ADATTÁR.
A BÁNK BÁN ELSŐ KIDOLGOZÁSA.
i. A múlt év november havának 4-ik napján Wodiáner János úr
egy kötetlen, megviselt kéziratos füzetet küldött Szily Kálmánnak,
az Akadémia főkönyvtárnokának, avval a kérdéssel, »vájjon Katona
József írása-e, vagy pedig csak egy Katona-korabeli egyéné«. A füzet
nek nem volt borítéka s a czímlapon megfakult írással az volt olvas
ható, hogy ez az 1815-ből származó kézirat Katona József Bánk bánját foglalja magában. Szily Kálmán belepillantott a kéziratba s rögtön
megállapította, hogy a szöveg nem az ismert, nyomtatásban
1821-ben megjelent Bánk bán másolata, hanem annak egy régibb —
a kézirat 15. lapjának keltezése szerint Kecskeméten, 1815. júl 30-án
befejezett — változata, valószínűleg az a fogalmazás mely Bárány
Boldizsár Rostáját meg nem járva, az emlékezetes kolozsvári pályá
zatra elküldetett. Ez a fölfödözés tehát irodalomtörténe tirásunknak
egy régi reményét váltotta valóra: megkerült legkiválóbb tragédiánk
nak első fogalmazványa!
A két szövegnek, a nyomtatottnak és kéziratosnak, tüzetes egybe
vetése Szily Kálmán megállapításait teljesen igazolta. A kézirat jellem
zését megelőzőleg az eredetéről számolok be, mely ép oly homályos,
mint a milyen érdekes. Wodiáner János úr a kéziratot Maglódon
kapta 1912. nyarán Katona József M. Á. V. hivatalnok úrtól.
Sajátságos, hogy Katona József rokona ugyan a nagynevű költőnek,
valószínűleg egyik öcscsének leszármazottja, de a becses ereklye nem
ezen a réven került birtokába. Nem családi örökségként, féltve őrzött
kincs gyanánt szállt reá, hanem úgy kapta idegen helyről. Kecskeméti
diák korában, az 1906—07. tanév alatt, künn lakott a város mellett
egy tanyán. A szomszédjukban egy földmíves-család lakott, a melynek
értelmes, gymnasiumba járó fiával szívesen elfoglalkozott. Az ő tulaj
donuk volt ez a füzet, a melynek értékét az egyszerű család nem
ismerte s nem is gondolt vele sokat. Mikor tehát Katona úr •— inkább
csak kegyeletes érzéstől vezetve — elkérte a földmíves nejétől a kéz
iratot, szívesen átengedték neki. Hogy milyen értékes ereklye lett a
tulajdona, azt ő sem sejtette, annál kevésbbé, mert a kiknek meg
mutatta, azt gondolván, hogy a kézirat a nyomtatott szövegnek
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másolata, szintén értéktelennek nyilvánították. így nem őrizvén a
kéziratot avval a gonddal, a melyre reászolgált, a rosszul összefűzött
könyv három íve megrongálódott s mikor Wodiáner János úr tőle
megszerezte, a teljes épségben kapott kéziratot már csak csonkán
juttathatta jelenlegi tulajdonosa kezébe.
Az esemény, mikor Katona József a kéziratot megszerezte, alig
pár éve történt, Katona úr azonban már nem emlékszik az illető
földmíves-család nevére s bár azóta megpróbált nyomára jutni,
kísérlete eredménytelen maradt. Ez által a további kutatás útja be
van vágva s a kézirat sorsát visszafelé követni nem tudjuk. Annyi nyil
vánvaló, hogy a kézirat 1820 óta nem került el Kecskemétről. A költő
halála után családjára maradt, ott hányódott atyjánál s az elkallódástól az a szerencsés véletlen mentette meg, hogy a sors egyszerű emberek
kezére játszotta, a kik ha nem is tartották nagy becsben, de nem lévén
könyvek dolgában elkényeztetve, nem is vetették félre s néha napján
lapoztak is az elég olvasható írású füzetben, sőt legutolsó gazdája, a
derék földmíves-család, el is olvasta a drámát.
Wodiáner János úr tudományszeretete biztosította a kézirat
fönnmaradását, mely a múlt év ősze óta maglódi könyvtárának
egyik értékes darabja. Nagy hálával és elismeréssel tartozik a tudo
mányos világ Wodiáner úrnak, hogy engedelmet adván a kézirat le
másolására, a szakemberek számára hozzáférhetővé tette, és Szily
Kálmánnak, a ki a jelentőségét fölismerte.
2. A kézirat nyolczadrétre összehajtott és összefűzött fehér
ívekből áll s eredetileg be volt kötve. Atáblák s a védőlapok elvesztek,
így a kézirat jelenleg boríték nélkül a czímlappal kezdődik ; a fűzés
meglazulása folytán szétesőfélben van. A számozatlan lapok méretei
a körülvágás után : 2 2 X I 3 - 2 cm-> színük fehér volt, mely időjártával
szürkére fakult s erősen foltos lett. A 8 leveles (16 lapos) ívekből,
melyek 1906-ban még teljes épségükben együtt voltak, jelenleg az
első hat, azaz a szöveg 1—96. lapja megvan, megfelelően az 1821-es
nyomtatott szöveg 1—90 lapjának s a 91. 1. első harmadának. A 7. ív
hiányzik, mindössze egy levél (2 lap) maradt meg belőle, az egyik
szélén megcsonkítva. Mivel egy kéziratos lapon körülbelül annyi írott
sor van, mint a mennyi a nyomtatott kiadásén, a szövegek egyezéséből
megállapítható, hogy ez a levél az ív 2. vagy 3. levele volt, tehát az
eredeti kézirat 99. és 100. vagy 101. és 102. lapja. A 8. ív az első
levél híján (az eredeti kézirat 113. és 114. lapja) megvan, úgyszintén
teljesen a 9., míg a befejező 10. ív, melynek körülbelül a fele tartal
mazott szöveget, hiányzik.1 A közelítő pontossággal 152 lapra ter
jedő szövegből tehát összesen 24 hiányzik {97—98, 101 —114 [ül.
1

