kicsinyt. 
Lásd , lásd, mi boldog csillagban születtél! 
Milly ritka kegy lész sorsod! A’ szerailba 
А’ herczegasszony’ belsö háremébe! 
— Te boldog ember! Semmi légy oda 
Ñem férkezik be, hogy mnstrát ne {твои 
Elöbb, ha nöstény-e, him-e?- ’S ha him, 
Kegyetlem>íl felnyársolják, feszítik. 
-- Ki ott ama’ vén ember? 

BÁnÁm 

_ Egy szegény 
Koldus, kit én nem ismerek — Jerünk. 

т n U F A L n 1 N, 
Timurt nevelae'gea mo'dra k-e'mlali neme'vel. 

Hagyján! Szegény vén koldns! Ej nekem 
Feltételem most az, hogy egy szcrencsét 
Mutassak egy illy vén koldusnak is. 

Élu-avanzi e'a nemléli Skirinit. „Ñ‘ — Ki ott az asszonyeinber? 
BÁRÁL „n 

Jer, ne kési. 
Tudom, kirúlynéd engem vár. Ereszd 
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Dolgára ezt a’ vén embert. Az asszonyt 
Nem ismerem, nem is láttam soha. 

TRUFALDIN, hmmm. 
Nem ismered"! Nem is láttad soha>? 
I-'Iamis hitű! Mit? Hát azt gondolod, 
En nem tudom hogy nöd, hogy Zélimának 
A' rableánynak anyja? - Azt hiszed, 
Nem láttam én öt százszor a’ szerailban, 
Mikor leánya' felváltó ruháit 
тьмы majd ki, majd behordta’! Szolgák! 

>'I'egyétek azt a’ mit parancsolok: 
Mind härmokat jól közre vészitek, 
Rájok vigyáztok késö estveig, 
Hogy egy teremtés hozzájok ne szóljon. _ 
Akkor -— ha majd lenyugszik a’ világ, J 
Fel a’ szerailba késérenditek. 

тiмищ Jg> Egek! Mi lesz ez! .e «Äîîîmhf‘z 
,#-lfftwëg--f-uaäs,nní-Nwww3- “mái - 

>' 'Íïfîîï‘äifŕ Meg nem foghatom. 
у" B Ä RÁK , Timnrlnoz. it's? - 

Akármi lesz, én mindent eltürök, 
Türj el te is. Csak azt a’ mit javallólr, 
Azt tartsd meg—És bái-melly nagy kint kiállj, 
De kötve légyen nyelved! -— Drága nö J 
Im megtaláltad most, a’ mit kerestél. 

   
 



95 

sKInÍNA. 

Isten ne hagyj el! 
TRUFALDIN, nœnœnq 

Fogjátok! Vigyétek! 
Elmennek. 

NBGYEDIK rELVoNÁs. 

Еgy oszlopos tornácz. Középen egy asиa 
lon еgy iszonyu': nagy pohár, aranynyal te 

tésen rakva. 

ELsó JELENÉS. 

TURANDOT» ZÉLIMA. SKIRI‘-NQ‘I’IÍIM‚UR.. 
BÁRÁL „ 

Timur e'. Blrâk ‚ mindenik egy еgy 05z10рn11 illnnal: regymhul 
nembe , körülöltök ц' here'ltek ‚ mеix'1е1еn kardukkal e'a gyálkok. 
knl. Ze'liun e's Skin'na ilhnal: airvц аgy“: —- Turandot komoly 

e's fenyegetíí tekinlettel, miaík oldalon. 

TUnANnoL 

Most még kegyelmes lészek. Kérelemmel 
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Hajlok felétek, és idöt adok. _ 
-- Im e' rakásra halmozott arany 
Mind a’ tiétek, hogy ha szép szerént 
Az islneretlen' törzsökét ’s nevét 
Nevezni készek vagytok. Egyébiránt 
Ãtalkodott eltitkolásaért, _ 
Látjátok itt a’ gyilkokat reátok 
Felfogva, — mindjái‘t meg kell halnotok! 
Elôre szolgák! Készen álljatok. 

A’ here'ltek gyílkoknt ezeknek mellökro певиц. 

ßÁnÁK, эыгыьы. 
Most, átkozott nö, most kóstolhatod 
A’ fontolatlan szóhordás’ gyümölcsét. 
— Töltsd nim, királyné, minden ‚ищем, 
Gondolj ki minden kinzó můveket. 
Nincs olly fanyar kín, nincs halál’ neme, 
Mellyet kiállni én kész nem vagyok. 
-- Минa rajta durva hentesek! Nosza 
Gyilkos tyrar‘lnak gyilkos eszközi, 
Jertek kinozni, tépni, öldökölni, 
Kiállom én. — Jól mondja, ismerem 
А’ herczeget szint’ ugy mint annak atyját, 
És mindeniknek jól tudom nevét. 
De mint belölèm a’ kinzószerek 

Ki nem csikarják, ugy nem csalja ki 
Ama’ rakásra halmozott ar'any, 
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Mellyet különben is hitva’ny göröngynél 
És föld’ poránál többre nem becsůlök! 
Te nö, ne könnyezz érttem. Ösz barátom’ 
Számára tartsad inkább könnyedet; 
lránta lágyítsd aж a’ szikla-mellet, 
Nehogy miattam ärtatlan lakoljon; 
Kinek csak annyi vélke, hogy barátom. 

S K l R Í N A , airva Turandolhoz. 
Oh herczegasszony! irgalmazz! 

TIMUR. 

, Felesleg 
Egy illy elaggott embert félteni, 
Kin ‘a’ haragos istenek’ keze 
Megsúlyosúlt; kit a’ halál vigasztal, 
Ki gyötrelemnek tartja életét. 
Téged barátom én megmentelek 
És én halok meg. Tudd meg hát kegyetlen! 

B Ã R Ã к -, fe'lbe saaluzlalja. 
Az istenért, ne szólj! A’két nevet 

‚ Ajkadra fel ne “мы! 
т U в A N n о т , a,-..'ß1e.ve. 

ПЗУ-е öreg 
Тadм! te is С’ 

т 1 м U в. 

Mii? Én? Én aж nе tudnám? 
xüLr. n'ïz’xszín-. 1x. 5 
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Embertelen ! ._ Nyisd fel szemem’ barát'? ì 
Mért nem szabad kimondanom nevét? 

в Á в Á к. 

Elveszted ötet, minket is megölsz 
Mihelyt kimondod. 

т U n A N n о т. 

Azt ne 1111111 öreg, 
Ne félj, csak ijeszt. Szolgák rajta csak, 
Kinozni kelle' vakmeröt. 

A’ here'itоk körülfagja'k Birâkot. 

s к 1 n 1l N ‚1. 

Egek, 
Ne hagyjátok! Jaj férjem, jaj királyném! 

т IMU n, me'm nz. 
Szünjetek ! Ugyan mit tégyek ‘1 Ме11y kin ez! 
— Esküdd királyné minden istenedre, 
Hogy mind ez itt, mind ott az ismeretlen, 

‚ Veszély kivl'íl fog, ’s életben maradni, 
— Ön életemmel én nem gondolok, 
Legyen dühödnek mindjiírt áldozatja ._ 
Esküdj’ ezekre, 's megmondoin nevét. 

TURANDon 

Én a’ hatalmas Fóhinak i'eje're"> 
’S önnön fejemre esküszöm, hogy itt 
Hnlál’ veszélyén se‚nki nem forog — 
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B Á R Ã к , köabe 5261. 

Hazug, hazug -- Ne higyj ez eskünek, 
Mort lesben áll a’ hütszegés megette. 
— Esküdd Turandot ezt: a’ névtelen 
Férjed leend a’ szempillantaton, 
Mellyen nevét mi néked felfed-eztük, 
Mint illik 65 kell, ..- jól tudod te aж 
Hálátlan! Esküdj’ meg rей, ha mersz, 
Hogy általad megvetve szégyenében 
Kétségbeesve ön gyilkos kezekkel 
Nem oltja éltét — Eskiidj’ arra is, 
доgy felfedezvén a’ mit tudni vágy", 
Onéletünket sem kell- féltenñnk, _ 
Sem élve еgy ш61y tömlöcz nem tете‘; 
’S nem rejt örökre a’ viläg elött — 
Eskíìdj’ ezekre, ’s én magam leszek 
Elsö, ki mind a’ két nevet kimondom! 

TIMUR. 

Minö szövényes titkok! Istenek 
E’ szivszorongást ’s kint vegyétek el! 

т U в A N n о T. 

Már látom itt nem használ szép beszéd. 
— Kinza'sra szolgák! Verjétek kereszh’íl! 

5 к 1 ni N A. 

Jaj! Зa]! Királyné irgal>mazz! 
5 Il' 



BÁRÁL 

Greg, 
Most Наsaд, ismerd a’ tigris' szivét. 

Т l M U R ‚ magit elajinlva. 

0h, melly örömmel áldozom fel értted, 
Értted szerelmeskñam ez életet! 
Anyád elöre ment, h1‘ engem is. 

T U п A N D о т, 
megiilközve, vinnlarlja n’ nolgikat. 

Mi az? Fiának mondál —-— Szünjetek! 
—- Те atyja vagy’.l Te fejdelem? király? 

тiмпн. 

Ugy van kegyetlenl Atyja, fejdelem, 
Király vagyok -- bär most,a’ sors’ kezé‘nck 
Viselhetetlen súlya földre nyom. 

BÁRÁL 

-0h mit müveltél fejdelem! 
- s к 1 в í N A. 

~ Király! 
Illy rongyosan! - - 

zÉLlMA. 

Ti boldog istenek! 
TURANDon 

me'ly älm«llkodislau merülve, e'rzflkenyen. 

Illy elhagyott, illy rongyos,-és klrályl 
— Es édes atyja a’ boldogtalan 
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Ifjúnak, a’ kit én erölködöm 
Gyülölni és még sem gyülölhetek! 
— Oh a’ siratni méltó! Oh miként, 
Miként feszíti a’ sziv keblemet! 

Visszás kerengést vett a’ vér eremben! 
Az atyja! — És ö — Hát nem mondja-e, 
Hogy szolgaságot vállalt, és csekély 
Zsoldért emelt napszámra terheket? 
Oh ember! Oh sors! 

BÁRÁK. 

Halla’d ezt Turandot! 

