A Midsummer Night’s Dream

There was a law in the city of Athens which gave to its citizens the power of compelling their daughters to marry
whomsoever they pleased; for upon a daughter’s refusing to
marry the man her father had chosen to be her husband, the
father was empowered by this law to cause her to be put to
death; but as fathers do not often desire the death of their
own daughters, even though they do happen to prove a little
refractory, this law was seldom or never put in execution,
though perhaps the young ladies of that city were not unfrequently threatened by their parents with the terrors of it.
There was one instance, however, of an old man, whose
name was Egeus, who actually did come before Theseus
(at that time the reigning duke of Athens), to complain
that his daughter Hermia, whom he had commanded to
marry Demetrius, a young man of a noble Athenian family, refused to obey him, because she loved another young
Athenian, named Lysander. Egeus demanded justice of
Theseus, and desired that this cruel law might be put in
force against his daughter.
Hermia pleaded in excuse for her disobedience, that
Demetrius had formerly professed love for her dear friend
Helena, and that Helena loved Demetrius to distraction;
but this honourable reason, which Hermia gave for not
obeying her father’s command, moved not the stern Egeus.
Theseus, though a great and merciful prince, had no
power to alter the laws of his country; therefore he could
only give Hermia four days to consider of it; and at the end
of that time, if she still refused to marry Demetrius, she
was to be put to death.
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Szentivánéji álom

Athén városának egyik törvénye hatalmat adott polgárai
nak arra, hogy lányaikat ahhoz kényszerítsék feleségül,
akihez nekik tetszik, mert ha egy lány vonakodott ahhoz
a férfihoz menni, akit apja választott férjéül, ez a törvény
felhatalmazta az apát arra, hogy lányát kivégeztesse. De
minthogy egy apa nemigen kívánja saját lánya halálát,
még ha történetesen kissé önfejűen is viselkedik, ezt a
törvényt ritkán vagy talán sohasem hajtották végre, bár
lehet, hogy a város ifjú hölgyeit gyakran ijesztgették szüleik ezzel a törvénnyel.
Mégis, egyszer volt rá eset, hogy egy öreg ember, Egéus
nevű, Theseus elé, Athénnak akkori uralkodó hercege elé
lépett, bepanaszolni lányát, Hermiát, akinek parancsot
adott, hogy menjen férjhez Demetriushoz, egy előkelő
athéni családból származó fiatalemberhez, de a lány nem
volt hajlandó neki szót fogadni, mert egy másik, Lysander
nevezetű fiatal athénit szeretett. Egéus igazságot kért
Theseustól, s azt kívánta, hogy ezt a kegyetlen törvényt
alkalmazzák lánya ellen.
Hermia, engedetlenségének mentségéül, elmondta, hogy
Demetrius már régebben szerelmet vallott az ő kedves barátnőjének, Helénának, és Heléna is a bolondulásig szereti
Demetriust. De ez a tiszteletre méltó érv, amellyel Hermia
megokolta, hogy miért nem engedelmeskedik apja parancsának, nem hatotta meg a szigorú Egéust.
Theseus nagy és kegyes fejedelem volt, de arra nem volt
hatalma, hogy megváltoztassa országának törvényeit, így
hát nem tehetett mást, mint hogy négy napot adott Hermiának, hogy meggondolja magát, mert ha ennek az időnek
elteltével még mindig nem hajlandó férjhez menni Demetriushoz, meg kell halnia.
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