Katona József úr újabban arról értesített, hogy emlékezete szerint
az utolsó ív csak pár levélből állott s a szöveg az utolsóelőtti lap közepén
végződött. Mivel, a mint említettem, a kézirat és nyomtatott kiadás egyegy lapjának terjedelme megegyező volt s az utolsó ívből hiányzó szöveg
nyomtatásban 7 lap, valószínű, hogy az utolsó ív eredetileg féíív volt s a
szöveg 6% lapot foglalt el belőle.
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97—100, 103 —114], 145—152) és ránk maradt 128 (1 — 96, 99—100
Lili. 101 —102], 115 —144). A hiányokért némi vigasztalásunkra szolgál,
hogy a megmaradt levelek teljesek, hiánynélküliek s még az egyetlen
csonka levél szövegének hiányzó szótagjait, illetőleg betűit a nyom
tatott szöveg segítségével jóformán teljesen ki tudjuk pótolni, s hogy
a szöveg igen rendes, olvasható írással készülvén, elejétől végig kétség
telenül megállapítható. Csak egy szó olvasása kétes: az 56. lap 13.
sorában lévő Tót-ot lehetne s kellene inkább Jót-nak olvasni, a mi
azonban nem adna helyes értelmet. A szöveghez tartozó jegyzetek
rosszabbfajta tentával lévén írva, erősebben megfakultak s külö
nösen az alsó sorokban a hol az olvasók keze érte, a betűk
néhol nagyon elvesztették a színüket ; mindamellett a másolás
alkalmával még minden jegyzetet el lehetett olvasni, kivéve a
135 — 136. (119—120.) 1. hosszú jegyzetét, melyből egy pár (3—5)
szó elhomályosult. A halványodás folyamata a másolás óta, talán
épen annak következtében, föltűnő gyorsan haladt, úgy hogy egy
pár helyen, a melyeket a másolás előtt még el tudtam olvasni,
ma már kifakultak a szavak.
A Bánk bán első kidolgozásának szövege — elejétől végig egy kéz
műve — a mint Szily Kálmán megállapította, nem a költő kezeírása,
tehát nem az eredeti fogalmazvány, hanem másolat, még pedig, mint
a czímlapon lévő évszám bizonyítja, 1815-ből. A másoló, Katonának
valamelyik barátja vagy ismerőse, a szerzőnél fogyatékosabb művelt
ségű és ismeretű ember volt; kitetszik ez a gondatlan, Katonáénál
sokkal rosszabb helyesírásból és a nagyszámú, de apróbb tollhibából.
Pontatlanságai közül legsajnálatosabb, hogy az ő-t az ö-től, az ű-t
az ü-től nem különböztette meg s ö-t, ü-t nem írván, minden ö-hangot
ő-vel, minden ü-hangot ű-vel jelez.
A szöveget kísérő jegyzetek — szintén elejétől végig — más kéz
írása, sőt még a használt tenta is más volt, a szövegnek sötétbarna,
jobbfajta tentájával szemben világosabb. A jegyzetek kézvonásai,
Szily Kálmán megállapításai szerint, megegyeznek Katona József
kézírásával, úgy hogy kétségtelenül magától a szerzőtől származnak.
Helyesírásuk sokkal jobb és gondosabb, mint a szövegé, a kétféle
ö és ü is meg van pontosan különböztetve. Az eltérő tentából követ
keztetve Katona később másolta bele a kéziratba a jegyzeteket a
számukra üresen hagyott helyekre. Mivel a jegyzetek írása végig igen
egyenletes s a sorközök is nagyjából egyenlők, számukra a hely ponto
san ki volt mérve, a mi viszont arra enged következtetni, hog}'' a
másoló előtt fekvő kéziratban már megvoltak a jegyzetek. Hogy miért
nem bízta mégis említett barátjára Katona a lemásolásukat, nem
tudjuk, talán arra gondolt, hogy esetleg egyiken-másikon lemásolás
alkalmával változtat. Egy-két helyen, úgy látszik, valóban módo
sított is rajtuk, mert elvétve látszik az íráson némi nyoma, hogy
az író kénytelen volt kényelmesebb vagy szorosabb írásmóddal
tölteni ki a rendelkezésére álló helyet. A jegyzeteket Katona a
kiadásában elhagyta.
13*
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Ugyanaz a kéz, mely a jegyzeteket másolta, tehát Katonáé, ki
javította a maga világosabb tentájú írásával a szöveget is. Javított
a helyesíráson, pótolta, a mit a másoló kifelejtett, törölte, a mit fölös
legesen írt, megigazította, a mit elhibázott s apróbb változtatásokat
is tett. Főként a verselés fogyatkozásait igazította ki, megrövidítve
vagy megnyújtva a hangzót, hogy kijöjjön a jambus s igen sokszor
syncopálva a magánhangzót, gyakran persze jogtalanul. Legtöbbször a
Biberach í'-jét igazította föléje tett vonással í-re, s az o, ü ékezetét
húzta át, ha rövidnek akarta vetetni, vagy pótolta meg még egy köz
bülső vonással (6), ha hosszan kívánta ejtetni. Fontos ez nagyon, mert
megállapíthatjuk belőle, hogy Katonának igen erős volt a rhythmusérzéke s nagy gonddal ügyelt a szótagok quantitasára. A többi igazí
tása nem ilyen jelentős, bár a javítások nagy része nem correctura,
hanem correctio.
3. A Bánk bán két szövegének, a kéziratnak s a nyomtatásnak,
eltéréseit összeállítani és értékelni e rövid ismertetés keretében nem
lehet czélunk. Ezt a föladatot s a belőle levonható tanulságok kifejté
sét más alkalomra tartva fönn, most csak egészen röviden akarok
reámutatni a két szöveg különbségeire.
A két szöveg között organikus eltérés, olyan, mely a dráma föl
építésére vonatkoznék, nincs. Az új fogalmazvány bővítései és kiha
gyásai a cselekmény lényegét és a tragikumot nem érintik. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy Katona nem tett mélyreható változtatásokat.
A fontosabb változtatások, melyeknek egy részéről már Bárány Boldi
zsár Rostája ismerete óta tudomásunk van, a következők :
Az első földolgozásból általában keveset ejtett el Katona, csak a
dráma megindításánál és befejezésénél Az Előversengésből csak a
Prológusnak nevezett részt hagyta meg a költő s mellőzte teljesen a
jóval terjedelmesebb álom-jelenetet, Mentornak és a költőnek pár
beszédét, a mely mint keret foglalta magában a tulaj dónk épeni elő
játékot. Az V. fölvonásból elmaradt az a motívum, hogy a király
Michál könyörgésére megbocsát Szimonnak — a mi által a 4. jelenet
nagyon megrövidült — ! s a másik, midőn Bánk beczipeli a megcson
kított, félholt Peturt, a ki a nyílt színen átkozza meg a királyné alat
tomos gyilkosát, a mi a 6. jelenet lényeges átalakításában nyilvánul.
Nagyobb számúak és jelentősebbek a második kidolgozás új
indítékai. így az I. fölvonás 2. jelenetébe 2 beszúrt, episodikus szerepű
Micbán-mondán kívül a Biberachtól Ottónak adott álompor motí
vuma, a melyet a költő az I. fölvonás 14. jelenetébe iktatott bele s
a mely a IV. fölvonás 1. jelenetében is vont maga után változást;
1
A kéziratban a jelenetek jelezve és számozva vannak, a szereplők
nevének fölemlítésével. A nyomtatott szövegben a jeleneteket egy kis
vonással
különíti el egymástól a költő.
2
A nyomtatott szövegben 1. jelenet, mert a kézirat bevezető jelenete
a kiadott szövegben elmaradt. Az alábbiakban mindig a kézirat jeleneteit
idézem.
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azután az a nagyon fontos változtatás, hogy Adelájddal szemben, a
kinek a szégyen és a fájdalom csak a szívét töri meg, Melinda megörül
(III. fölvonás, i. jelenet), s ennek következtében a IV. fölvonás
3. jelenetében másként alakul a királynéval folytatott párbeszéde;
továbbá, hogy Biberach a III. fölvonás 6. jelenetében nem említi
Ottónak, hogy ismeri a féltve őrzött titkát, Fülöp király meggyilkolá
sát, a mi a végleges szövegezésben Ottó gyilkosságának közvetetlen
oka. Végül a legfontosabb. Azon indítékokon kívül, melyek Bánk bán
»meghatározássá vált gondolatát« tetté érlelik, azaz a királyné meg
ölésére indítják (IV. fölvonás 8. jelenet), hiányzik a kéziratból az
utolsó három : Ottó megjelenése, Bánknak Merániát gyalázó szavai
s a királyné kísérlete, hogy tőrét Bánkba üsse.
A többi jelentékeny bővítés közül a legnevezetesebbek a II. föl
vonásban találhatók. Petur nagy beszédéből (2. jelenet. Görög, Gubás,
Bojér, Olasz, Német, Zsidó, nekem . . . mind egy az stb.) hiányzik az a
igY2 sor, melyben Petur Endre dicstelen szerepléséről emlékszik meg
(leánya kiházasításánál). Ugyanitt nincs meg a banki sértődés említése
s teljesen hiányzik az a gyönyörű részlet, mikor a nádor mint a király
személye Peturt lánczra akarja veretni s fölidézvén előtte a multak
emlékét, egészen lefegyverzi s megbékélteti a szenvedélyes bánt.
A III. fölvonás 3. jelenetében a költő utólag pótolta Izidora nagy
jelentőségű szavait, hogy az Ottóra haragvó királynét Melinda meg
békítette.
Általában a nyomtatott szövegben a kézirathoz viszonyítva végig
igen sok a változtatás, 'törlés, pótlás, igazítás, a melyek nemcsak
szavakra, hanem egész sorokra, sőt sokszor hosszabb részletekre
is kiterjednek. Röviden úgy jellemezhetnők ezeket a változtatásokat,
hogy a költő iparkodott az újabb kidolgozásban minél kevesebb
szóval tolmácsolni a gondolatait, ezért a kifejezéseit lehetőség szerint
megrövidítette, a synonym szavakat és gondolatokat, henye részle
teket törölte, vagyis a fogalmazást tömörebbé tette, viszont a
világosság és költői hatás kedvéért sok új gondolattal pótolta meg
az első szövegezést s bátran bővített ott, a hol arra szükség volt.
Nincs lap, mely változatlan maradt volna s olyan is kevés, a mely
ne szenvedett volna gyökeresebb módosulást. Úgyannyira, hogy
bár a két szövegezés között, a mint említettük, lényegbe vágó
eltérés nincs, mégis jóformán két külön művet bírunk a két
fogalmazásban.
4. Alább adjuk az első kidolgozás szövegét, természetesen ponto
san a kézirathoz híven, betüről-betüre, az írásjelekben is ragaszkodva
a szöveghez s megtartva a kézirat minden helyesírási különködését.
Mindössze ö-t és ü-t szedetünk ott, a hol az ő és ű írása pusztán a
másoló gondatlansága. Irányadóul a szerzőtől javított szöveget vettük,
de a hol a javítás lényegesebb, vagy bármilyen szempontból tanulsá
gos (rhythmika, syncopék etc.) alul jegyzetben közöljük a szó eredeti
alakját is. Az eredetiben aláhúzott szavakat dűlt szedéssel, a nagyobb
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s vastagabb, tollvonással írtakat kövér betűkkel adjuk. A *-gal jelölt
jegyzetek a költő jegyzetei, a számokkal jelöltek tőlem valók s a jegy
zetekben dűlten szedett szavak a szöveg számmal jelölt szavainak ere
deti, a másolótól írt alakjai.
A lapszéleken megjelöljük a kézirat eredeti (de ki nem tett) lap
számait, a 99. laptól kezdve kettős számozással: fölül, zárójelbe fog
lalva a lapoknak eredeti számait, alul a jelenlegi, csonka kézirat való
ságos számait tűntetve föl.