Király ez! Irtózzál нет: tagjait 
Illetni! Már ha inségét nem érzed, 
Ha irgalom , ha emberség elötted 
Szokatlan is, legyözhet a’ szemérem. 
Tiszteld tulajdon ösz atyádat ebben — 
Ne nndokítsd illy tettel véredet. 
ЕМ; hogy olly sok ifjat gyílkolál. 
Kíméld az élet’ terhétöl legörbült 
Erötlen agg kort, mellyre szánakozva 
Tekintni még az ég is kénytelen! 

zÉLiMA, mmh“ nomi. 
Lágyulsz királyném, gyöz az irgalom. 
0h gyözzön is, ne fojtsd el a’ nemest; 
0h vedd ez inség' nagysägát szivedre! 
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MÃsoDIK JELENÉS. 
'-ůiì>ïiîi 

ADELMA а. вьöввшк. 

TURANno T, .me ‚111. 

Jer , jer , barátném! Jer segíts, tanácsolj! 
Fegyvertelen, legyözve állok itt. 
— Zavarba hoztak engem! Halld ez itt 
Az ismeretlen’ atyja, egy király! 

ADELMM 

Mindent tndok. Csak frissen el velek. 

Идéт]: a’ pénzt, a’ császár közelg! 
TURANDOT. 

Atyám? 
ADELMA. 

Ezennel itt lesz, ntba’ van. 
A’ fakete'klsea. 

Hamar, mig itt nem lep, szolgák vigyétek, 
Zárjátok öket mind kettójöket 
Le a’ szerailnak alsó tömlöczébe, 
’S tartsátok ott más rendelésemig. 

Tnrnndotlwz. 

Hiába. Már itt látom , nem segít 
Eröszak. ПФ с5е1 ’s fortély hasznosabb. 
- Én egy találmányt fözök. -- Zélima, 
Иt fogsz maradni, itt Skiri’na is. ’ 
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BÁ RÁK , Timm». 

Most fejdelem зa] nékünk! Tudja isten, 
Mi szörnyeteg nem készül e-llenünk! 
— Те nö, maradj hiv-Lyány, erösen állj, 
Hеg)’ át ne járjon a’ mérges lehellet! 

т Un ANDo'r, n’ melanie.. 

Hallátok-e a’ rendelést’! Vigyétek 
A’ lßgsetétebb boltba! > 

TIMUR. 

0h királyné! 
Ãraszd fojemre minden mérgedet, 
Csak hogy ñammal éreztess kegyelmet. 

BÁBÁL 

Kegyelmet ö, a’ tigris’ ‘дрaм 
Fiadnak ‘Иnоk árulás , mngunknak 
Végetlen éj lesz sorsunk tömlöczében, 
Hol egy sugárt a’ nаp be-nem lövell, 
Nyögéseinkre senki nem fülel, 
H01 a’ világra nézve halva lészünk! - 

Turnndolhoi. 

Világ’ szemét bekötnöd nem nehéz, 
Sza’ját bedugnod könnyíí. Ám de rettegj, 
A’ bosszuálló istenek’ haragja 
Utól ne érjen! Álnok tetteid, 
Bár rejtegesd a’ föld' barlangiba, 
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Temesd ezer holtak’ kriptáìba, 
Végtérç, hidd el, még napfényre jönek. 
Követi Timun-al egyiitt n’ lmniltcket, kik egynersminrl az naz- 

hilt e'l pohnrat u arnnyakknl ‘Шин-Щ“. 

HARMADIK JELENÉS. 

тшмывот. ADELMA. zÉLIMA e'i slu 
.- níNA. 

TURANDOT, Mmmm.. 

Benned vêtem hát, egyеtlen harátne'm, 
Reményemet. Szólj, hogy’ fogsz menteni? 

ADELM A. 

Az öröket, kik a’ herczeg’ szohá'átî 
А’ rendeléshez képest örizik, 
Megvesztegettem. Nyitva áll az ut 
Hozzá, ’s beszélni könnyü lesz vele. 
’S mit nem vihet ki jól füzött ravaszság? 
-- Majd elhitetjük, féltjük, ijegetjük, 

- Majd bátorítót játszunk ’s biztatót. 
Ártatlan ö és t'firva áll szive 
Az árulásnak, тer‘ nem sejt gonoszt. 
Ha hogy Skirína Zélimával együtt, 
Velem kezet fog, ’s mindenik saját 
Szerepét kijiitszsza, nem kétlem kimentét. 
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'r U в .A N n o T , surnam. 

Skirina , a‘ mint Hasszán’ életét 
l l - I- Kivánod — En öt most megolhetem. 

si( in íN A. 

Szólj, mit parancsolsz, csak Hasszánomat 
Ne öld meg, én vak készséggel cselekszem. 

T U n A N n o T ‚ 261i1ш111ов. 

Akarsz kegyemben lenni Zélima’.t 
z 13 1. 1 MA. 

Fö gondom az , hogy kedyedet találjam! 
A D в I. м A. 

Лене!‘ teliát, az óra nem mulat. 
Elmennek. 

T U n A N n о T. 

Eredjetek ’s ha mit kiván ‚ tegyétek. 

N_EGYEDIK JELENÉS. 

TURANDOT, egyedül. 

Valljon mi tervet üldöz most Adelma? 
Fog-e szerencsés lenni? Ég segítsd! 
Hu még ez uttal gyözve, homlokomra 
Еgy új borostyánt tń'zök ‚ semmi név 
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Nagyobb enyémnél akkor nem lehet! 
Nem lesz ki elmeharczot- ellenem 
Próbálni merjen! Ah minö gyönyôr, 
Divánban, annyi újságot lesö, 
Геныt ñgyèlmü népnek hallatára 
А’ két nevet kigördítni , ’s magamtól 
Megszégyem'tve eltaszítani! 
—— Azonba’ még is Тайнa tán szivemnek, 
Sajnälni fognám ötet. Mintha látnám 
Elöre már, mint fоgы‘ lábaimnál 
Kétségbeesve lelkét ellehelni; 
’S e’ képzelet megrázza keblemet. 
— Mi ez Turandot? Hát a’ büszkeség, 
Nagy lelked’ elsö dísze elhagyott? 
Hát ö feletted egy diván elött 
Diadalmasúlni sajnálotta-e? 
Mit nyersz ha t(Пеd most is elcsikarja 
А’ gyazedelmet! — Jól mondá Adelma 
Iszapban állasz: gázolj már keresztül, 
Mert visszatérni nincs mód. Зyöы vagy essél ! 
— Kit egy legyözött, mind legyözte azt. 



/101 

ÖTÖDIK JELENÉS. 

TURANDOT. ALTóUM. PANTALON e'a 
TARTAGLIA iivulrólkîa'veiik. 

A L т 6 U м, 
e” leve'lben olvn ‚ mn'ly gnndahtokbn „нам ‚ magiban. 

lgy kelle hzit a’ vérszopó tyrannak, 
Tiflis’ gyülölni méltó zsarnokának 
Kimulni! Kálaf, a’ Timur’ ña, 
Az ösi honból számkivettetik, 
Sok tartományt bejár, befut, ’s utóbb 
Egy pályaczélt, a’ sors’ csudálatos 
Intézetére, Pekkinhen talál! 
Igy huzza a’ sors еgy titkos kötéllel 
A’ vak halandót rejtett lítakon, - 
De a’ kit isten karjain vezérel, 
Nyugszik kikötve boldog révfokon. 

P A N T A L О N , hnlkkal Tarta gliihuz. 

Csitt csak! Mikor lett a’ felség poéta? 
Ноgy’ megbeszélget versben önmagával! 

TA R TAG L I À ‚ lnlhl Pantalonhoz. 

Hagyjain! Ma jött egy posta messziröl — 
Ordög se' tudná aж, 11i1 hirt hozott! 
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ALTóUM„ 
A’ levelet kehle'he rejli ’a leinyihoz fordnl. 

Repi'íl az 6ra lyányom, és közelg 
Az elhatárzás’fontos reggele. 
Álmot kerülve fel ’s alá bolyongsz 
Te a’ szerailban.. A’ felérhetetlent 
Felérni törsz é5 gyötröd testedet. 
- Hiába gyötröd, hasztalan törödöl. 
De én törödés nélkül is tudom. 
— Nézz e’ levélre, ebböl olvasom 
А’ két nevet több ,próbajellel egyben. 
Most hozta ezt egy posta 1i1е552е földröl, 
Kit én bezárva tartok ’s örzetek 

Mig‚a’ jövŕ’i nap elfoly. Már való, 
Hogy ö királyi vérböl származott, 
De képtelenség hogy nevét felérd. 
Országa messze messze fekszik innen, 
Nevét aligha Pekkinben nevezték. 
— De läsd atyásan hánok én veled 
¿s felkereslek késö éjjel is. 
— Tudom keserves lenne másod izben 
Divän elött köz csufság’ czélja lenni, 
Új gunyra a’ pórnépnek tárgyat adni, 
Melly türhetetlen várja buktodat 
’S ohajtja büszke kényed’ megtörését` 
Oh mert gyûlôl az téged , jól tndod, 

n 
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’S dühét aligha zablán tarthatom 
Ha némaként kell dívánban kiállnod. -- 

Lásd 1Чyerтеkеm most ez hozntt ide. 
Pwmonrwz è. Tnmgmm. 

Ti hagyjatok most egy kissé magunkra. 
Ezel: elmennek vоuцы!" e's nem ör'o'mest. 

HATODIK JELENES. 

'rURANDoT e's ALTóUM. 

A I. т ó U м, 
шìnеКцЦnn amazok eltivozlnk, közelubb le'p leiuyihoz, ’s Reze''. 

bizodalmann megfogja. 

Becsl'íleted’ megmentésére jöttem. 
TURANDon 

Becsi'íletem’ megmentésére’.l Kár, 
Felette kár volt Ыt fáradnod еще! 
ВесsШегет méfgr mentöt nem kiván. 
Megmentem én azt reggel, és magam 
Гоgы: segími tudni. 

AL'róUM. 

Hiu remény! 
HМd е1 leányom, képtelen dolog 
Аж eltalálni. Киеs gyötrelem 

Q 
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Ül arczodon-, és kétség néz szemedböl. 
Tudod szeretlek, mert atyád vagyok. 
Magunk vagyunk — Légy hozzám nyiltszivů! 
Szólj , eltaláltad-e hát a’ nevet? 

т U n A N D от. 

Divánra tartom a’ választ! 

ALTóUM. 

