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DUGONICS „BÁTORI MÁRIÁ“-JA.

Azon nyilt levelében a «szala* vár megyei nemes urfiakhoz és 
kisasszonyokhoz#, melyben. Dugonics András drámáinak1) máso
dik kötetét e «szép lelkeknek» ajánlotta, Bátori Máriáról a szerző 
maga így nyilatkozott: «Tudom, lesz ebben [a második kötetben] 
is kedvetek legeltetése, főképen Bátori Máriában, melyet én (valami 
de Kasztrót talpig megmásolván) úgy alkalmaztattam a Magyar 
játékszínre, hogy épen eredeti munkának tessen. Tetszett igenis 
a játékszínbe gyűlt érdemes szemlélők előtt, és közönségesen 
mind Pesten mind Budán előadatván, így ítéltek a darab felől: 
hogy még ennél kellemetesebbet nem igen játszottak a játszó 
személyek. Holott Láng úr Istvánnak, Rehák ifjúasszony Bátori 
Máriának személyét egész megelégedéssel viselték.*

Dugonics Bátori Máriájának forrása vagy alapja tehát vala
mely de Castro-dráma, de eddig még senki — Dugonics életírója 
sem 2) — tartotta szükségesnek, hogy e Castro-drámát felkutassa 
és a magyar szerző viszonyát az eredetihez vizsgálat tárgyává tegye.

A következőkben előbb a tárgyat magát, Ines de Castro 
történetét, fogom — a kétségbe nem vonható történeti tényekre 
szorítkozva — röviden előadni, azután e tárgy különböző fel
dolgozásait felsorolni, végre a Dugonics forrását és «Bátori. Mária» 
viszonyát e forráshoz bővebben tárgyalni.

I.
Pedro herczeg, IV. Alfonso portugál király (1325—1357) 

egyetlen fia, ki 1320-ban született, igen tehetséges, kiválóan müveit

*) Jelet történetek, melyeket a magyar játékszínre alkalmaztatott 
Dugonics András királyi oktató. Pesten, 1795. Két kötet. A fent közlött 
ajánlás kelt 1795. márczius 1. A második kötet Bátori Mária arczkópével!

*) Endrődi Sándor, Dugonics András, 141. 1. (a Bátori Mária új 
kiadása után az Abaü Nemzeti könyvtárának XVIII. kötetében) azt mondja 
e darabról, hogy • daczára, hogy Inez de Castro után(?) készült, Dugonics 
minden eddigi játékdarabjánál magyarabb és jobb volt*. Azután szól a 
darab értékéről, színi hatásáról, Dugonics haladásáról stb., de a forrásról 
egy betűvel nem emlékszik meg. Azon nem kételkedhetni, hogy e forrást 
nem ismeri, de az már kevésbbé bizonyos, nem tartja-e — a fenti furcsán 
stilizált mondatban — Inez de CastroX, mely nevet idéző jelek nélkül 
közöl, drámaköltőnek.
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és szeretetre méltó ifjú volt. Atyja a dynastia érdekében kívá
natosnak tartotta, hogy egyetlen örököse mielőbb megnősüljön 
s már 1328-ban összeadta őt Blancával, XI. Alfonso castiliai király 
unokájával. De ez igen beteges volt, azért felbontották a házas
ságot és Don Pedro 1339-ban, élete huszadik évében oltárhoz 
vezette a hatalmas Villenai herczegnek, Joao Manoelnek leányát, 
Constanzát, ki e házasságban két fiúnak, Luis- és Fernandonak, 
lett anyjává. A házasság azonban, mely valószínűen Pedro akarata 
és kívánsága nélkül megköttetett, nem volt boldog. A herczeg 
becsülte nejét és szépen bánt vele, de nem szerette.

Midőn Constanza Castiliából Portugálba jött, kíséretében 
egy épen oly szép, mint erényes és kedves udvarhölgy volt, Ines 
(Ágnes) de Castro, a királyi házzal rokon, előkelő családnak (talán 
természetes) ivadéka. E vonzó nőt szerette meg Pedro, ki neje 
életében megtartotta hűségi esküjét, de Constanzának 1345-ben 
bekövetkezett halála után szerelmi viszonyba lépett Inessel, sőt, 
titokban ugyan, de törvényesen, az oltár előtt egybe is kelt vele. 
Inesnek Pedrótól három fia: Alfonso, Joao és Diniz, és egy leánya, 
Beatrix, lett.