BÁNK-BÁN
MAGYAR ORSZÁG NÁDOR ISPÁNYA
Eredeti Magyar Dráma
5. Felvonásban
szerzetté
KATONA JÓZSEF
Országos Ügyész
1815.
SZEMÉLYEK
2-iK ENDRE. (András) Magyarok' Királya.
GERTRÚDIS. Királyné.
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ENDRE 3 í e s z t e n d o s Gyermekek.
OTTÓ. Berchtoldnak a' Meraniai Herczegnek Fia
Gertrudis Öccse.
BÁNK-BÁN. (Benedek-bán)

ADELÁJD. Bánk' Felesége.
SOMA (Sámuel) kis Fiók az Udvarnál.
BENDELEIBEN IZIDORA Thuringiai Leány.

MYSKA-BÁN. a' Király-Fiak' Nevelője.
SÓLOM (Salamon) ennek Fia.
PETUR-BÁN Bichori Fő-Ispány
MICHÁL-BÁN\
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SziMON B Á N / Testverek.
Egy Zászlós Úr.
Egy Udvornik.
BIBERÁCH egy lézengő Ritter.
TIBORTZ vén Jobbágy.

Zászlós Urak, Fő Vendégek, Udvari Asszonyok,
Udvornikok, Békételenek és Katonák.
A' dolog foly vala a 13-ik Század' Bölcsőjénél; vagy inkább
1213-ik Esztendőben.
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ELŐVERSENGÉS.
J u j ! Ejnye milliom! Bocsáss Komám
Mentor; biz' egy tapod't se léphetek
Immár tovább. Le nyúzom Orromat
Ez átkozott büdös setét Üregben
Hová vezetsz ?
MENTOR

Pokolba.
ÉN
Jaj nekem !
MENTOR

Semmit se' félj; ha már az Emberek
Köz'tt Délt, Kelet', Lenyugvat', Éjszakot,
Gönczöly-Szekért' 's Kaszást meg esméred :
Végtére jöszte 's lásd Elysiumban
Hogy mit csinálnak Ungtír Ósseid.
ÉN
Szerelmes Istenem; ne hagyj el ez
Egyszer! — Komám, Szerette Mentorom,
lm térden alva kérlek —
MENTOR

Élhetetlen
Fitzkó, ugyan miért akarsz odébb
Nem jönni?
ÉN
Egy Barátom, a' kinek
Éltében öt garassal én adóssá
Voltam — maradtam, ám nyakon kapat.
MENTOR

Félész Bolondka keli is itten a'
Pénz —
ÉN
Mentor, oh ugyan ne csalj meg! Ej
Hol nem kereng az mindenütt! He he!
Nem ámítasz el engemet soha.
MENTOR

No hát mivel hogy olly nagyon Tamás
Vagy a Hivésben, im' ne vedd ezen
Kis Irományt; azomba még is elsőbb
Incognito tekints be e* lyukon.
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ÉN
Itt?
MENTOR