No , gyermek! 
Mär nem tudod, söt tudni sem fogod. _ 
Vagy mnndd ki hät négy szem köztfs akkor én 
Hagyd értesítsem a’ boldngtalant, 
Hogy árulója volt, és még ez éjjel 
Titkon kiküldjem Pekkin’ városából. 
Igy elkeri’ílöd a’ nép’ vak dühét. 
lgy gyözedelmed még kegyes türelmmel 
Tetézve, kettös diszt vonand nevedre, 
Ногy köz kaczajtól, ’s a‘ nyilvánvaló 
Legyözetésnek fojtri szégyenétöl 
Kímélted ötet. ——— Edes gyermekem, 
Ez egyre kérlek; cnnyi kedvezést 
Mutass atyádhoz, a’ ki иgy szeret! 

TUnANDoT. 

Akiir találtam el nevét, akár sem, 
Elég hogy ö se’ kímélt engemet, 
Tölem se várjon megkíméltetést. 
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Nyilva'n fogom, köz dívánban nevét, 
Ha eltaláltam, ’s щуки, elébe 
Görditni. 

A L т ó U м, 
elfojlott bmnniág-gal. 

Téged ö kimélhetett? 
Нет életével jzjítszott?- иgy mi még 
Elötte több: nem érttei-l, ’s jobbodért 
Kellett szegénynek vivni, ’s gyözni törni? 
-- Tedd félre csak két szempillantatig 
Bossziídat, édes — és szállj önmagadha - 
Lásd én le merném kötni életem’, 
Hogy a’ nevekre még te nem ШláНЫ. 
— De rá találtam én ..-- Itt e’ levélben 

Vagynak felirva, ’s közlöm én veled. 
.-. Reggel korán a’ díván egybegyül, 
Az ismeretlen nyilván megjelen: 
„Szólítsd nevéröl öt; nevezd meg öt; 
О elpirnlva, villa'mtól “или, 
Kétségbeesve küzd gyötrelinivel; _ 
Diadalmafl a’ legszebb fényben ragyogjon. 
— De majd, ha öt illy mélyre buktatod, 
Emeld fel ismét! Önkényt, készakarva 
Férji'i'l fogadd el; végezd szenvedését. 
.-- Jövel leänyom, esküdj’ meg reá, 
Hogy igy cselekszel — Most magunk vagyunk, 
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Nevét az'onnal olvasnod hagyom; 
És esküszöm, mi itt liöztünk esik, 
Keítönkkel együtt hal ki a’ Шок. 
Ez oldja fel legszebben a’ csomót: 
Te új borostyánt füzvén homlokodra, 
Népem’ szivét is visszahóditod; 
Férjú‘l az élök közt legérdemesb 
Férjfit nyered. De öы atyädnak is 
Könnyárba flíladt arczát felderíled. 

T U R A .N D О Т, 
e’ bene'dek ЦАП mindig nevekedö indulalbn jötl. 

Ah! Milly szövénynyel fog körú‘l atyám! 
— Most már Adelma’ kétséges kimenti'i 
Tervére bizzam kétes sorsomat? 
Vagy elfogadjam a’ bimonyost Мyфты, 
Nyakamba vévén a’ gyülölt igát'l 
—Mit tégyek’Q-Ah melly kin “Нaшим! 

All mu'wnumul, nemen minivan ‚щи‘. 

Le büszke и“! Hajts sorsodnak fejet! 
Nem szégyen az, ha lyány atyának enged. 
Mineìulina ne'hâny le'pe'nel Altóumhoz ìözeledett, iame't hitle 

lon так“l. 

De hát Adelma —— Ö olly biztosan, 
ó olly шerészеn ällitá _ Нa 6 
Már eddig is kitudta, ’s eskümet 
Ki-csinyhitl‘íleg elhamarkodom? 
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A L т ó U м. 

Ne ingadozzäl ’s hánykódjäl leányom 
Hin aggodalmak közt elöbb ’s tovább. 
Vagy azt jelentik aggodalmaid, 
Hogy még kecsegtet gyözhetés’ reményeë 
Oh gyermek, engedj jó atyád" szavának _ 

TUnANDo'r. 

Igy lész. Ez áll meg. Várnom kell Adelmát -.- 
Atyäm felette sürgetös _ .Tele 
Hogy, a’ mitöl félt, még felérhetem 
Мaдaм fejemmel — Egyet_ért amazzal. 
Már összesugtak a’ királyfival, . 
Msír nincs kíilönben. Mär tulajdon attól, 
Attól magzitól jött ki a’ levél. - 
Еgy összeszött-font csel, mesterfogás, 
Játek ez, és gúny’ czélja lettem én! 

ALTóUM. , 
No, mit határzasz? Szólj! Ne värakoztass. 
Szünj meg gyмать önnödet. 

т U RANDO T. 

Csak ezt, 
Hogy jó korán a’ díván gyüljön össze, 
_ ‚1 L 'r ó UM. 

Elsza'nva vagy hát dölyfös gögödet 
А’ köz nevetség’ tárgyaul kitenni? 

xün'. Jimiaszlx. 1x. *i* 
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T U n A N в o T. 

Elszánva , felség , próbát állani. 
A LT ó U M , liizea haraggal. 

Átalkoda’sban rögzött vak leány, 
А’ legbutáhb pórnépnél is vakabb! 
Én иgy tndom mint önnön létemet, 
Hdgy köz kaczajnak tárgya lészsz. Tudom, 
Nevét kilelni képes nem leszesz. 
Jól van, begyi'íl a’ diván jó korán. 
Helyben pap, oltár készen vár. Mihelyt 
Némúlni fogsz, ’s a' ne'p kaczajra kel, 
Az esketés is tüstént végre megy. — 
Miként atyádra most te nem íigyelsz, 
Ö sein fog, élsz vagy halsz, ñgyelni „за. 

Elmegyen. 

T U в A N n о T. 

Adelma! Édes megmentöm! Barátném! 
Hol késel'l Elhagy már egész világ. 
Atyám haraggal eltaszít magától. 
Csupán tebenned él még egy reményem! 

mi. omai... einmn. 

A’ :zin àlviltozik ogy pompâs azobivâ, mellynek löhb kiiiró 
vagynnk. Hitnlsó re'ne'lnn еgy nnpkeleti nyugvóllgy мы’ ni 

märz. Sanitas e'j. 
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HETEDIK JELENÉS. 

к Á l. A г. в в l G в LL A , «gy rmyxvn. кл.‘ me'ly gon@ 
dolnok közt jir fel 'n |16. Brigelln мы l-öcaórlllssal 

BRIGELLA. 

Az óra hármat íit. Fennséged is 
Megmérte háromszázhatvanszor, épen, 
Ezen тьмы: hoszszát. Megbocsásson, 
A’ hosszas ébren-lét inamba állott. 
А’ herczeg is ha еgу kicsinyt nyugodnék, 
Nem fogna ártni. 

KÃLAF. 

Jól mondod Brigella. 
Gondfogta lelkem engem hajtogat. 
Eredj azonban és nyngodj’ magad. 

B в l G E L L A, 
megyen, do íame't vínznfordul. 

ìszméltetésül egy szót — Addig itt 
Véletlenül ha melly tünet jelenne, 
lntézze ahhoz képest dolgait. 

к Á L A F. 

Tünet? Mi? E’ fnl közt'l Ve'letleníil? 
Körül n' Тайk“ nyцtаХпнП vingâlvin neme'vel. 

B nl G ELLA. 

Oh édes Змеи! Tiltva volt ugyan 
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Föveszteségnek büntetése mellett, 
Hogy bé ne hagynánk férni semlni lelket: 
De — Oh mi koldus szolgák! Oh umm! 
Jól tudja, császiír a’ császár, azonba" 
Иgy szólva császár a’ császárleány — 
’S mit 6 fejébe vesz , törik szakad, , 
Az lesz meg! Itt az embernek kijnt 
Száraz ruhával két csepegö alatt 
Átbúni -- valami az! — Fennséged is 
Ért engem ~-- Oh his'l.’ ve'gezné az embcr 
Tisztét hogy' illik -- Ám de tenne is 
Ha mit lehetne vén korz-ira félre. 

Szegény fejünknek, nékünk jól kijut‘. 
KÁLAR 

Mit? Életemre törnének talán? 
Brigella szólj! - 

в в 1 G в L L A. 

Oh,-azt nem. Isten örizz. 
Csak holmi lijságvágy, n-évñrtatás. 
Ha példaképen majd a’ kulcs’ lynkán 
Egy vallató, egy lélek -- еgy lidércz 
Bebúna — ebböl áll, és semmi több. 
Elég! Elöre emlékeztetém! 
Fennséged ért _. Én koldus! Én szegény! 

KÁLAF, mоsolyoßva. 
lártlek Brigeua, és fogok vigyázni. 



1-17 

BRIGELLA. 

És én ajánlom, herczeg. Most pт“; 
Szolgája! — Még egy szót! — Az ‚istenért, 
Öszinteségem "esztemet ne hozza! 

A' ne'zök fele'. 

Megeshetö, hogy едy üres zsebet 
Para’zs aranynyal tölt szegény legény. 
~- Megeshetö! De a’ mi engem illet, 
НА nem meheïtem bár mit. elkövettein. 

E-lmcgyvn. 
KÁLAF. 

Ni, mint „так a’ gyanú szivemben! 
De hát valóba’ rám törnének itt? 
Jöjön pokolból a’ sátán maga, 
Rettenthetetlen állok en elébe. 

Kine'z az alzlakon. 

A’ reg se’ messze. Nem soká fogok 
Már tömlöczömben sínleni. Addig is 
Próbát гелеk, ha tán a’ csendes älmot 
Szememre tudnám csalni. 

Midön ô n’ nyugvó-igyra ledül, Ё’ ncnileredni мы, megnyi 
lik пай! ajtu'. 
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NYoLCzADIK JEUENÉS. 

к Ál. A г. s к l n í N A , mja mamma mmm”. 

s к mi N A, rami“ mem. 
Edes úr! 

Serkenj fel édes úr — Mint reszketek! 
к Á L A F , mma". 

Ki vagy? Mi dolgod itt l 
S к l В Í N A, leveni na “ох-ММ. 

Nem ismered 

- Szegény Skin'mít, Hasszán’ híitvesét? 
Nézz, én иgyт‘, kinek vendége vagy. 
Álöltözetben nagy bajjal tudék 
Azßrizet közt hozzád bélopódzni — 
Ah! Mennyi mindent nem kell lcözlenem. 
— De ijedés fojt, ingnak láhaim. 
Könnyem miatt tán szóra sem jövök. 