Alfonso azonban fiának újabb házasságát sürgette, már azért 
is, mert idősb unokája, Luis, meghalt, és így a portugál trónnak 
ismét csak egy örököse, Fernando, volt. Pedro vonakodott új frigyet 
kötni, melylyel, mint atyja előtt kijelentette, megboldogult nejének 
emlékét sértené meg. Ez indokolás nem talált hitelre, mert Alfonso 
jól tudta, hogy Pedro nem élt boldogan nejével, sőt azt is tudta, 
hogy Inessel viszonya van. Azért egyenesen azt kérdezte fiától, 
neje-e Ines. E meglepő kérdésre nem mert Pedro igennel felelni, 
s így a király ismételte azon kívánságát, hogy fia újra meg
nősüljön.

Ines szerencsétlenségére testvérei és egyéb rokonai, kik 
mind nagyobb számmal átjöttek Castiliából s Portugálban kiváló 
hivatalokat s nagy befolyást nyertek, támaszkodva Ines viszonyára 
a leendő királyhoz, kevélyen és kihivólag viselték magukat, és 
szereplésökkel a portugál udvarnak és nemességnek irigységét és 
haragját első sorban magukra, de még nagyobb mértékben Inesre 
vonták. Az ellenséges párt, talán jóhiszeműleg, minden esetre nem 
egészen alap nélkül, elhitette a gyanakvó Alfonsoval, hogy Pedro 
a Constanza fiát, Fernandot, a tróntól megfosztani és Ines leg~ 
idŐ3bik fiát utódjává tenni szándékozik, miből iszonyú zavarok,
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véres polgárháború s, Portugálra nagy gyalázat származhatik. 
Ezen veszélynek csak egy módon gondolták elejét vehetni, ha t. i. 
Inest, a király hozzájárulásával, meggyilkolják. Midőn Pedro 
anyja, a jószívű és kegyes Beatrix királyné, e véres tervről érte
sült, a bragai érsekkel megintette fiát, hogy vagy vallja be, hogy 
Ines törvényes neje, vagy váljék meg tőle. De Pedro nem vette 
ezt az intést komolyan ; nem tette fel atyjáról, hogy ily iszonyú 
tetthez hozzájáruljon, a király beleegyezése nélkül pedig nem 
tartott az ellenpárt ármányaitól.

Pedro nem jól ismerte sem atyját, sem az udvart. Alfonso 
1355 januárjában az Ines-ellenes párt három főemberével (Coello 
Péterrel, Gonzalez Alvarral és Pacheco Lopezzel) Coimbrába ment 
s itt meglesték, míg Pedro vadászni indult. Ekkor beléptek a 
Santa Clara kolostorába, melyben Ines a legnagyobb csendben és 
visszavonultságban gyermekeivel élt. Cselédjeinek zajára Ines 
elősietett és, sejtvén a fenyegető vészt, gyermekeivel a királynak, 
ki egyedül lépett szobájába, lábaihoz borúit és kegyelemért 
könyörgött. A szép nő magatartása és szavai, a kis gyermekek 
ártatlan fohászkodása annyira meghatották Alfonsot, hogy sze
mei könybe lábadtak. A király szótlanul kilépett a szobából. 
Társai ijedten fogadták; sejtették, hogy tervök, ha nem viszik is 
keresztül, nem marad titok, és remegtek a trónörökös haragjától. 
Azért újra ostromolták a királyt, ki végre azt mondta: Tegyetek a 
mit akartok. Erre azok berontottak Ines szobájába s lemészárol
ták a védtelen nőt.