Ott — be látni a' Pokolba jól.
ÉN
Már látod ez helyesbke gondolat
—
Az Ember itt azomba' miért kukutskál,
Ha mind az itt a' Könyvbe' benne van
MENTOR

Korántse' vajmi sok lehetne benne;
Tollam' hegyét csak egy nagyon szemes
És tiszteletre indító kis Olló —
Poczkázva rajtam — élne mettzené.
ÉN
Ej, ej, de furcsa! Hm, való hogy ezt
Nem értem. Ám de lássuk ott be hogy
Mit is is csinál az Ó világ, fs az én
Pajtásom ép é ? 's hány lovon Kocsiz ? — —
Br ! Br!
MENTOR

No mit br-regsz Fiú ? — Felelj
Mit látsz ?
ÉN
Bizon — no — szinte semmit; ám
Mert a' sok Öszveviszaság között
Azt sem tudom hová tekintsek elsőbb — — —
Ni! hej, Madame! hej, Madame hej!
MENTOR

Mi Ördög ordítást teszel Fiu,
Ugy, mintha csak szegény eszed kereng'ne?
ÉN
Ott egy szegény nyugodtan alvó Asszonyt
Néhány selyem ruhás Urak amúgy
Jól meg zsebelnek.
MENTOR

Annak a' nevét
Justitiának olvassuk*
* Webers Sogen.
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ÉN

'S ugyan
Rég meg halálozott ?
MENTOR

Korántse'; még ő
Nem holt meg — a' szegény szerentse Bábja —
ÉN
El tán csak élve nem temettetett ?
MENTOR

Nem — nem; de új nyavalya nembe' — rég*
Álomba hogy merült; se senki fel
Nem tudta költeni; azért hozatták
A' más világra. Ám de nyugta itt' sints
Kedves szegény mi Asszonyunknak —
ÉN
Oh
Szegény Menyecske! —- — — — — —<
'•
Ni — j u j ! Ki az ?
MENTOR

Hol?
ÉN

Ott — azon komor
Magyar, ki két szemét meresztve egy
Holt Asszony-állaton vad indulattal
Sir, 's egy kicsinké Gyermeket magossan
Emelve, egy nagy Ur felé mutat ?
MENTOR

Az volt, fiam, hatalmas Ember egy
Időben, életét egészen a'
Polgári jó Hazádnak áldozá;
Lásd mint jutáim azá egy Asszony által
(Bánk-bán nevét örökre bé borítván)
Haramjaságra kénszeritve ott'
ÉN

Amott megént egy- a' sarokba űl
Tollat faragva; 's Pantomistaként
Csak mummog.
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MENTOR

Ám a' nyelve mert kin van
Szakasztva; mint egy illy' nevű — Igazság. 1
Hogy élne fedje tőllünk a' Jövendő
E' gászos estet, azt le fogja most
Irkálni.
ÉN
'S olly' kíváncsian miért
Áhít azon veres ruhás, pohos
Emberre, a' ki jobb kezében egy
Tükröt mutat de háttal a' szemünknek,
Hogy nem lehet belé tekinteni ?
MENTOR

Oh jó Fiú! az a' Religio
Bölcsen vagyon hogy el fedé üveg
Felét, nem esne jól, ha minden ott
Belé tekint'ne. Még is egy KeresztVonást csinál mostan szegény Igazság
Szép számvetésiben.

1

ÉN
Hm! éhen!
Ugyan miképp lehetne az, hiszem
Minden szabad nekie ?
MENTOR

De nem szabad
Másoknak általa.*
ÉN
Ahá!
No most
Bezzeg, temette, látta val'mit ám mert
Ugyan mohon, 's örömmel ir.
1
Igasság.
* 3Benn ber gmfmcmn ein @á)ttietd)ler ift, fo hnrb er getüifferntaffen bura)
feinen — ©lanb entfdjulbtget unb mtnbet gefftíjríid) gemadjt. SKan mufj in fein
Qeugnvp ein SJitfjtrauen fegen, ben er ift ntd)t fret). Stíléin waá swtnget ben ©cí>rtfr=
fteűer fid) unb feine§ gíeiá)en bie Sftatur unb bte SCBaljríjeit ju öerratfjen. E c k h a r t z h a u z e n. Der Prinz und sein Freund, pag. 222.
Sokkal kissebb vagyok, semmint ezen Férjfiúnak szavaiban piszkálhat
nék. Azomba — ő nem halgatta vélem Mentor beszédit. Az Olvasónak eleget
teszek, ha azt mondom, hogy Echartzhauzen Ur ezen sorokat 1789-ikbe irta ;
mí pedig most 1815-iket irjuk.
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MENTOR

Lehet.
Nyilván Merániának a' Tükör
Megett kuczorgó 's még valódi Herczegét
Kit a' Religio Szemünk elől —
Botránkozásba Hiveit ne hozza —
El fed.
ÉN
De hát miért ? ej, ej! — —
Aholni! mit csinál azon kehes
És Pápa-szemmel ümmögő Öreg ?
Tollával a' be ir'tt Levélnek a'
Lapján törölget, 's a' szegény Igasság
El búsul, irt lehet, haszontalan.
MENTOR

A' Censor a'z, ki hogy ha mit ki sütneIs Agyvelőnk, egész alázatos
Készséggel el törölni tartozik.
ÉN
Nézd, nézd, amott az a' sovány Legény
Mellj Száj- vonyítva hánnya fére a'
Sok Könyveket — nini, hisz a' feje
Üres — velőtlen —
MENTOR

Oh, az a' Recensens
ÉN

Gutát, Komám, miféle Marha az ?
MENTOR

Egy ollyan Ember a! ki aztat-is,
Amit meg engedének a' tova
Mondott Urak, tÖkélletessen el
ítéli Fidibusznak, a ki egy Pohár bor
Mellett ítéletét ki mondja, 'fi el
Tapodja minden érdemét egy ollyan
Munkának, a' min a' szorgalmatos
Szerző talán Esztendeig tőré az
Eszét; csupán azért; mivel vagy
Nem érti, vagy pedig haszont vadász.
ÉN
Mind ennek a' Meráni Herczegekhez —
Őket nem illetik — mi gondja van ?
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MENTOR

Oh sőtt igen nagy, ők valának a'
Magyar Hazádnak akkor Áspisi.
ÉN
Hányan ?