KÁLA P. 

Szólj jó Skirína, mit kell közlencd -È 
s к l ni N A, 

fèle'nken „еще: karin. 

llasszzín szegény elhujva rетей)‘. 
Sejté Turandot, inert fülébe так, 
l-logy téged ö jól ismer. Most мы 
(im nyomnzzák, minden kis зад‘)t 
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Felhánynak éme. És ha rá mlálnak 
Szerailba fogják vinni, ’s töle ott 
Nevedet eröszak fogja elcsikarni. 
Ha rá találnak, akkor jaj neki, 
Mart a’ kinok közt készebb‚ ö kimulni 

Mint sèm nevednek árulója lenni. 
KÁLAF. 

Hüséges ember! — Ha! gonosz Turandot! 
sKlRÍNA. 

Mé nem tudod mit 'öttem közleni. g э .l ‚ 
-— Atyád is épen hozzám szálla be. 

KÁLAF. 

Mit sалп‘? Nagy isten! 
sKiRI'NA. 

És anyád nem é1 -- 
KÁLAL 

Ah jó anyám! V 
sxlRíNA. 

De még figyelj tovább: 
Hogy téged itt hezárva tartanak, 
Már tudja ö. Nincs nутаю, retteg értted. 
Császár elébe készůl, hogy magát 
Felfedje, bár mi lész következése. 
„Fiammal együtt“,‚ mond, „6n is halok.“ 
Hiába tartom és vigasztalom 
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Нет hall, siket, csak fájdalmának él. 
Végtére is csak a’ megbiztatás, 
Hogy ön kezedtöl еgy aláimst 
Зa“: neveddel, ’s egy vigasztaló 
Sort, a’ felöl, hogy éls'l. --» viszek neki, 
Ez óvta még az önfeláldozástól! 
Ez ke'nyszeritett most e’ vakmerö 
Eletveszélylyel járó próbatettre, 
поg)’ hlis atyádnak enyhite'st vigyek. 

KÁLAF. 

HO'W’? ö at ám itt Pekkinben - an ám v а ’ у y 
Nem él! Skirína, nyilván költöd ezt! 

sKiníN A. 

А’ Fóhi engem verjen meg ha költöin! 
KÁLAF. 

Szegény atyám! Oh édes jó anyám! 
s KIRÍNA, .afgewe 

Ne késs’, ne fonto-ld. Irj két sort ’s nеvей’ 
Alája -- Drágák a’ pillantatok. 
Hozzávalót, ha nincs itt, hoztam én. 

Kivu| еgy iròiiblit. 

Elég ha két sort a’ rémi'ilt öreg 
Saját kezedtöl irva látni fog 
Arról hogy élsz, és jobb sorsot reménylsz. 
Egyébiránt a’ kétség , rettegek, - 
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Császár elébe hajtja, ott magát 
Kiadja, ’s elveszt téged és magát. 

KÁLAF. 

Jó. Add elö a’ táblát. 

nni nu, de hiru-‚len mma, r. viugnó nemeket vel винта. 

Ugy Skin'na! - a 
Nem egy leányod szolgál a’ szerailban? ‘ 
-›- Ugy van. Turandot tartja, mondta férjed. 

s к 1 R 1' N A. 

Ha ugy van is, mit tartozik reá? 
K Á L A F. 

Eredj Skii-ina vissza, ’s mond atyámnak : 
Nincs ellenem , ha. titkon bémegyen 
Császár elébe, és magát kiadja. 
Mindent, mit a’ szív fog sugallani, 
Tárjon ki, én nem bánom. 

s Kl R í N A , „amam. 
Megtagadnád 

A’ kézirást? Egy pár szó már elég. 
KÁLAF. "-* 

Nem én Skin'na, egy betűt sem én. 
Várj reggelig, 's ki légyek megtudod. 
— Megvallom, én egy Hassza'nné felöl 
Ezt nem reményltem, hogy káromra törjön. 

xüu. u'rixszhï. lx. 6 
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sKIníNA. 

Ka’wdra, ¿n? _ Én édes istenem! 
Fiilre. 

Végezd Adelma játékod’ ha kell. 
шыьм. 

Jó, kedves úr. Mint tetszik. Én inegye k, 
És hirt viszek. Csak nem hittem vala, 
Hogy illy veszélyes fáradságomért 
Köszönet gyanánt illy rut gyanút nyerendek. 

Elmente'hen. 

Adelma messze lát, de ez se’ vak. 
Eltivozik. - 

KÁLAF. 

Lelkek, lüdérczekl— -161 |П01’\(1.1%1.d‚В1‘1Ёе11a! 
De esküvéssel álli'tá atyámnak 
Pekkinbe jöttét, és anyám’ halálát! 
Mért jár az inség mindig bokroson-î. — 
Аh mert hamar nycr a’ rosz hir hitelt! 

Аz manneni ma fclnyilik. 

Másik lüdércz! Hát ez lássuk mit é1‘! ' 
x 

S', ‚ 1 
- „г. ‚_. 

w'èagg‘r! 121i., 
| îgmiiavg'ïiff. » 
ì‘lïtä-‘ìn-àfi " т Si: Ё‘! ¿i 
t1 r? .zv-ìt 11".- 

1..‚_________ 
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KILENCZEDIK JELENÉS. 

KÃLAF. zÉLiMA._ 

‚ ZÉLIMA. 
En mint Turandot herczegasszonyom' 
Egyik szeraili szolgálója, hozzád , 
Küldettem egy jó hiri-el. 

xÁmAF. 
Isten adná! 

Bár jönne jó hir is valahára már! 
De nem reménylek töle semmi jót, 
Én nem hízelgek semmivel magamnak; 
Mert asszonyodnak lelkét ismerem. 

zÉLlM A. 

Ő köszivü, azt megkell vallani — 
De köszivét te még is megtöréd. 
Te vagy legelső, á’ ki ezt tehetted ‘ 
Igaz hogy ö még most is erölködik 
Téged gyülölni, még is én tudom, 
Hogy nem gyülöl, söt hogy nagyon szeret. 
Nyíljon meg a' föld ’s engem nyeljen el 
Ha nem való! 

KÁLAF. 

Jó, jó. Hát elhiszem. 
A' hir magába' nem rosz. Nincs egyéb? 

6 ll` 
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zE'LlMA, ъанььь ш. 
Közttünk maradjori a’ szó. A’ negéd, 
A’ büszkeség, a' dicsvágy gyötrik öt. 
Majd nem megörl'íl a‘ kétség miatt. 
Mert látja már hogy a’ мыt kötés 
Becsl'íletének végvesztét okozza. 
Szégyenletében, hogy diadalmait 
Olly csúfosnn kell bérekesztnie, _ 
Majd megbolondul. A’ föld engemet 'l 
Temessen el, ha mind ez nem való! 

 

KÁLAF. 

Ne mondj magadra, kérlek, olly nagy шт. 
Én elhiszem. Mondd herczegasszonyodnak, 
Hogy e’ tusában könnyü gyöznie. 
Hogy lángeszéhez illöbb diadalom, 
Ha köszivét legyözi ’s érzeni 
Tanulni fog. Ha a’ világgal is 
Láttatja, hogy már szánakozni tud. 
Tud egy szerelmest boldogítani, 
Egy blís atyát felvidoritani. 
--- Ez hát az a’ jó hir mellyet hozál>! 

zÉLlMA. 

Nem herczegem! Nem olly könnyů velünk 
Jól véget érni. Húzomosb türelmmel 
Jän' gyengeségiink. —- НaЩaд. még tnvább! 
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KÁL AF. 

Hallom. 

zÉLmA. 

Királyném küldött engemet, 
És kéret egy kis kedvezés iránt « 
Tanítsd meg a’ két névre ’s a’ továbbit 
Becsúletére bátran bizhatod. 

Csak ön szerelmét hogy nyugtassa meg, 
Nevét homálytól hogy menthesse meg: 
Hálás szivůleg 52611 ki tronusából, 
'S önként kinyujtja szép jobbjät feléda 
— Е’ kedvezést ne vond meg töle‚ herczeg. 
Ezzel magadnak kárt ugy sem tehetsz, 
Söt büszkeségét jósággal legyözvén, 
Hálás szerelme és nem kényszeri'tés 
Vezérli öt, a’ kedvest karjaidba. 

KÁLAF, 
erö'en "eine löze' ne't fnnyar moaolygisnl. 

Itt 16 1е61iy elhagytad a’ bezárást. 
zÉLlMA. 

Mellyik 116261651 i 
KÁLAF. 

A' föld nyeljen 61,- 
Ha nem való. 
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z É L I M A. 

Hát herczeg azt hiszed, 
Hogy ez hazugság? 

K Á L A F. 
Szinte azt hiszem. 

 

— Söt olly erösen azt hiszem, hogy épen - 
Lehetlen, a’ mit kérsz, betöltenem. 
Térj vissza's ennyit mondj meg asszonyodnak: 
Egyetlenegy dicsvágyam a’ szive. 
Forró szerelmem kér bocsánatot, 
F.’ kedvezést hogy meg kellett tagadnom. 

z E’ ь 1 M A. 

Meggondolád, mit szülhet még ezen 
Átalkodottság? 

KÁLAE 

Bár szüljön halált! 
ZÉLIMA. 

Azt, herczeg, azt szül. E' mellett marad. 
-- Egy általán nem fogsz hát semmit is 
Nyilvánosítni? 

к Á L A F. 

Semmit. 

_ _ ZÉLIMA. 
- -;-x_ Isten áldjon. 

N ‚ {én}, Elmenőben, 
Álunni jobb lett volnal'f" 
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KÁLA F , „шт. 
Menjetek 1 

Lélektelen gipsz vázak! Engemet _ -.. 
Meg nem зaщитоk. Más gondok miatt 
Szorong ez a’ sziv --- A’ kettös keserv, 
Mellynek Skirína megvete' alapját, 
Szorgatja ezt — Megholt anyám! Atyám 
Pekkinben! Éledj fel csüggedt szivem. 
A’ koczka néhány óra’ töltivel 
Elvettetik. Bár a’ kevés idöt 

Tudnám az álom’ karjain kihuzni! 
А’ gyötrelemben fáradt lélek is 
Nyugalmat óhajt. Érzem szenden’tö - 
Szárnyát az istenség tечений már. 

LedM Ё| elalnik. 