Midőn Pedro a történtekről értesült, fájdalma és dühe oly 
iszonyú volt, hogy rögtön nyílt lázadást támasztott atyja ellen, és 
midőn egy fél év múlva kibékült vele, csak külsőleg tért vissza a 
régi benső viszony. Trónralépte után (I. Pedro, 1357—1367) azon
nal kivégeztette Coellot és Gonzalezt, kik IV. Alfonso tanácsára 
Castiliába menekültek volt, de Pedro kezébe kerültek, míg Pache- 
conak, ki Francziaországba futott volt, utóbb Pedro fia és utódja 
megkegyelmezett. Azután megesküdött a király s tanúkkal is 
megerősítette, hogy Ines igazi, törvényes neje volt. Végre a szo
morú tragédiát egy jelenettel végezte be, mely páratlan a maga 
nemében: kiásatta öt évvel előbb meggyilkolt imádott nejét, fényes 
királyi ruhákba öltöztette, a koronát fejére tétette s trónra ültette a 
hullát, melynek Portugál nagyjai most hódoltak s kezét csókolták. 
Ezután ünnepélyesen eltemettette a portugál királyok sírboltjában*
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Ennyi az, mi Ines de Castro történetéből kétségbe von- 
hatatlannak tekinthető.1) A többi, mit róla és szomorú sorsának 
egyes részleteiről beszélnek, az alakjához fűződő monda és köl
tészet müve.

II.
Ines de Castro történetét főleg drámaköltők dolgozták fel és 

tették a különböző nemzeteknél ismertté. A tragikus esemény első 
költői feldolgozása is drámai alakban történt, — Ferreira szomorú
játékában, 1558. Mégis nem ezen műnek köszöni Ines sorsa roppant 
népszerűségét, első sorban Portugálban, hanem Camoéns Lusiados 
cz. nagy eposzának (1572), melynek legszebb, legmeghatóbb epi
zódját (III. ének, 118—136. versszak) Pedro herc^eg kedvesének 
szomorú halála teszi. Az érdekes tárgy többi feldolgozásai, a 
mennyire tudomásomra jutottak, a következők :

1. Portugallok: Antonio Ferreira már említett tragédiája, 
1558. A költő született 1528-ban Lissabonban és meghalt ugyanott 
1569-ben. Ez a mű, az első classikus dráma portugál nyelven, 
közvetve vagy közvetlenül az összes későbbi Castro-drámák alapja.

Domingo8 dós Beis Quita szomorújátéka, a XVIII. század 
második felében.

Bacharel Joaquim Jósé Sabino tragédiája, 1812.
Joao Baptista Gomes, Nova Castro. Lisboa, 1837. — Németül 

dr. Wittich Sándortól, Lipcse, 1841. — A legjobb portugál Castro- 
tragédia, mely azonban sok tekintetben Quita darabján alapszik.

2. Spanyolok: Jeronimo Bermudez (f 1589) domonkosrendi 
szerzetes két drámában dolgozta fel Ines történetét: Tragédia de 
Ni8e ( z=Ine8) lastimosa (A szerencsétlen Ines), mely voltaképen 
csak Ferreira tragédiájának átdolgozása, és Tragédia de Nise lau• 
reada (A megkoronázott Ines); mind a kettő 1577-ben jelent meg.

Licenciado Mexia de la Cerda, Donna Ines de Castro, XVII. 
század.

Luis Velez de Guevara (1574—1646), Reina despues de 
morir (Királyné halála után), XVII. század.8)

3. Olaszúl: Dávidé Bertoletti, Ines di Castro, Milano, 1826.

*) L. különösen Friedrich von Iiaumcr, HistorUches Taschenbuch. 
Leipzig, 1851.

*) Guevarának kitűnő szatirikus regényén E l diablo cojuelo (1641) 
alapszik Le Sage híres müve Le diable boiteux (1707).
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4. Franczia nyelven: Houdart de la Motte, Ines de Castro, 
1723. (Oeuvres choisies de Houdart de la Motte, Páris, 1833, Didót. 
A bevezetés VIII. lapján: Iné3 surtout eut un succés prodigieux 
a la représentation). De la Motte született 1672-ben és meghalt 
1731-ben.

5. Németek: Friedrich Justin Bertuch,*) Ines de Castro, ein 
Trauerspiel aus dem Französischen des de la Motte, Leipzig, 1773.

Julius Gráf von Soden, Ignez de Castro, München 1784, 
Köln 1787, Schauspiele, Berlin, 1791, IV ik kötet.

F. H. Thelo (azaz: Heinr. Keller), Ines dél Castro, Trauer
spiel in fünf Aufzügen, Zürich 1808.

Murád Efendi (Franz von Wemer, 1836—1881) szomorú
játéka (Dramatische Werke, Leipzig, 1881, III.).