.
MENTOR

Csak egyik a' veszélythozó
ÉN

Mellyik ?
MENTOR

Tanulni éppen azt akarná
Ki nyughatatlan agyvelőnk is ám
Ládd: A Meráni drága Herczeg Úr,
Berthold, ol'yan kegyes 's jó vén vala,
Hogy ő Fiúkat és Leányokat
Tudott nevelni, szinte mint akárki;
Mégis halálozott szokás szerént.
Ennek leánya lett Magyar Király —
Mondom Király !
(erat enim Andreas vir quietus et bonus; Regina
verő Mulier virtuosa et fortis, quae Faemineae cogitationi virilem animum inserens Regni tractabat
negotia)* 1
ÉN
Tovább.
MENTOR

9

Ne vágj belé
Szavamba! Ej miképp' is esne másképp'
Hiszem dagadt Torokkal áldja őtet
Bonfint ki véve, mindenik Rege
Miképp' jöhetne arra egy Nemes
'S erköltsös Asszony, a' ki annya egy
Szent Szűznek ? — a' mi odvas Almafánk
Mivel meg eshetik, hogy egy jó almát
Nevelt feloldva, hogy legyen, lehet'len;
Borbála Apja nolle velle Szent,
Mivel magának az, hogy Az legyen, 2
Meg engedődé; vagy mivel Fülöp
Hogy jó Fiú, légyen szelid az Apja
Vén Montenách is.
1
A csillaghoz tartozó jegyzet az író tollában maradt, vagy maga a
latin idézet került volna jegyzetbe. — 2 légyen.
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ÉN
Ebből én azért,
Még sem tudom, veszélythozó ez é'
Avagy pediglen Az !
MENTOR

Kezedben van
Olvasd. De jó előre tőlled imMár engedelmet kérek a' csalásról,
Mert én se láttam a' Tükör megé.
Eckbertröl ezt lehetlen, ám de még
Feltenni vétekis, mivel hogy ö
Bambergi Püspök: az való ugyan
Hogy a Szegény Fülöp Király Ölése'
Gyanúja mondja, hogy Vitelspach Ottó
E' teltbe Czimborája. Hát de még
Berthold ? h a ! őtt' belé keverni nem
Hagynám sokért, Kalocsa' Érs'kje lett
Hiszen! — haszontalan viszálkodál te
Bölcs Pápa; Büszke Asszony Állatoknál
Nints semmi is lehetlen — És ezen
Ifjútska, mondom, oh jeles Személy!
Históriánk beszélli hogy le mond
Mátkáról Érsek érdemért — Ez olly
Nagy csúnyaságra nem vetem'dhetett; x
Ámbátor éppen akkor ő szökött meg,
Holt Nénnye' bús árvái' pénzeket
Is elvivén magával.
Nyugodjatok ti hát jó Emberek,
Kiket csupán azért nem érdekelt
Tollam; mivel Tekéntetes Csuha
Fedé be egykor Árva Test'teket, Szent
Előttem a' Religio' becse.
És jöszte Henrich, Ottó, még tiis
Merániak valátok, egyitek
Szükség sarat tapodja, mert ki nem
Verhettek abból, Áspisi hogy e' Magyarnak
Csupán Merániak lehettek! — — Ej
Henrich, felőlied én csak azt tudom
Hogy — hogy teis gyanús valál Fülöp
Király' ölettetésiben; no, s igy -—
Utazz te is keresztül itten: és —
Ottó meg álj!

1

vetemedhetett.
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ÉN
E' Furcsa, hát csak az
Ártatlan Ember aljon itt elé
Rút színben ? E bizony Komám nagyon
Rendes dolog te tőlled!
MENTOR

Arra hogy
Ártatlan é, nem esküdött meg egy Regének
írója is, 's nekem tudom, hogy ő
Meg fog bocsátani — Fiú, no olvasd!
Miattam Oltó szép személlyé' hely'tt bár.
Értsen ki mit szeret — hisz értek én,
ÉN
(olvasván)

II

»PROLÓGUS*
» Olló és Biberách
»OTTÓ

(örömmel)

»Hej Biberách ! Öröm ! bizonnyal "az
»Enyim fog ő — azon szemérmetes
»Angyalka — lenni, a' kiért sokat
»Oly nyughatatlan szívvel éjtszakáztam
Oh Biberách, enyim bizonnyal ő.
»BIBERÁCH.

»Hm, hm, no hogy ha ő is olly nagyot
»Bukhat, biz átkozott legyek de az
»Én házi jó Keresztem eggyikét
»Sárgás szemének el veszejti körmöm
»Által! — bizon nagyon cserép, szegény.
»OTTÓ.

»Nem hallod é? — Mit is beszéllek én
»Ezen meg únt, hideg személy' üres
»Szivének, a' ki eddig is soha
»Nem tudta, hogy mi légyen a' Cupido
»Valódi Lakhelyében érzeni.
* Csak ez az, a mi szoros értelembe véve a Játékhoz tartozik; az
előbbi és kevés utóbbi csupán az olvasót illeti.
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»BlBERÁCH.

»Hej, sőtt igen nagyon tudom, Kegyes
»Herczeg, ha csak reá találok is
»Gondolni, könybe lábbad a* szemem —
»Ollyan nagyon tudom tüzes szerelmem'
»Áldott javát savát megérzeni.
OTTÓ.

»Halgass! — azomba' hallyad: Adelájd —
»Oh adsza halhatatlan Él'tet, ám
»Vagy csak szünetlen álmot Ég! örök
»Mindenható, ha Ádelajda Hold;
»Endymion lehessek általa! — —
»Hallyad csak: Ádelajda szánakoz'
»Rajtam, midőn komor tekéntetem
»Tartom Szegezve rája, azt sóhajtván:
»Mért nem maradtam a' Hazámba' —
BlBERÁCH.

Még
»Innét az Ördög ássa azt ki, hogy
»Szeret.
OTTÓ.

De sirt midőn valék vele —
»Sirt Biberách!
BlBERÁCH.

De — hm — fogadni is
»Mernék, hogy e' szép képleted bizony meg»Csal téged' —
OTTÓ.

A' szemem közé se néz
BlBERÁCH.

»Pah, Milliom ! midőn nekem Luci
»Nem néz szemem közé, előre már
»Tudom, Lucim megént csalárdkodik :
»És Herczeg Ur vigyázz, talán világnál
»Utálat a' szerelme; és ha n e m ; mint
»Bánk' Hitves'étől el jön a' kosár.
OTTÓ.

»Akkor le mondok Ádelájdrol, és
»Színlett Feláldozásom annyival
»Jobban kötöz szivéhez. Oh bizon
»Egy Asszony' álma vajmi gyenge a' szép
»Hivségről — Ádelájd pedig csak az!
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BlBERÁCH.

»De Bánk, az áldozat ki pótoló ? —
OTTÓ.

»Ej, őtet a' Királyi hivatal —
BlBERÁCH.

»El fogja nemde majd vakítani ?
»Ohjó Uram csalatkozol: szerelmes
»Bánk-bán szemének illy Titok nehéz.
OTTÓ.

»És még ma, még ma kell, hogy ő enyim
»Legyen. Szerelmet érzek én csak az
»Menthet egy Elyseumba, hol
»Önnön szerelmünk — Önn Királynénk'
»Oh ! a' miénk az Adelajdal — a
»Melly életünk világa, valódi jó,
»Forrása a n n a k a' mi nagy Koporsó'
»Gödrében élet, és kívánt Jövendőnk
»Egyetlen egy kezessé — Biberách ! —
BlBERÁCH.