TlzEDIK JELENÉS. 

A D E L MA fclle'p . fawn». burkolt arczcnl ‚ kese'ben viuz- 

"опyс. к Á L A F aluvn. 

ADELM» 

Nem. Füstbe nem megy mînden. Bár ha még 
A’ esel ’s ravaszság’lép fonáljait > 

iába hánytam hogy nevét kicsaljám, 
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De tervem ötet Pekkinböl magát 
Kicsalni, ’s a' szép zsákmányt elrabolni 
Szökevény futással, nem fog füstbe menni. 
.-. Ohajtva vёrt szempillantat! Nosza! 
Csak most legyen még a’ szerelmek’ anyja, 
Most a’ hatalmas istenség velem, 
Ki bátorított eddig. Most ne vonja 
Tölem kegyelmét vissza! _ Oh szerelm! 
Olvaszd gyulasztó tüzzé ajkamat. 
Segíts vitézi>il állni harczomat. 

-Aa nluvót цemlc'lí. 

А’ kedves alszik _ Dobogó sziv ne reszkess l 
Sajnálom én, óh bájoló szemek 
Az édes álmot üzni rólatok, 

 

De szш-1:61 a’ reg, késni nem lehet. 
Köselshh me” 'a панdы: meglógalja. 

Ébredj fel édes herczeg! 
KÁLAF, Matrei. 

Ki _ Ki иgy? 
Mért háborítod szendergésemetl 
Ismét csaló váz? Távozzál lüdércz! 

Nem hagytok-e már egy pillantatig 
Nyugodni? 

ADELMA. 

Mért vеgy, herczeg, olly heres? 
Mit félsz? Hiszen nem ellenséged М, 
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Ki itt elötted ‘Ш, Nem a’ nеvей 
Kicsalni jött. 

KÁLAF. 

Ha czélod az , ne fáradj. 
Elöre mondom, czélodat nem éred. 

ADELMA. 

Én? Czélomat? — Nem érdemelt gyanú! 
Nem volt Skin'na itt [Иноk fogással 
Szorgatni, szólj , egy ké-zirás iránt! 

кАьАв 
De volt. 

ADELMA. 

Hiszem, hogy nem ment semmire? 
’ KÁLAF. 

Bennеm bolondra épen nem МláН. 
ADELMA. 

Hál’ isten! — Egy rabszolgáló leány 
Szemed’ csalófény által nem тьма’ 
‚ xÁLAF. 

Igaz hogy itt járt ollyan is, hanem 
Üres marqkkal ment el, mint te is 
Fogsz menni. 

ADBLMA. 

Fáj a' méltatlan gyanú. 
De megbocsátok én. Ismerj elöbb. 
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Ülj fel. Figyelmezz rám, ’s abból ítélj 
Ha a' csaló váz név rám illik-e? 

Egymânal nembe ülnek. -_ _ 

KÃLAF. . 

Mit akarsz velem, mondd meg. ~ 'ff/n.1 
ADELMA. 

Nézz rám‘ elöbb. 

-Jól nézz meg ám! Ki vélnéd hogy vagyok? 
KÁLAF. 

Förendi méltóság, uriás növet 
Mintegy erövel tiszteletre von, 
Az öltözet csak alacsony rableánye', 
Kit tegnap én, ha nem csalatkozom, 
Díván alatt már sajńálkozva láttam. 

ADELMA. 

Sajnáltam én is, herczeg, tudja isten, 
Öt éve szinte most, balsorsodat 
Midön magam még kedvezö szerencse' 
Kedvencze lévén, téged szolgasäg' 
Jármát viselni láttalak. Szivem 
Akkor sugallta már, hogy származás 
Jobb sorsra hívott tégedet. Tudom, 
Én tettem a’ mi tölem telhetett, 
Hogy sorsodat megkönnyebbíteném. 
Tudom szememböl olvastál te is 
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Annyit, királyi lyány mennyit mutathat. 
Filyolit i'eltnkarjs. 

Tekints ez arczra herczeg, ’s mondd, valyon 
Nein Штаб-е már ezt mióta Щи‘! 

~ KÁLAF. 

Adelina! Oh ti boldog istenek! 
Jól látok-e? 

/ 

ADELMA. 

Jól látod rabbilincsben 

А’ Keicobád’ , a’ Kárazán Нинy‘ 
Lyányát, ki hajdan tronus’ sorsosa, 
Most szolgasägi rabjármot visel. 

KÁLAF. 

Már a’ világ mint holtat rég’ sirat. - lmé te élsz, de jaj mi állnpotban! 
Egy rabcseléd‘ié lett a’ hajdani 
Dicsö királyné, a’ fejdelmi lyány! 

‚ ADELMA. 

Ugy van. De még több azzal,hogy Turandot, 
А’ vérszopó, tart itt rahlánczain! ’ 
Elmondom, oh halld végre herczegem, 
А’ gyász esetnek kezdetét ’s folyását. 
Volt nékem еgy-еzé‘) bátyám, egy vitéz, 
Egy ritka ifju, kit, mint téged is, 
Ez a’ Turandot megvarázsola. 
— Pekkinbe jött és próbált. 



132 

liegillapoëik, .hens'dlít aokogh e'‘ könyhullan'u fe'lbe nakantvin. 
› -‚ „8%?“ ~ ‚»’‚, А’ kapun, 

Többek’ sorában függ a’ drága fö, ‚13115. 
Felejthetetlen bátyámé, kiért , ,}! 
Könnyem szünetlen foly. > ‚ 5 

KÃLAF. 

Boldogtalan ! 
Nem költemény hát, megtörtént dolog 
A’ gyász eset; még is сsa1: népregének 
Tartottasn én azt! 

ADELMA. 

Keicobád atyúm, 
Egy bátor ember, fájdalmit követvén 
Táborba szállt, elönté China’ térét, 
Bosszúlni törvén hös magzatja’ vérét, 
Csatára hívta Altóum' hadát. 
— Nem pяд-$016 hadisten! Küzdve mult ki 
Minden ñával együtt vérmezön. 
Anyámmal engem ’s lyánytestvérimet 
A.’ тaк! vezér, ki házunkat kiirtá, 
lëgy mély folyónak örvényébe hányt. 
Ok elmerültek. Engemet pedig 
Kegyes szivl'íleg a' császár kimentett, 
Ki épen akkor a’ "izparthoz ért. 
Ó e’ kegyetlen tettért a’ vezért 
Kzírhoztatá, és gyászos éltemet 
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нaшим: a’ bullámok között. 
Már félbe halva partra huznak engem, 
Életre Ноты‘, és mint rabcseléddel 
Velem Turandot gazdagul. Szerencse 
Lévén ajándékképen éltemet 
Nyerhetni vissza ellenség’ kezéböl. 
— Ha résztvevö sziv lakja kebledet, 
0h , hagyd „шаrе hatni sorsomat! 

l Gondold meg e' kint. Gondold meg szivem 
Gyôtrelmeit, hogy én itt törzsököm’ 
’S testvéreim’ megöldöklöje által 
Rabszolgasägban шпaгoт. 

KÁLAF. 

Királyné! 
Szánom siralmas estedet; de söt 
Baráti könnyet hullatok Мене .-. 
De nem Turandot ellen kelj panaszra: 7» 
А‘ sors emelte rád irigy kezét. ‚- 
— Bátyád magának szerzé a’ halált. ’ -к 
Bosszús de jól nem fontoló atyád, 
Házára önként vont veszélyt 's maga'ra. 
Szólj! Mit tehetnék én boldogtalan, 
Én sors’ kezében lapta, most javadra? 
Elérve holnap vágyaim’ tetöjét, 
Boldog ’s szabaddá lészesz — Mo-st рейд 
Csak й] keservvel bokrosul keservem. 
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ADELMA. 

Mint ismeretlen hog'y gyamis valék, 
Lehet. De ismersz immár -- Egy királyné, 
Еgy herczegasszony tán nyerend hitelt, 
Ha mit szives részvét., ’s ha türheted, 
Gondos szerelme hajtja felfedezni.. 
_ Oh hogy gyanúra kész szived, ha mit 
Bálványa ellen vallok, elhihetné! 

KÁLAF. 

Adelma szólj, mi készi>il ellenem? 
ADELMA. 

Tudd meg-De nem; jobb lesz hogy hallgatok. 
Vélnéd мы“ én is késértni jöttem. 
Egy sorba tennél más olcsó hiti'ivel, 
Kit szolgaságra Ы": a’ ,zzfírmaziis. 

KÁLAL 

Miért gyötörsz? Szólj, kényszerítelek! 
Mit tlldsz felöle? Mit vallhatsz az ellen, 
Kit én imádok istenség gyanánt?. 

AnELMA,mm 

Oh ég, segíts most elhitetnem öt! 
Ksilaí‘hoz fordulva. 

Ez a' Turandot, herczeg, a’ dühös, 
A’ szivtelen, te ellened parancsát 
Kiadta: пар‘ feljöttekor megölnek. 
_ Ima’dd ezórt is istenség gyanánt! 
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KÃ LA F. 

Engem megölnek? 
A D в L м A. 

Ugy vagyon, megölnek, 
Minden bizonynyal. Mint innen kilépsz, 
Husz törhegy’ éle ‘nай-тaй]: szivedbe. 
Ezt tartja szóról szórn a’ parancs. 

к Á L A F, 
muy“ a. .in п qu'. me’. 

Az öröket kell értesítenenl. 

A D E L MA , vissraurlja. 

Maradj! Hová mégy? Мég mentség felöl 
Mersz álmodozni? Oh boldogtalan, 
Te nem tudod hol vagy! Te nem tudod, 
Hány gyilkos és ‚hány háló fog körül! 
Tulajdon 6k, ez itt álló drabantok, 
Kik életednek örél>íl adattak, — 
Ök a’ kibérlett gyilkosok. 

xÁLAn 
mngín kivñl, helaö Юsый-дне! felnöval щи. 

m Т i m u r ! 

Timur! Siratni méltó ösz atyám! 
[gy végzi hát a’ pályát Kálafod! 
-. Pekkinbe kellett jönnôd , hogy porát 
Азииd utolsó nedvével szemednek! 



136 

Mind ennyiböl á" a’ vìgasztalás, 
Mellyet fìadtól vártál! — Szörnyü sors! 

Ага!“ ешkaгja, magit ‘аы’ bânatnak ercsatve. 

 

A D E L M A, 
magâbsn , örvendetea elcmdiikozhnl. 