6 . Holland nyelven: Rhijnois Feith (f 1834) tragédiája.2)
7. Angolúl: Mstr. Bray, The Talba or the Moor of Portugál. 

A Románcé, London, 1830. Angol regény, melynek főtárgyát a IV. 
Alfonso és féltestvére Alfonso Sanches közt folyt hosszas háborúk 
képezik. Ines de Castro története az elbeszélés fő epizódja.

8 . Magyarul: Dugonics András, Bátori Mária, 1794.

ra.
Dugonics forrása Soden Gyula grój tragédiája, mely három 

kiadásban jelent meg és ismételve nagy tetszéssel került színre 
Németország különböző színpadjain.

Soden Gyula gróf, a múlt század egyik legtevékenyebb német 
drámaírója, 1754-ben született Ansbachban, egy időben porosz 
követ volt Nürnbergben, 1804. a bambergi állandó színházat ala
pította; meghalt 1831-ben. Irt vagy huszonöt drámát, tragédiákat, 
vígjátékokat és operetteket, melyek a jelen század elejéig Német
ország legtöbb színpadján nagy tetszéssel adattak. Darabjai közöl 
többen magyar fordításban vagy átdolgozásban nálunk is ismer
tekké lettek: így pl. Aurora (eredetije 1801), Boley Anna (ered.

*) L. róla E lfrida  cz. czikkemet a lőcsei reáliskola Albumában. Ez 
értekezésemben kimutattam, hogy Dugonics Andrásnak Kán László cz. 
darabja Bertuch E lfr id e  cz. drámájának hű átdolgozása. — A németeknél 
figyelembe veendő, hogy Ines de Castro története majdnem azonos az 
Ágnes Bem auer számtalanszor feldolgozott történetével.

*) L. erről Jonhbloet, Geschichte dér niederlándischen Literatur, 
deutsch von Wilhelm Berg, Leipzig, 1872, II. 540.
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1794), mind a kettő magyarul Láng Ádámtól; Ernst Gráf von 
Gleichen (ered. 1791) és mások.

Soden gróf Ignez de Castro]* gyenge darab. A jellemzés 
cbablonszerti, a tárgy tragikuma nem világos; Ines halála igaz
ságtalan, indokolatlan gyilkosság, mely ily alakban és összefüg
gésben nem is tragikus tárgy. A szerző csak a színpad igényeit 
tartotta szeme előtt; hatásos jeleneteket, jó alakokat kívánt adni ; 
hatni, megindítani volt főczélja. E czélját, a korabeli tudósításokból 
és a darab három kiadásából Ítélve, el is érte. Több érdeme nincsen.

A cselekvény igen egyszerű; a nyelv, a kor ízlése szerint, 
nagyszavú és szakadozott; a felkiáltások, félbeszakított mondatok 
rövid és csattanós kifejezések száma igen nagy. Az összefüggőbb 
részek többnyire sentimentálisok, síránkozók, megindítást czélzók.

Legczélszerübb lesz, ha a cselekvényt, mely majdnem tel
jesen a történeti hagyományt követi, felvonásonként rövid kivo
natban közlöm:

1 . Felvonás: Constanza meghalt, míg Pedro Castiliában volt. 
Szülei haza várják az ifjút. Pedro megérkezik, a nép örömmel 
fogadja. Neje halála nem#tesz reá hatást; bevallja, hogy Inest 
szereti, s hogy hozzá akar sietni Coimbrába. Atyja rosszalja e 
viszonyát s tudatja vele, hogy az ország érdekében újból meg kell 
nősülnie. Pedro ez eszmét határozottan visszautasítja. Másnap 
reggel az államtanács ülést tart, melyben a trónörökösnek jelen 
kell lennie. Pedro, ki Alvaróval (1. alább a darab személyeit) 
összetűz 8 őt megsérti, Diegot Coimbrába küldi s azután utána siet.