»Kárával a' szegény Hitesnek. Oh
»Te elragadtató Szerettet — a'
»Melly Éva' csábitója volt, ugyan
»Hlyen Szerelmet erezett azon
»Kigyócska. Prosit a' Fölöstököm
OTTO

»Hah! Szemtelen te! oktatásra nincs
»Szükségem.
BlBERÁCH

Ejj, Uram hiszen — no — hm —
OTTO

»Hord el magad, ha —
BlBERÁCH

ímhol a' Királyné !!!
GERTRUDIS (belép)

»Herczeg, no jöszte; azt de mondhatom
»Néked, hogy ez ma Udvaromba az
»Illy esztelenkedések közt utolsó
»Fog lenni: mert azért, hogy a' Király'
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»Távolra léte' bánatit kiverjem
»Fejemből én nem akarom magam
»Elcsúfosittani az Alattvalóim
»Előtt. Te holnap utazol. Gyere.
OTTO

14

(dötnmögve)

»Hm, átkozott dolog! De czélomat
»Kell érnem Ádelájdal, és ha úgy —
»Már akkor — ám ha a' Pokolbais! (el)
BlBERÁCH (utánnok

nézvén)

»Ej, ej Kegyelmes Úr, vigyázz — nagyon; mert
»Egy illy keszeg, sovány Fiút az izmos
»Bánkbán az egy bajuszsza vég're tűz.

*

* *

Itt nagy kaczajt ütöttem. Álmomat
Egésszen a' szememből ördög elVivé; akár miképp káromkodék
Is már, se Mentor, oh se Iromány nincs —
Nincs! Mind Pokolba. Mit csináljak! Uh!
Mérgemben egy jeles Poéta Új —
Húj verseit be csaptam egy sarokba
Úgy, hogy — de akkoron jutott szegény
Eszembe, hogy «huszonkét őszsze, vagy
»Nyarátúl a* Haza talán sokat
Várhatna —« felveszem s 1 akasztom a'
Fejem felé: tán Múzsa társai
Lesznek kegyelmes'bek szegény eszemhez —
Kedves te Melpoméne küldj — de mit ?
Ne' sert! >No ért' a Hajdú a' Harang
»Öntéshez« azt kiáltod olvasó:
Igaz, hogy ezt leirta volna Mentor
Szebben; de hol vagyon ? keressem é ?
Hm; nem biz' én; 's azon felyűl — csupán
Áztat kívántam megmutatni: hogy
A' szép Magyar Literatura egy
L. 's O.-val ismét sokszoroztatott volt:
Le ültem Almafám' tövébe hát, 's —

15

Iram Ketskeméthen
Jakab Havának 30-ikán
1815
a Szerző.
1

és.
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ELSŐ FELVONÁS
(Ä mulató Palotának vendég Szobája több Asztalokkal mellyeken Italok
vannak, egy Szugolyban kis Asztalka mellété, egy Széken ülve szundikál)
lsó Jelenés.
MlCHÁL-BÁN

(Néhányszor jelveti

szemeit meg le hunnya)

Azt súgta hogy csak egy kevés idő
Alatt is itt legyek; de senki sints
Most éppen a' kivel beszélni vagy
Tudhassak is. (felkel) bizon pedig Michál-bán
Öreg, s hamar lecsuklik a' szeme.
Az Ember én nekem nem íny* szerént
Való ezen kevert világban. Itt
Az Ejtszakát Nappalra; ottan a'
Nappalt csinálja szinte Ejtszakára:
Oh pfuj te — pfuj utálatos szokás!
Mégis ki tettzik az pedig hogy igy
Nem jól foly a' dolog — bizon nem ám —
Mind egytől egygyig olly' unatkozott,
Kedvetlen, és szintén erőltetett a'
Vigságok — (le ül ismét) Ej aludj Michál, aludj ?
Az, aki egyszer illy' vén, már beteg —
Az — a' Beteg pedig aludjon. Ám
Majd költni fog, kinek velem baja
Van, 's igy — te jó sziv — jó — Joéjtszakát!
(ülve tisztességessen szendereg)

2^ Jelenés.
Szimon-bán

17

majd Vendégek

SziMQN (gondolkozva lépdegel bé)
Hm!
De hátha mégis úgy lehetne? — Mit
(meg látván Michálí)
No lássa bár az Ember, e bizon
Alszik megént. (melléül) No — bátya, mit csinálsz ? —
— Alszol ? — de nem kívánom Őtt' az egyszer
Álmába háboritni (el méláz) hm, — mit ? — úgy.
(Békételen vendégek kullognak be, vegyest vidámabbakkal;
és
minden valakire való ügyeilés — genierozás — nélkül le üldögélnek
az asztalokhoz — isznak, sunnyognak 's kedvetlenül állukat fel ta
rn asztyák)
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Hm, mintha orra vére folyna úgy
Kullog be mindenik — — Manó vigye
Vigságtokat, hói a' szabad Magyar
Érzés, az itt erőltetett Feszesség'
Lánczába kéntelen harapni! — (iszik) — No
Bátyám, ne hunny, az Emberek reád
Nézgélnek.
MICHÁL :

(Szemét fel

vetvén, kezét Szimonnak

nyitjtya)

Ősz hajam vagyon Szimon,
Jó lelki érzeményem': én bizon
Nem gondolok vélek.
SZIMON :

De még is én
Véllem Michál csak egy pohárt ürítesz? (tölt)
'No — A Bojóthi Mortundorfok ! — (pohárt

emel)

MICHÁL

(fel üti fejét, egyik kezét mejjére teszi 's sóhajt)
Ah
Hazám, szerette jó Hazám, Bojóth !
Öcsém! — de vége, vége I — Nékikis
Jó éjtszakát! — (fel kapván az ezüst poharat)
No éljenek örökre !!! — —
Jó éjtszakát de addigis Bojóthiak! (iszik)
3ib Jelenés.
Petur-bán.

Voltak .

PETUR

(mohon bé lép, vadon körülnéz és Szimon mellett egy székbe veti magát)
Nem ! — nincsen! — Ördög és Pokol! — Majom —
Majmok! Ti — egytől eggyig (fogcsikorgatva) Oh magyar
Magyar !!! — — Pokolba véled oktalan
Aggódalom ! Fogam' csikorgatása
Itten mit ér? Bolondos Agyvelő (fejbe üti magát)
— — — Szabad kivánna lenni mindenik,
És Torkokon Kegyelmes Aszszonyunk'
Sült főttje, olly mohon sietve, hogy
Szintén alig nyelikle. — Lévnyalóvá
Lettél dicső Ugek' gyümölcse Te ?!
14*
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SZIMON

Petur, mi lelt ?
MlCHÁL

Vak ember, ám magad
Nem vagy, tekints körül, s' vigyázz
A' szóra jobban.
: PETUR

(valamennyire ki fújván
magát)
Oh — igaz, helyes! — — —
Mich ál! Szimon, Michál! miért Hazátok' —
Bojóthotokba' nem maradtatok ?
MICHÁL

Csitt, csitt! ez itt (Szivét érti) sebet ver. Oh Fiam!
SZIMON

(hunyor

tekintetfel)

A' Belzebub beszél belőlled, Ember
Ott élni nem lehet nekünk — Spanyol
Ország halálos Agyba' czinczogott
R'ánk nézve, hogy ki léptünk ő belőlle;
Az ólta meghalálozott.
MICHÁL

Biz úgy, (keserűen)
Jó éjtszakát spanyol — Bojóth ! (hidegebben) De ej!
Békével — (le hunnya szemeit, s szundikálni alcar)
PETUR.