кат! Timur’ ña! Oh becses találmány! 
— Ahárhogy’ üssön már ki, egyre megy. 
Szaggassa el bár hálómat: nevével 
Sorsát kezemben tartom. 

KÁLAF. 

‚ Igy tehát 
En védelemre rendelt öreim, 

'Drabantjaim közt árultattam el! 
Ah, mert kimondá nyilván itt imént 
A’ szolgalelki'í zsoldosok’ egyike, 
Hоgy a’ hatalmas’ rettentései 
’S aranyja hú'ség’ нет- nyügét szakasztja. 
-— Élet lemondok rólad! Hasztalan, 
Csillagzatunk ha üldözöbe veit, 
Ellenszegú'lni — Hét már sznmjadat 
Nem oltja semmi, mint vérem, kegyetlen? 
— Maradj magadnak élet — Édès élet! 
A’ sors elöl nem futhat sены el. 

ADELMA, tiinel. 

Elfntni, herczeg, én utat nyitok. 
Lásd, nékem értted nem csupán henye 
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Könnyem van. Én is munkáló, vigyázó, . 
’S gondos valék. Szép szóval, drágakövel 
Lenyertem a’ kibérlett öröket. 
Jer hät Щáткa, nyilva áll az ut. 
Téged haláltól, lábamat bilincstöl 
Megmentni jöttem én. A’ háti mének 
Nyergelve várnak. Úti társaink 
lndulni készek. Fussunk e’ falakból, 
Mellyek felett az isten’ átka ül. 
Szent frigy, barátság és vérségi láncz 
Kapcsolja hozzám a’ berlászi khánt; ‚_ 
Hozzá szaladjunk; 6 Майн karokkal ¿ß 
Fog béfogadni tartolniínyilm.-` - "ì 
Fegyvert, eröt fog adni öseim’ 
Királyi székét visszaszerzenünk, > 
Hogy azt veled megoszthassam -- ha kellö 
Égö szerelmem’ illyen áldozatja _ 
Ha nem, ’s 2‹;yй1б1ní fognál engeniet: 
Bövölködik még a’ tatár haza 
Fejdelmi nökkel, a’ kiket Turandot, 
Ha bájjal is, de szivvel fel nem ér; 
Válaszsz közú'lök nёг, egy érdemgst; r 

En _ e’ szivet legyözöm. Csak te légy 

‚‚‚‚ ›-- '‚ 

      
 

-_Csak életed hogy most légyen kimentve! 
Követkeaäket mindig nevekedö líissel mondi., mi n.“ keu-l 

meßfUßv’în пир Lltiu husni “пр. 
xüu. JÁrllxszix. ix. #| 
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Oh, jer hamar, ne késs! A’ dräga óra 
' Mig itt beszélü-nk elfoly. VA’ kakas 

Már költöget. Már a’ nép ébredez 
A’vŕírban, és a’ nap halálthozólag 
Emelkedik. Jer fussunk mig futásunk’ , ‚ у 
Ösvénye el nem z-áratott elöttünk! ‚ 

KÁLAF. 

Édes barátném , nagylelků Adelma! 
Mint _fäjlalom, hogy én nem futhàtok, 
Sem a’ szabadság’ édességeit, 
Sem öseidnek tronusát veled 
Nem oszthatom. Mit fogna Altoum 
Alattomos kiszöktömért felölem 
Itélni? Melly rutárulás’ bünében 
Fertözne lelkem, a’ vendégi jus' 

_ Szabályi ellen a’_ belsö szerailból 
Еgy drága foglyot titkon elrabolván? 
— E' sziv гиды! hogy más’ sайцa már. 
Még a’ halál is, mellyet a’ kevély 
Számomra készít, jól esik kezétöl. 
— De fuss te nálum nélkül. Fuss magad. 
Az ég vezérlje lábod’ nyomdokit! 
Mi engem illet sorsomat bevárom. 
Ha már Turandotért nem élhetek, 
Vigasztalás hogy értte halh‚atok -- 
Élj boldogul! 

' д-- ‚ 
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ADELMA. 

Elszánt szándékod ez? 
KÁLAF. 

Az, itt maradni, ’s a’ halált bevárni. 
ADÉLMA. 

Hálátlan amber! Nem szerelmed az 
Mi visszatart -- Иgy-е , engem gyülölsz. 
Irtózol inkább ищет mint haláltól. 
— Gyülölj-, utálj , és vesd megjobbomat: 
Csak fuss magad, csnk mentsed éltedet! 

KÁLAF. 

Ne tékozold a’ szót haszontalan, 
Én itt maradván várom sorsomat. 

ADELMA. 

Maradj тыt. lgy én is hordozom 
Rablánczomat. Mert nélküled szabadság’ 
Gyönyörje sem kell. Lássuk mellyi‘künk 
Játszik halállal is, ha kell, merészben! 

Hitrlbh КР". 

Elsö Adelma, a’ ki egy тайнt 
_Feltétel által végre czélt talált? 

Magibnn, belaö megeltigede'nel. 
Timurñ кат: 

Magit megbajlja , gúnyoln. 
Most nevetlen úr, 

Isten velеd ! 
Elmegyen. 
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KÁLAF, egyeddl. 
Nem virrad-e ma fel 

E’ borzadásnak ’s kinnak éjele? 
De mit? Ha virrad, iijabb szörnyeket 
Készít fejemre a’ nap! ’S melly kezekböl! 
Ezt érdemeltem hi'í szerelmemért 

Töled tyranni kösziv! _ Im, de lám! 
Virrad, pirulva oszlik a’ setétség. 
Kеl a’ nap, ébreszt hol nyug-vót talál. 
Bús lelkemet nem soká marja kétaég, 
Eldönti sorsom’ mindjárt a’ halál! 

 

TIZENEGYEDIK JELENE'S. 

nniGaLLA. xÁLAr. 

BRIGELLA» 

Uram, begyi'ilt a’ diván. Itt az óra. 
Készüljön. ы 

KÃIiAF, 
me'rcgeti Brigellit “а e'. fe'le'keny жетоны. 

Eszköz hát te vagy Brigella? 
Hol rejted a’ tört! Lass hozzá hamar. 
Kövesd parancsát. Semmit sem rabolsz 
Már t(Нет el, mit féltnem kellene. 
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в в 1 G EL l. A. 

Kinek parancsát? Én тайм nem tudok, 
Mint ezt az egyet, hogy késérjem át 
Divánba , hol már minden egybegyült. 

KÁLAQ 
kevn's Неi gondulkozh “На. aluminum. 

Menjünk! Tudom hogy élve nem jutok 
Divánba. — Ám de lássad hogy merek 
Halál elébe bátranállani. 

BRIGELLA, rif bimui. 

Mi ördög ez? Csak töы-61, csak halálról 
Ábrándozikx Ti мышь kofák, 
Nem engedétek álló éjtszaka 
Szemét behunyni. Most szegény fejének 
Elméje nyilván meg fogott hibázni! 

KÁLAF, 
kardjit {биrв veti. 

Кaп! ott heverj! Véd nélkül állok én. 
Legalább hogy értse töle a’ kegyetlen, 
Hogy én fedetlen mellemet magamtól 
Tartottam a’ tör’ gyilkos élinek. 

(дn:k indul, e'a n’ mint kihip. knionai munikâtól fogadlalik. 
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öTöDIK rnLvoNAs. 

A‘játékszín ugyan az, :nelly a’ második fel 
vonásban. A’ diván’ llátulsó részében áll еgy 

nultár egy chinai istenséggel, és két papok 
kal; mind ezek csak akkor láthatók, midön 

a’ kárpit felvonatik. 
A’ felvonás' kinyiltával, Altóum ül a’ maga 
tronusán. Pantalon és Tartaglia mellette 
állanak két oldalon; a’ nyolcz doctorok szo 

kott helyeken; az örizet fegyverben. 

ßLsó JELENÉS. 

TARTAGLIA. 

KÁLAF» 
AL'róUM. PANTALON. 00 

C T O R О к. Örizet. Нет aokira 

к Á I. А F, 
mintegy rolunva bele'p a' teremhe, gyamia цепные! tekintve'u 
kìiriil, ’a llih: mogli. A' nin‘ közepe'n megâllapodvin meghailjn 

mag‘lt a' cahzir fей; ; akkor magibnn. 

Mit? Élve itt! — Ёn minden léptemen 
Vártam, hogy érzem a‘ husz törhegyet 
Szivemben, és lám senkitöl idáig 



M3 

Még bántatást nem vettem. Igy teы! 
Adelma csalfa hirrel áltatott _ 

Vagy felfedezte a’ nevet Turandot, 
És veszteségem nyilvános! 

A L т ó U M. 

Fiam! 

Borúlva laítom lenni homlokod, 
Kétség gyötör még ’s félelem _ Ne félj, 
Fel fogsz deri'ílni mindjárt. Véget ér 
Próbáltatásod néhány óra’ folytán. 
-- Má,sféle kedves iíjságokkal is 
Foglak vidítni, mellyekböl azonba’ 
'l‘itkot esinálok még most, mig szived 
Örömre nyílván, elfogadhatandja. 
— De megjegyezd. Nem jär magánoson 
Едy egy szerencse. Társakat von az 

‚ Mindég utána áldáss>afrakodtan. 
Hogy vöm ’s Нaш vagy, hogyïlyáuymn tiéd, 
Kétség ki-vůl van. I-Iáromszor jöve 
Hozzám ez éjjel töle a’ követ, 
A’ próba’ szörnyü terhétöl leendö 
Felmentetéseért esdekleni. 
Ebböl megérthedd már, van-e okod 
Nyugodt szivi>íleg várni megjelentét. 

PANTALON. 

Már arra nézve , én is mondhatom 
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Fеnnség, nyugodtan lefgyen! Mert mi azi 
Tárgyazza, minden a’ helyén vagyon. 
Иt a’ menyegzö. Végye kedvesen 
Elöre tölem üdvezlésemet. 
Kétszer vitettem én hozzá ez éjjel, 
És sürgetös volt a’ dolog felette. 

 

Csak mig papucsba dugnám lábomat, д‘ 
Alig hagyának késni addig is; iii 
Es éhométlen lévén, menni kellett. -ài 
Olly mord hideg volt, hogy miatta még - 
Beszket szakálla|n.--Én nyernék halasztzist, 
Adnék tanácsot — A’ felség elött 
Érette közbe járnék, esdekelnék -- 
Ki tudja még mit nem kérl hogy müvelnék! 
Nekem valódi kedv volt és öröm, 
Megvallom , (it иgy desperálva látni. 