2. F elvonásInes aggódva várja Pedrot. Diego megérkezik s 
tudatja ura közeledtét. Pedro megjelen s megeskedteti magát 
kedvesével, ki azon Ígéretre kötelezi Pedrot, hogy haláláig nem 
tudatja senkivel, hogy az oltár előtt egybekeltek. — Az udvar 
föemberei tanácskoznak Ines vesztére; megtudják, hogy az esketés 
megtörtént. A király megérkezik és megharagszik, hogy Pedro 
távol maradt. Ekkor megtudja, hogy Ineshez ment és nőül vette 
kedvesét, a mi még fokozza haragját. Pedro fellép és összetűz 
atyjával s tanácsosaival. A királyné közbeveti magát s megbízza 
Pereirát, hogy Inest lemondásra bírja.

3. Felvonás : A király, tanácsosainak rábeszéléseire és sürge
téseire Ines meggyilkoltatásába beleegyezik. Coelho, kinek szerel
mét Ines visszautasította, fogja a tettet véghez vinni. — Pereira 
Inesnél. Ez kész, férjét elhagyni. Pedro fellép és visszatartja
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Inest, azután vadászatra indúl sógorával. Ines iszonyú sejtelmek 
közt marad magára.

4. Felvonás: A meggyilkoltatás egészen a történet szerint. 
A király rögtön megbánja a véres tettet. Pereira későn jön a 
kiráyné intéseivel.

5. Felvonás: Pedro és Fernando a vadászaton. Pedro Ines 
véres szellemét látja. Pereira megérkezik s elmondja a borzasztó 
tettet. — Pedro Ines koporsójánál; nagy felindulás után kibékül 
atyjával, de boszút esküszik a gyilkosoknak.

E darabot dolgozta át Dugonics. Bátori Mária ja a Soden 
szomorújátékának itt-ott szabadabb, de általában hti fordítása. 
Nemcsak jelenetről jelenetre, hanem mondatról mondatra is követi 
az eredetit. Csakhogy a magyar átdolgozó igen bőbeszédű, terjen
gős és sokszor lapos, mert mindent kimond, míg Soden, Lessing 
és a Geniek mintájára, lehető lapidáris, szakgatott, gyors dialó
gusra törekszik és a hallgatóra bízza, hogy a sok czélzást és egyes 
oda vetett szók értelmét és összefüggését megértse.

A főkülönbség a két darab közt az, hogy Dugonics — mint 
maga mondja ajánló soraiban — a német drámát «úgy alkalmaz
tatta a magyar játékszínre, hogy épen eredeti munkának tessen.* 
A dráma nemcsak Magyarországon játszik, hanem gazdag hazai 
dolgokra s viszonyokra való czélzásokban is. E magyarosítás 
csakugyan nagyon sikerült. Semmiből sem sejthetni, hogy itt ere
detileg egészen más visszonyokról és egészen más alakokról 
volt szó.

Minthogy a cselekvény tartalma és menete ugyanaz a német 
és a magyar darabban, összehasonlításul mindenek előtt a sze
mélyeket állítom itt egymás mellé: ,

Dugonics: Soden aróf:
Bátori Mária.
István, magyar trónörökös.
Kálmán, magyar király.
Buzilla, királyné.

Sarolta j Bátori M'
— — — [viselője.
Szemerédi, a királyi udvar gond- 
Arvai (Oravecz), tárnokmester.
Szepelik, a király titoknoka.
Gyiloki, tanácsnok.

DUGONICS «BÁTORI MÁRIÁD*JA. 4 5 9

Donna Ignez de Castro.
Don Pedro, Infant von PortugálI. 
Don Alfonso, König von Portugall. 
Donna Beatrix, Königin.
Juan 1
Luys Kinder dér Donna Ignez. 
Filippo J
Don Gonzalo Pereira 
Alvaro Gonzales 
Pero Coelho 
Diego Lopez Pacheko

Báthe
des

Königs.
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Bátori Miklós, Mária testvére. Don Fernando de Castro, edler
Castilianer.

Terka, Mária leányzója. Laura.
Kúti, István hív szolgája. Diego.
— — — Bittér, Kammer-Fráulein, Gefolge;

ein Vermummter.
A szín Buda (a királyi vár) és Die Scene ist u'echsehveise zu Monte- 
heányvár ( Bátori Mária kastélya). mór und indem nahen Coimbra.

Személyek, kikről szó van, de kik a darabban fel nem lépnek:
Judit, Boleszláv lengyel király Constanzie von Castilien, Don 

leánya, István neje. Pedro’s Gemahlin.
László, István és Judit fia. Fernando, Pedros u. Constanziens

Sohn.