Átkozott Szuszék t e ! Én,
Békével ? én é ? Ördög és Pokol!
A' Békés egy bolond, 's az is bolond, ki
Békételen; de míg e' tök Fejem' bolondulas nem éri,
Békételen csak lenni nem fogok.
A' czélra Ember! igy külömben egy
Bárányi Békeség, mi több maga
Epét okádna itt a Békeséges 1
Tűrés, kiáltva: Ördög és Pokol!

19

MICHÁL

De Petur! Ember! a' bor ömlik é
A' Szádon ? — Ejj eredj eredj Haza,
Aludd ki majd magad'
1

Békességes.
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PETUR

Mit én ?
MICHÁL

No legAlább beszély hát egy kitsint alattabb
Hangonn; az emberek néznek —
PETUR

(fel ugrik de, ismét

le ül)

Ki? hol?
No, jó. Nem is beszélek — ám csak egy
Szócskát se'. Minden ellehell't beszéd,
Hazud, s' az Emberekben nyargaló
Tüdő — lakása a' veszett Hazugság,
Rút Ördögének. így ni; (az asztalra könyökölt)
MICHÁL

Ugy nézd, aludj inkább, 's kiáltsd velem:
»Jó éjtszakát«
PETUR

(az asztalra

üt)

Mit ? én kiáltsak é
Jó éjtszakát ? Pokolb — Igaz! fogok már
Halgatni — még ma néma lenni, mint egy
Carthúzianus (dömmög) Oh miképp tekintett
Le ránk! csak a' Merániakra néz.
Bámulja a' Harisnyát: a' Magyar
Csak hátra áll, 's sóhajt az illy' Hazánk
'Nagy Asszonyán. Hah! Istenemre, legAlábbb csak egy vidám tekéntet hát
Hazudna, hogy ha Színből is, nem esne
Szivére a' Magyarnak olly' nagyon.
Ő-is Meráni! —
SZIMON

(Szünet

utánn)

Én, igaz, Petur,
Meg fontol ám a' dolgot; ám de —
PETUR

(mérgessen)
De
Fontolgatásaidra még üdő — — — —
Kell több, te örökös fontolgatózó!
Jobb volna, hogy Michállal szundikálnál —

halgatok.
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MlCHÁL
( emlékezőleg )
Igaz Petur, miért küldél ezen
Szobába olly' sürgetve, hisz' tudod
Azt már, hogy én meg egygyezek veled ?
PETUR

Tudom. De vannak itt Baráttyaink
Még többenis; nézzed csak, úgy kiválnak
A'többi Lévnyalók közül, miképpen
A' Medve a vakandokok közül.
4ik Jelenés,
\

Miska-bán

egy

Ritterrel

MISKA

Úgy, úgy Vitéz Ur; a' Magyar bor ollyan
Mint a' Magyar Barátság: mentől óbb,
Annál erőssebb.
PETUR.

(bosszankodva

néz reá)

MlCHÁL

Csak a' dologra

Semmi az Petur;
mostan!
PETUR

l

"

Ah ! soká jön !
SZIMON 'S MlCHÁL

Kit vársz?
PETUR

Barátim, azt ti még soha
Nem álmodátok. Én —
SZIMON ÉS MlCHÁL

No. 's?
21

PETUR

A' Nagy Urt *
Várom.
* Talán az akkori élés szerént •— mint most a Sejpesek — Nad-Űr,
mint: Vagyunk — vadunk; és így Nad-or, végre Nádor-
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MlCHÁL (meg döbben)
Petur! ?
SZIMON
Bánkbánt!?
PETUR

Nocsak ne olly'
Csudálkozást, Utánna küld'tem egy jó
Futó Legényt titokba: lássa azt,
Hogy itt mik esnek. .
MlCHÁL
Petur! Petur!
PETUR

Csitt! néktek erről egy kukkot se kell
Csak tudni is. Soha Petur vakon
Semmit se tészen —
<
MISKA

(poharat

emel)
A' mi jó Királynénk!

VENDÉGEK

, -

Éljen sokáig!
PETUR

(Vad

tekintettel és vérrel forgó

szemmel felugrik,

's azt fog csikorgatással

a' Homlokára

süvegét fejébe

nyomván

A' Magyar Szabadság!

ordittya)

(iszik)

BÉKÉTELENEK

(Felugrálnak,
Éljen s o k á ! ! !

l

dörömbölve

viszonozzák)

(isznak)

MISKA-BÁN 's A' VENDÉGEK

(bámulnak)

5 ik Jelenés.
Egy Udvornik bé lép Voltak:
UDVORNIK

Utolsó Tántz (ismét
1

Sokáig.

el)

majd

Bánk.

vágja,

216

ADATTÁR

22

MIND

Gyerünk | (el

mennek)

BÁNK
(Úri köntösben, zavarodott tekéntettel, egy Szúgolyban lévő ajtótskában
mntattya magát. Az ő Természeti Indulattya: Nemes méltóság, minden
ben gyanakodó tekéntet és a' legnagyobb dühösség
környül-állásaiban is egy fojtott tűz, de a* melly minden pillanatban ki törni láttzik;
azonban még a' végső kétségben essésben is ki tettzik, hogy belölrül
még nagyobb dühösség
Indulatoskodik)
PETUR

(meg látván őt, elmarad

a'

BÁNK
(Midőn el takarodtak,

többiektől)

bé siet)

Petur! Ha! hogy mindentigy kelletik
Találnom! —
PETUR

Oh kegyes Nagy Ur! Sokat
Fogsz még te itt találni, a' mi nem
Volt akkor -— oh de hála Istenemnek,
Hogy itt vagy ismét. Orvosoly ha tudsz.
BÁNK

Hazánk külömb külömb vidékein
Jajt, 's bánatot találtam; és im' itt
Ellenkezőt találok: Oh de ez
Sem a' valódi Út — egyik sem egyez
Meg lelkem* érzeményivel — KÖjön'
Táján talála engem a' serény
Követ — Petur, miért hivattatál
Te vissza engemet — pedig Titokba ? ?
PETUR

(körül

tekint)

Titokba, Bán, titokba; szólni de
Itt nem lehet. Magad tudod; de sőtt
(ki mutatván
23

csufondárossan)

Látod, hogy egy jó megtéríttetett
Asztal legyekbe nem szűkölködik. Ha!
Ezek donognak, és lehet talán, hogy
A' Titkom' is ki donganák.
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BÁNK

Titok ?
PETUR

(Szinte súgva)
Igen, kegyes Nagy Ur, igen, Titok;
Hah! még pedig setétbe —
BÁNK

(megijed)

Bán!
PETUR

Teis
Bele keverve vagy, 's ha veszteségre
Jön a' dolog — tiéd lesz a' nagyobb.
BÁNK

Wárdán! beszélj !
PETUR

Nem, oh Nagy Ur! mivel
Áztat kívánni, hogy meg súgjanak
Mindent az Emberek, ez annyi, mint
Abban találni őrömét, ha hogy sok
Irigye — ellensége v a n : pedig
Mindenkor a' leg ördögebb Nadály
A' sugdosó maga. Holott az, én
Biz' Istenemre, nem vagyok. Hanem
Jöjj még ez Éjjel, Egy után, ha tettzik
Meg látod. A' mi jel Szónk: Ádelájd (el)
6ik

Jelenés.