TARTAGLIA. 

Engem, hat óra volt, hogy bé kivánt, 
Mär зzйме kelt a’ nap ’s még nem fogott 
Alunni; ollyan volt mint еgy bngoly. 
Lefolyhatott еgy jó félóra köz, 
Mig a‘ legédesb szókkal ostromolt. 
De mind hiába. S6l иgy gondolom, 
Talám csipöskén is felelgeték 
A’ mámor és a’ mord hideg miatt. 
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.n.'róUn/x. 

Látjátok a’ végszempillantatig 
Mint huzza vonja! Ám de liasztalan. 
Kiment parancsom, hogy diván elött 
Egyátalán meg kell jelennie, 
Ha szép szerével nem, más móddal is. 
Makacs negéde tesz szükségesekké 
Minden keményebb bánásmódokat. 
Hagyd érje szégyen, mellytöl hasztalan 
Próbältam óvni. —- Örvendezz Нam, 
Bajfad van a’ sor hogy diadalmasúlj! 

KÁLAF. 

Felség! Kegyelmed meghálálhatatlan. 
Azonba’ én nem örvendezhetek. 

Söt blí ’s keservek fojtják keblemet, 
поg)’ ö, imádott kedvesem miattam 
Eröszakot fog ’s kényszerítetést 
Szenvedni. Oh тert én inkább akarnék -- 
Oh nem lehet! Mi volna életem 

Nélkú‘le? Majd kivivja nlég tali-in 
Hi‘iségem aж, hogy vaс! gyülölete 
Hódúlni fog, söt vissznnos szerelme 
Lész hl'í szerelmem’ bére. Én ugyan 
Alája vetvén minden kényemet, 
Kivánatimnak czéljáúl szerelmét 
Teszem, ’s шváы) nem‚ hatnak vágyaim. 

Kiln'. :Ã'rixszlm lx. 7 
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Ki nálam óhajt kedvezést találni,‚ 
Gondos ne légyen szószóló felöl, 
Elég ha 6 iut egyet szép szemével. 
Egy nem se' jön ki számból ellenére, 
Mig párkakézben létem' szанa perg, 
Mig véreremben élet’ nedve cserg, 
Tetszése lészen tetteim’ vezére. 

A L'róUivi. 
Коsza hát! Ne késsünk. Formáltasson á: 
Templomra tüstént е’ diván. Az oltárt 
Emelni kell. A’ pap készen legyen, 
Beléptekor hogy mindjárt liíssa sorsát, 
’S tanulja meg, hogy én az eskünek, 
Mellyet kimondtam, állni is tudok. 
A’- hillxlaó kirpil felvonaiik, szcmbe liinik n’ chinai builvinyke'p, 

Ia 0111r «'a n’ ke't pup. 50k gyerlya e'g. 

Nyittasson ajtó most mindenfelöl. 
Szabad bejárást kel] népemnek adui. 
нет lesz felesleg, sem koránh, ogy egyszer 
Fizesse már a’ bálátlan leány 
A' százszoros jajt, szäzszoros siralmat, 
Mellyet fejére vont еgy ösz atyának. 
бyди muzaika lnllalik, aiketen dobnóval. Нет iokiru feltünik 

1‘ RUFA L DI N , a’ here'ltekkel, nlinek n’ nbuolg|'lók. «gн: 
T URANDOT, míndnyijan gyinrnhâban. u nnonyok f. 

me myonm. "- 
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PANTALON. 

Jön, jön! Közelg! Halg’! Melly gyть“? 
szerek! 

-- Hal-otti pompa-e vagy nászi mars? 
A’ fellaipe'a nint’ поn azerlarthnl megyen ve'ghea, mint n' mi- - 

audik fclvonialnn. 

MÁsoDIK JELENÉS. 

ELôBnlEx. TUnANno'r. ADELMA. 21-3 

L l M A. Rnlaawlgilók e'a here'ltzk. 
l 

T U R A N D O T, 
mincknl'ina поnj“. fellо'petl, ’a КБz светl lett, киты. 

Е’ gyász jelenség, isnieretlen 1i1-,- 
’S késéretemnek bliban elmerülte, 
Tudom hogy édes táplálat szemednek. 
Látom pap, oltár esketésre kész, 
А’ káröröm ’s gúny sok szemböl kinéz, 
’S szememre könnyár tódul. Már ha ész, 
Ha mély belátás ’s tudomány mit teliet, 
El nem mulasztám én , hogy nyerjem el 
Elötted itt is a’ diadalmi bért, 
És e’ nevemre ve'g homályt hozó 
Pillantat ellen légyek bátorítva; 
De sors akarja, Мгг engedni kell. 

_ 7 , 
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KÁLAF. 

Oh, bár szivemben olvasná Turandot, 
Mint fojtja búva minden kedvemet: 
Tudom haragja szünne. Most azonban, 
Ha vakmeröség volt olly kines után 
Kapkodni, nemde bl'ín, söt kárhozat 
Kicsinyhitl'íleg róla lemondani! 

ALTóUM. 

Nem, herczeg. Arra ö nem érdemes, 
Ne alázd magad’ meg. Ö aläzza meg 
Magät elötted most. Ö gondja az 
Ha tudja ‘agy nem szép móddal — Nosza! 
годам; dologhoz! Minden hangszerek’ 
Vig harsogása köz hirré tegye -- 

TURANDOT. 

Várjunk kicsinyt! Korácska volna még! 
Felill 'a Kilafhoz fordul. 

Diadalmam immár teljesb nem lehet, 
Mint igy, reményed’ felhökig csigájLván, 
.'S onnan pokolnak mélységébe csapván. 

Hizomonn, felemalt hnngen. 

Halljad Timurfi Кzнa“ Menj tovább, 
Szaladj elölem ’s a’ diván elöl._ 
Keress menyasszonyt mást. Mert lángeszem 
А’ két nevet fele‘rte. — Зa} naked, 
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Jaj másnak is ki még merészlene 
Értelmi harczra kelni ellenem! 

к Á L А F. 

0h én szerencsétlen ! 

A L т ó U Ei. 
Nagy istenek! 

Van-e‚ lehetség! 
° г А N T A L o N. 

Ah, szent Katharina! 
Tarugliűhoz. 

Menj doctor, és vágd el‚szakálladat! 
тАвтАсы A. 

Örök hatalmak! Értelmem megállt. 
кАьАв 

Minden lejárt? Kihalt minden remény! 
— Hol van segítség? Ah nincsen sehol! 
Magam magamnak lettem gyilkosom! 
А’ kit szerettem, elvesztém, ’s miért”! 
Csupán azért, hogy rendkivl'íl szerettem! 
- Mért hogy meséit tegnap készakarva 
El nem hibáztam , ngy most blís fejem 
Halál' ölében csendesen pihenne, 
És lelkemet nem marnák új kínok. 
Mért kelle oh jó császár vélt javamra 
А’ véres alkut most enyhítened, 
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Hegy gyözedelmi bérét hadd ñzetném I 
Véres fejemmel , a’ miért mesém 
Megfejtetett: иgy teljesb diadalommal 
’S elégedettebb szivvel volna ö! 

Bahamian „ugh Lennik n' nin' himljan. 

ALTóUM. 

Kálaf! Lenyomjn a’ bú agg erömet. 
A’ nem gyanított villám földre sujt. 

TURA квот , hmm ze'umahoz. 
Oh Zélimám, a’ néma fajdalom, 
Melly ô’t epeszti, átjár engem is. 
Nincs mód elötte védnem e’ szivet. 

z É L l M. A , hnlkkal Turanduthoz. 

Végezd ,be hát. Oh add meg hät magad". 
Laidd! Hallod! A’ nép zйg, békételen.. 

‚папы/ы, fsm. 

E’ perczen il! mind ‘Неt mind halál! 
KÁLAF. 

De hét mi szükse'g törvény’ pallosära 
Egy illy továbbra elviselhetetlen 
Élet’ fonálját ketté теtный? 

Turandot’ поnl„41102 le'p. 

Ismersz мыt már , engesztelhetetlen! 
Ugy van, гaммы, én Kálaf vagyok ~- 
Kit névtelen, kit mint jövényt gyülöltél, 
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Kit mdr im’ esmérsz, és szintugy gyülölsz. 
Erdemli-e az élet, melly szemedben 
Illy becstelen, hogy terjedjen továbbï' 
И: Vél'em! Oltsad szomjadat kegyetlen. 
Ne sértse létem többé a’ napot — 
Itt lábaidnál -- 

Еgy törl kihua 'a виgit âl Ц"); nurni. E’ pillanlntlsan Adel. 
ma rally „мамы tenen , minllm быt glfolni дляi, e's Turan> 

dot lerohnn trоnusiról. 

'r U n A N D от, 
kurjui kìiue' ‚Бы, пerе1еш ‘s 'ljedladg' jelense'geivel. 

Kálaf! 

Nerón oßymiara ne'znek, ‘>s ez ällâaban maradnak ‘ln-ab Мед; 
mummia”. 

A L т 6 U м. 

Higyek-e 
Szememnek? 

KÁLAF, „am „и... 

És te? Hogy’? Te gátolod 
Ilalálomat? Részvét, vàgy irgalom, 
Hogy élni kénytetsz illy gyalázatos 
Szerelem- ’s reménytöl fosztott életet? 
Véled talám hngy kétségemre is 
Terjed hatalmad? Létemet kioltni 
Vagyon hatalmad. Ám de kényszerítni 
Hogy éljek, arra nincs. Bocsáss azért, 
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’S ha irgalomnak еgy szikrája még 
Pislog szivedben, hagyd e'rezze azt 
Siralni méltó sorsú öеж atyám, 
Ki mint tudom, most Pekkinben "agyon 
’S vigasztaläs nélkůl szükölködik, 
Меi‘: agg korának végsö gyámolát 
Mellöle kedves egyszülött íìában 
Elvészi a’ sors. - 

Meg „karin man вы. 

тивмчпот, 
hr1.i kum' mi mgm. 

Kálaf, élni Гоgы! 
’S érettem élni! Én vagyok legyözve. 
Nem rejthetem már e' szivet tovább. 
— Siess, vigasztald вы Zélima — 
Jól ismered te — a’ két gyámtalant. 
Szabaditsd ki öket, és derítsd örömre. 

 

zÉLlMA. 

Ah milly örömmel! 