Dugonics csak három pontban tér el lényegesebben a német 
eredetitől:

1. A IV. felvonás 10. jelenetében Pereira a királyné intéseivel 
jelen meg (elkésve, már a tett elkövetése után) Alfonsónál. — 
A magyar darabban Szemerédi szintén a királyné intéseit, de 
egyszersmind két levelet ad át Kálmánnak. Az elsőben Rogerius, 
Buzilla atyja, tudatja leányával, hogy Bátori Máriát, testvér- 
öcscsének Guilelmónak leányát, István herczegnek szánta s most, 
hogy a herczeg neje meghalt, idején látja, hogy e tervének keresz
tülvitelét sürgesse. A másik levélben Piroska görög császárné, 
Kálmán húga, tudatja bátyjával, hogy Siciliából ismételve kérdést 
intéznek hozzá Bátori Mária iránt, ki Budán az udvarnál él, de 
kiről, valószinüen valamely ármányos cselszövény következtében, 
soha hírt nem vesznek — Könnyen beláthatni, hogy Dugonics 
mért tért el e pontban az eredetitől, melyben Ines szintén királyi 
vér, de (némely források véleménye szerint) törvénytelen gyermek: 
emelni, nemesíteni, szánandóbbá akarta tenni hősét; de azt is 
könnyen beláthatni, hogy e bonyodalom nagyon valószínűtlen, 
annyival valószínűtlenebb, mert a darab előbbi részeiben, egészen 
ezen jelenetig, semmi sem készíti elő e fordulatot.

2. Egészen Dugonics sajátja a dal, melyet az V. felvonás 7. 
jelenetében Mária koporsója mellett énekelnek. A német eredeti
ben ily dal nincsen.

3. A darab utolsó jelenete is Dugonics sajátja: Szemerédi 
jelenti, hogy a megszökött gyilkosokat elfogták és István indúl,
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hogy rajtok bosszút álljon.— E befejezés sikerültebb mint a német 
darabé. A király zárszavai: «Azon gyilkosok magok óhajtották, 
hogy Máriának vére fejőkön száradjon. íme beteljesítette rajtok a 
magyarok Istene# — ügyesen vonatkoznak a IV. felvonás 6 . jele
netének' zárszavaira: «Máriának vére a mi fejünkön száradjon* 
(Ihr Blut komin’ auf imseren Kopf).

Hogy az olvasó a magyar átdolgozásról képet nyerjen, ide 
iktatom a darab elejét és Ines (Mária) halálát:

Dugonics: I . Felv.
Beatrix. Er kömrat, sagt Ihr?

Alfonso. So verspricht’s sein letz- 
ter Brief aus Se vilién, den ein 
Kurier vor einer Stunde brachte.

Beatr. Gott! welch ein trauriger 
Empfang das werden wird!

Alf. Von seiner Seite nicht so 
traurig, als Ihr denkt. Ich fürchte
— und wenn die vorláufige Nach- 
richt nicht trügt, po ist’s mehr 
als Furcht — er hat sein Herz 
nicht geándert.

Beatr. Lasst uns besseres hoffen. 
Zerstreuung und Abwesenheit ist 
doch sonst ein Arzt, dér die ver- 
zweifeltsten Krankheiten heilt.

Alf. Oft hemmt er auch nur die 
Krankheit oder treibt sie ins Innre, 
dass sie einst mit doppelter Wuth 
zurückkehrt.

Beatr. Weiss er Constanziens 
Tód?

Alf. Durch uns nicht; denn er 
reiste indess in ganz Castilien um- 
her, und die Botschaft verfehlte 
ihn.

l.jel. Soden gróf:
Buzilla. Haza jön tehát István 

fiam ? — Hála Istennek — Alig 
várom, hogy megölelhessem.

Kálmán. Úgy írja utolsó leve
lében Maros-váráról. Itt is terem 
ezen napokban.

Bűz. Istenem! Minő szívvel fogja 
hallani megholt feleségének leg
gyászosabb hírét!

Kaim. Megholt felesége miatt ő 
a fejét falba nem veri. Tudod, 
királyné, hogy ő mostanában is 
szereti Bátori Máriát, kit szeretnie 
épen nem kellene.

Bűz. Talán megmásolta szívét. 
Az utazás, a szerető-nem-látás 
meg szokták gyógyítani a szerelem
betegségeket.

Kálin. Néha pedig csak fojtogat
ják azokat, hogy annál nagyobb 
erőt vegyenek és kegyetlenebb 
módra dühösködjenek.

Bűz. Tudja-e vajon, hogy Juditja 
meghalálozott ?

Kaim. Tudhatja másoktól, éntő- 
lem nehezen. Mert hogy utána 
küldöttem követemet, Horvátor
szágba lovaglott, hogy atyámnak 
Lászlónak új örökségét maga sze
meivel meglássa. Őtet a követ fel 
nem találhatta.
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Beatr. Schickt ihm entgegen. 
Lasst ihm die Nachricht durch 
einen Andern bringen.

Alf. Betrügt euch nicht, Königin. 
Wenn die Zeit auch Liebe heilen 
kann, so kann sie doch nicht 
Gleichgtiltigkeit in Liebe verwan- 
deln. Constanzie war seinem Her- 
zen immer fremd; wird er die im 
Grabe lieben, die er im Hochzeits- 
Bett durch Kaltsinn betrübte ?

Beatr. Vielleicht! Dér Tód, mein 
Gemahl, ist ein wunderbarer Zau- 
berer. So wie er in dér Natúr allé 
Schönheit abwischt, so wischt er 
in dem Herzen dér Hinterlassenen 
allé Flecken des Verstorbenen ab 
und gibt den Farben seiner guten 
Eigenschaften Eraft und Leben.

Alf.Was nützt es jezt? Constan
zie ist todt und die lieisseste Liebe 
könnte sie nicht aus dem Grabe 
erwecken u. s. w.

Die Mörder dringen herein.

Ignez (die bei dem Geráusch sich 
wendet). Barmherziger Gott!

Coelho. H a! (Er zückt den 
Dolch ; Alvaro hiilt ihm den Arm).

Bűz. Hátha éleibe más követet 
küldenénk? Ha Juditnak halálát 
hirtelen meghallja, meg is árthat 
neki.

Kálin. 0 Buzilla! Be járatlan 
vagy a világi dolgokban! István 
fiadat pedig, a mint látom, épen 
nem ismered. Hogy az idő a szere- 
tetet elfelejteti, tapasztalni minde
nütt. De hogy a megátalkodott 
kőszívet szerelemre lágyítsa, azt 
se nem hallani, 6e nem tapasztalni.

Bűz. Talán Istvánunkban va
gyon a valóságos kivétel.

Kálm. Lehetetlenség. Fogja-e ő 
azt gyászruhájában a koporsóban 
szeretni, kit mégmátka-ruhájábau 
a királyi palotában se szeretett ?

Bűz. Még talán megadhatja 
szívét.

Kálm. Talán meg nem adhatja.
Bűz. Uram, a halál rendes par- 

téka. Valamint elhervaszt minden 
ékességet a testben, úgy eltörül 
minden ocsmányságot a lélekben is. 
Mert íme csak azt mondatja el 
velünk a szegény holt személyek
ről, a mit valaha szentül csele
kedtek.

Kálm. Legyen ez úgy. De mi 
basznunk benne ? Judit immár 
megholt. Őtet fel nem támaszt
hatja Istvánunk, habár legtüze
sebb szeretetével forgolódik is hi
deg tetemei mellett stb.

,,A i/yilkosok, minden bejelentés nél
kül, szobájába becsúsztak.1 ‘

Mária (a zörgésre visszatekint
vén). ü irgalmas Isten!

Szépéiik (midőn Máriának hátul
jára került). Várj, Gyiloki, majd

IV. felvon., 7. jelenet.
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lyn. Um Gotteswillen, was wollt 
Ihr?

Alvaro. Du musst sterben, Ignez! 
Es ist des Eönigs Befehl.

Itjn. Gottes Barmherzig keit — 
dér König —
. | (die sich fürchten und an

, uan | ŷ re ^juj.ter kiammern)
J Mutter! Mutter!

Coelho. Umsonst! Dér König 
befahl’s.

lgn. Nur einen Augenblick !
Coelho. Stirb! Pacheko (Pacheko 

stösst sie nieder). Wohl getroffen, 
grosser Pacheko!