ÁDELRIA, “Не, 

Most nem les?. korán 
Meghalni. Füstbe ment minden remény. 

KÁLAF. 

Nen] álom-e ez, boldog istenek-? 
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т U в A N D о т. 

I-Ierczeg, magamra én olly érdemet, 
Melly meg nem illet, nem ruházhatnk. 
Tudd meg tehát, és minden tudja meg: 
Nem mély belátás, nem lángész, hanem 
Egy vak szerencse , ’s hirtelenkedésed 
Szolgált mesédnek titkához vezérül. 
Adelma egyik szolgálom elött 
Ejtéd magad ki mindenik nevet, 
Én ugy jutottam ahhoz általa — 
Tiéd azért a’ diadalom , tiéd - 
A’ gyözedelmi bér — De nem csupán 
Törvény ’s igazság’ zent kivánata 
— Nem herczeg! E’ sziv’ belsö ösztöne 
Nyujtatja jobbom jobbodnak -- Hiszen 
Tiéd valék én elsö rád tekintés’ 
Pillantatäban! 

ADELMA. 

Mardosó kinok! 

к Á L A F, 
ki cz ввe'л idö nlnll ilmodnsóke'ni iПоп, ngy Осип“ minkha maar 

jönne magâhoz, s's fon-ón öleli a' herczegasnonyt. 

Enyém valäl te? Oh gyönyörnek árja 
Ne fojts meg! 

A L т ó u м. 

Édes egyszülött leányo‚m! 



-‚u-ww‚- “думу-Ч ‚‚ Й _‚ _.. ‚.‚_‚ 
‚ . д . - 
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Az isten áldjon meg, hogy végre is 
Vén napjaimban fel kivánsz den‘tni. 
Meg van bocsátva minden sérelem, 
Вегон‘t szivem’ sebhelye. ‚ 

P A N т A L 0 N . 

Lakadalom ! 

Nász! ‘12152!Меnyе82ö!Hе1y‘‚11е1yг‚ doctorok! 
т A в т A G L 1 A. 

Helyt,helyt! Pecsét rá 's szent lész a’szövetség! 
A D в L м A. 

Élj hát kegyeгlen, -és а; boldngnl 
Ölében annak , kit lelkem gyülöl! 

Turandolhoz. 

Tudd meg, hogy én sohn.- nem szerettelek, 
Hogy én gyülöllek , ’s mit javadra tettem, 
Mind az gyülölség’ ösztönére lett. 
Szerelmesednek árulója is 
Azért valék hogy (it, kit már elöbb 
Mint sem te láttad, rég’ szerettem én, 
Töled ‘Защити el, ’s szöktessem el 
Magammal együtt boldogabb hazába. 
Mult éji hůnek vélt szolgálatom 
Rágalmazással párosult ravaszsäg 
És ellenedre készú'lt esel vala, 
-Mellyel szökésre kelle birnom Gt‘ 
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De mind hiába. Vad fájdalmi kò'zt 
Titkät kiejté, ’s megtudtad te is; _ 
Mert gyözni kellett néked, és elöled 
Spámüzve мы karjaimha szállni -- _ 
Utes remény! >0h mert határtalan 
Hozzád szerelme! -- Kész volt általad 

Meghalni inkább, mint érettem élni! 
Munkám’s fogásim Еgу mind füstbe mentèk. 
Мég van hatalmam egyre. Bennem is 
A’ vér királyi, szintugy mint tebenned, 
’S el kell pirulnom, hogy rablánczodat 
Olly rég idötöl (оgна. ilordozaím.V 
Benned találom, benned kell utálnom 
Ve'rengezö Чaд ellenségemet, 
hi atyát, anyát, ki férjû és leány- v . 
Testvéreket, ki mindent a’ mi csak 
Nekem becses volt, t(Лет elraboltál. , 
Ki еgy szerelmest is ma elrabolsz. . 
Még hätra végsö sarja törzsökömnek 
Hogy préda Ic'gyen: én is meghalok! 
редкиi а’ lörl. mellycl Turandot Kila!" kcze'böl kiclíkara, A' 

fМаrы. 

Kétség voná ki e’ tört — inost ШИН 
А’ szivre, mellyet át kell убийц. 

мы“: ¿e и“); nurni. : . 
-.”"-. 
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KÁLA F, 
karjai közze' azorilja. 

Mit akarsz Adelma? Térj magadhoz! 
A D в L м A. 

Félre! 

Hálátlan! Én hogy karján lássalak? 
Nem! 

KÁLAF. 

Nem! Te nem halsz meg. Hogy szép szive, 
Melly kényszeri'tést nem tür, engemet, 
Önként kiván nemes elszänás szerint 
Most boldogltni, annak eszköze 
Te vagy szerencsés árulásod által. 
—— Oh legkegyelmesb lir! Ha mit tehet 
Forró könyörgés “Мaй, én könyörgök, 
Légy irgalommal how/,á ’s tedd szabaddá! 
Engedd, az йj pár' boldog életének 
Boldog lehessen elsö záloga! 

т U в A N D o т. 

Е’ kéreleinmel egyesi'il enyém. 
Méltán мы ö engem, érzem én, 
Meg sem lmcsáthat ö nekem soha; 
Mint megbocsátiist részemröl viszont . 
Nem fog hihetni. Hagи! le'gyen szabad, 
És még ha van más fотоs!) kedvezés 
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Számára мы , éreztesd vele. _ 
Folyt könny miattnnk sok, sietni kell, 
Hogy általunk már most örö-m tenyészszen. 

PANTALON. 

Isten’ nevébe, felség, irj neki 
Minél elöbb egy úti czédulát; 
És adj, ha kér, még egy országot is 
Az utra. Félek, és nagy aggodalmam, 
Hogy füstbe száll e’ zsendülö öröm, 
Mig itt velünk egy hóbortos leány 
Fedél alatt van. 

AL'A‘óUu, 'rm-mum. 
Illy örömnapon, 

Minöt leányom mest reám derítél, 
Nem tud kegyem, nem irgalmam határt. 
Legyen szabaddá _ nem esak- nyerje vissza 
Az ösi tronust és országot is, 
Hogy érdemes hi'í férjjel oszsza meg, 
Ki bölcs legyen ’s ne bántsn a’ hatalmast. 

A D Е L м AQ - 
Felség! Királyné! Шpи-11101: én. 
Szégyen ’s zavar Топ. Ennyi~ kedvezés, 
Illy szerfeletti jóság {быке nyorn. 
Idöre minden äeb beforr. ‘Ваши 
Enyhl'il enye’m i‚s. — Most engеdjetek 

lll‘l' xün'. JÁ'rixszil. 1x. 
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Némáp vonúlni el közúletek -4 
Mert nem telik más tölem könyözönnél, 
Melly e’ szemekböl árad szüntelen! 
Elnegyen heinkart иски}, egy forró pillanulnl vetve'n ulo'ljůrn 

Kllafra, minekelötle megvilna. 

UToLsÓ JELENÉS.- 

ELönBlEK Adema.. um. ve'gem.' Tiмun, BÁ 
RÁK, sKmÍNA e'. zÉLiMA. 

KÁLAF. 

Hol vagy atyám, oh hol kerеsselek. 
Hogy' öntsem én e’ csordultig tele 
Örömpohárt ki kebleden? 

т U n A N D о т, 
nvaromn e'a elpirulva. 

Atyád, — - 
A’ tisztes öы — _itt -- nálam, Kálafom. 
Itt van~ Ne ohajts többet tudni róla. 

- Ne kényszeríts olly vallást tenni, mellyen 
El kell pirulnom ennyi так elött. 

‚ A L T ó U м. 
Timur te nанa“ Hol van ö? — Örülj 
Fiam! Tiéd már e’ császári szék. 
Tiéd az бай ország is vЕнот. 
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" Dühös kirablód, Tiñis’ zsarneka, 
- Nincs már az élök közt, ’s néped’ szava 

Hiv téged Ösi tronusodra vissza, 
Sza'modra egy hl>í szolgád tartja aт, 
Kinek követje minden tartományt‚ 
Értted bejárván, hozzám is hatott. 
— Im’ szenvedésid’ végét e' levél 
Foglalja. 

'Alena мы egy 1mm. 

KÃLAF, 
Bela pillmt e's egy ideig ill "бы". e'rze'slae men'ilvc. 

Oh, mennye’g’ örök lakói! 
Mit тек én, csak ott fenn nálatok 
Van tudva, számat zárpecsét fedi. 
Ezen Pillanlallun megnyilik n’ terem' ajuin, TÍMUR e'. 
BÁRÁK bele'pnek, Ze'limâlól e'a nnyjilo'l le'as'rietve. Millelyl 
Kilaf нyit meglâlja , niet kiierjentett karekk'nl ele'be. Bârik e'a 
Kilaf' -— Ze'limn «ia Skiri'na n' Turandot’ llbnihoz Банды}, de 
kegyenn felemeltetnek. Altóum, Pantalon e's Tartaglin биде 

nyon illaunk. E’ mozgisok alait lefordul n’ kârpit. 



TUDNIVALÓK. 

1. A.' in. t. társasaíg ezen munkának csak kindója 
le've'n, nein kezeskedik a' benne követett nyelvszabálynk 
ról, sem irásmódról, sem ve'gre akármi nemü nyelvet ‘s 
irást ílletô’ elvekrô'li egyediil. arra kivänt а‘ ke'ziratok' 
bira’latában iigyelni, hogy az elfogadott és saitó alá мы‘ 
tandó munka, mint ege'sz еgy vagy más tekintetböl ajánl 
ható legyen, ‘в a' literatura' jelen éllapotjában kiadásra 
me'ltónak tariathaue'k. 

2. "рт vixsglílhatvn'n meg a' benylîjtott ke'zirato 
kat a' társaság fejenke'nt e's ege'szbens ez, u. sn. Tu x a n.. 
dot, Vöröslnarty Mihály rendes, e's Csató Pál lev. lagok‘, 
mint e' ve'gre liìvalalosan megbizottak’ irásbeli ajánlására 
adalott sajló nlá. 

3. E' szl'njáte'k azen 7l közül való, mellyek’ fordi' 
{Ására a' társasаíg 1831-ben )'uniusban tagjait, e's 1832-ben 
martiusben a' magyar' irôkat általjában 1e15zó1“; 

4. A' társasa'g állal kiadott ke'ziratok köziìl ez 
XXII-dik uámu. 
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titoknok. 
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