Ign. Gott! Pedro !
Coelho (stösst nach ihr). Nimm 

das zum Lobn, weil ich kein Kö- 
nigssohn bin! — Ha! siehst du nun 
dies starre Aug’, das Könige be- 
herschte, und Coelhon veráchtlich 
abwies ? Siehst du diese Lippe ? 
Die Welt bátt’ ich umsonst ihr 
geboten, sie zu berühren. Nun 
kann’s jeder Wurm ungestraft!

Alvaro. Hinweg, Coelho! Du 
bist ein Ungeheuer!

Coelho. Láss von einem Weibe 
dich zurückstos8en — und bleib’ 
ein Menscli! *) — Was machen 
wir mit diesen Bastarden ? (Er 
zückt den Dolch gegen sie).

kezeit hátraszorítom. (Minek utá
na erőszakkal ugyancsak hátra 
vonta) Verd belé!

Mária. Jaj Istenem! oda leszek. 
A király megengedett.

Gyiloki (Máriába vervén a gyil- 
kot). Veszsz el, gyalázatos

Mária, (haldokolva). István! — 
Édes fiaim!

Szepelik. Ugyan jól eltalálád ám, 
Gyiloki!

Gyiloki. De, lelkem, nem kell 
annak több.

Szepelik. Látod! Hogy mereszti 
szemeit, mint a kanmacska. Azok
kal megvetettél egykor engemet. 
Bezzeg reám néznél most, ha 
lehetne. Úgy köllött a kevély 
pávának.

Árvái. Ugyan, hogy lehettek oly 
kegyetlenek, hogy a holtat is há
borgatjátok ?

Szepelik. Talán megesett rajta a 
szíved ? Te is oly asszony-szívű 
vagy, valamint a király.

Gyiloki (a gyermekekre rohan
ván). Mit csináljunk ezen poron
tyokkal ? Menjetek ti is anyátok 
után.

Árvái. Egy ujjal se bántsd őket.

*) Ezt a mondatot, úgy látszik, meg nem értette a magyar átdolgozó.
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Meg kell várni a királyi parancso
latot.

Gyiloki. Hiszen ezek veszedel
mesebbek az anyjoknál.

Árvái. Azt te reád nem bízták. 
Máriának halála törvényesen vala 
elvégezve; akkor annak fiaitól 
semmi rendelések nem voltak.

Gyiloki. Azon legyünk,hogy ezek 
is elveszszenek, másként az ország 
nyugodalomban nem lészen.

Árvái. Erről azután is tanakod
hatunk. Hanem látjátok halva fe
küdni Máriát ?

Gyiloki. Pedig elterjedve, mint 
a döglött macskát. Ezt régen meg- 
érdemlette.

Árvái. Szegény Mária! — Oda 
van — leomlott — el is hervadott
— mostani Magyarországunk leg
szebb rózsája — oda van------

E mutatványok eléggé fogják feltüntetni Dugonics viszonyát 
Soden gróf drámájához.

Bátori Mária 1794-ben került először színre Pesten és sokáig 
maradt a fővárosban és a vidéken a közönség kedves darabja. 
Régibb színmüveink közöl ez tartotta fönn magát legtovább a 
repertoiron.

Az irodalomtörténész kötelessége, kimutatni, hogy a költé
szet termékei mily elemekből alakulnak. De ítélete csak akkor 
lesz helyes és méltányos, ha a kor viszonyaiból kiindul. E szem
pontból Dugonicsunkat sem érheti gáncs azért, hogy keletkező és, 
kedvezőtlen viszonyok közepette is gyors virágzásnak induló drá
mánkat ugyanazon módon szolgálta, melyet, nagyjában hasonl6  

körülmények közt, nálánál sokkal nagyobb költői tehetségek* 
Shakespeare és Moliére, is gyakoroltak.

H e in r ic h  G u s z t á v .

Alvaro. Krümmt ihnen kein 
Haarl Nehmt sie weg, bis dér Kö
nig weiter befiehlt. Welch ein 
fürchterlich lieblicher Anblick! — 
(Zu Ignez Leiche): Ignez ! arme 
Ignez! Portugals schönste Blume 
ist verwelkt! — Fort zum König! 
(Allé ab.)
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