Bánk majd

Tiborcz

BÁNK

Ad'lajd ? (sok ideig nem tudja magát rendbe szedni végre lassú de
mindég jobban emelkedő hangon fel szollal)
Mit? Ádelájd, ma Jel Szavok?
Mit ? Adelajdám szenytelen neve
Jel szó ma egy setétbe' sunnyogó —
Ólálkodó csoport között ? — — — Titoknak
Lett zárja Adelajd szabad neve!?
TIBORCZ

(Ugyan azon ajtón, mellyen Bánk, bé csúsz)
Ni, boldog Isten, mégis ő biz a z !
Bánk bán — Nagy U r !

24
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BÁNK

El áruitattam!
TIBORCZ

Tiborcz vagyok kegyes Nagy Ur!

Én
no lám —

BÁNK

Tiborcz!?
TIBORCZ

Igen nagy dolgokat kívánnék
Én felfedezni?
BÁNK

Ádelájdról é ?
TIBORCZ

Nem, nem, Nagy Ur! —
BÁNK (fel s alá
Nem?!

járkálván)

TIBORCZ

Én Uram csupán
Csak lopni jöttem ide; mert szegény
Árváim —• (elfojtódik) Oh Uram!
BÁNK

No jól vagyon!
TIBORCZ

Hja, én szerelmes Istenem t e ! hisz' nem
Is halgát én reám — Bánk-bán — Nagy U r ! ! !
BÁNK

(nem hal hirtelen megáll)
Ádelájd! megént meg Ádelájd! Te szent
Név! Égi 's földi Mindenem' Javát
Szorossan egybefoglaló erős
Láncz, úgy el omla törhetetlen él'ted,
Hogy abból a' Gazoknak is jutott ?!
(fel lobban)
Menyben lakó te Szent Atyám ! ide
Mindenttudásod égi cseppeit —
Nekem! nekem, hogy e Horízonon
Túl lássak, és eszemmel a' Halandók'
Szivébe, mint tükörbe, nézhesek l
1

nézhessek.
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TlBORCZ
Jó Bán!
BÁNK 1
'S ugyan továbra láttak ők,
Mint a' szerelmes ? És azért futom
E' én az országot hogy addig itthon —
Fojtsák meg üdvösségemet ? — talán
Ez Asszony és Királyházért tetéz
Munkákat a' munkára, hogy szemem'
Elkábulásakor, szivemben a' benn'
Lakó betsűletet meg ölje ? — J a j ! — —
Most már ezen setétbe' Bujdosók
Volnának, a' kik engemet bolond
Álmomba', szánva, háborittani
Igyekszenek, s' ezen veszélybe' forgó
Betsűletem felett rikoltanák: »Bánk
»Bán, ébredezz; mert meg lopattatol!«
(nyugodtabban)
Azonba, tán ezek tsak úgy fogad'tt
Szolgái voltak egy veszett Irigy
Embernek, a' ki nyugodalmamat
Sajnálva — itt (szivére ver) szorongatást okozni,
'S döbbentni szivemet kívánta ? — (megijed) MegDöbbenni ? nékem eztet egy kor úgy
Festék elombe, mint egy egyikét a'
Lélek betegségének — — — — — — —
Az sem lehet hiszem szünetlen é p ! ! !
(reszketve)
Bánkbán, te nem mered ki mondani
Talán ? Ki véle! hogy kaczagja az
Ecchó is árva gyengeségedet:
TlBORCZ
Én Istenem, Te!

26

BÁNK (vadsággal)
»A' Szerelme féltő»Bánkbán!« h a b a h h a h a ! — Tüdő hazudsz!
(fájdalniassan)
Phantom! mit is de nyughatatlanitsz ?
Pokolbul el szökött Chymsera t e !
Hát én ezen Világnak északi
Vég Pólusátul 2 — e Szerelmeimben —
1

törölve mellőle : gondolkozik. —

a

Pólussálól.
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A' Déli Pólusig, miért öleltem
Mindent ? Miért te benned Ádelájd ? — —
'S egy semmi Ember, egy Porocska szem
Ütné ki őtt az én ölemből ? őt'!
Ót'! Hát ki lenne az ? Ki lenne az ?
Világot, itt'! világot! (hirtelen) E' setétben
Olálkodókhoz el megyek! (elmegy a' merre jött)
TIBÓRCZ

No itt
Hagy! Istenem vallyon mi lelte őt' —
Ha! jön — bizon valaki jön ! — csak e l ! ! !
Éhezzetek szegény Férgek : Lopáshoz
Nem ért az ősz Tiborcz Apátok. El! —
(rettegve arra el siet, a' honnét jött,
Bánktitán)
7ik J e l e n é s .
Ottó és Biberách
OTTÓ *

(sebessen

előrejön)

No 's láttad őtet Biberách ? Beszél
Mostan ? kivel mulat ? vagy Tánczolé ?
Szólj mit felelt?
BIBERÁCH **

Hogy — elmegyek
OTTO

Mit? El?
27

El?
BIBERÁCH

Lassan én Uram ! dicsérd csupán csak
Multával a' napot.
OTTO

Hiszem maga
Monda hogy eljön! ?
* Et venere et caenis et pluma Sardanapali. Juven.
** Egy semmin megindulni nem tudó, hideg érzéketlen, ki nem hogy az
emberek boldogságát egy kis haszon miatt fel ne áldozná, sőtt a maga életét
is a leghidegebb vérrel viszi veszedelmekre.
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BlBERÁCH

(fagyossan

elmosolyodik 's futva azon ajtóra veti szemeit a' hol Bánk
elment, a' nélkül hogy Otto észre venné)
Úgy vagyon maga
(hangossan vélvén hogy Bánk halgatodzik)
Germannicust ki elrejté l magát,
Hogy majd ki lessé, mit beszéllenek
Felőlié, nem jó ám követni mindég;
Mert a' szelid Germannicus tudá az
O Indulattyait mérsékleni.
OTTO

Miért beszélled azt nekem ?
BlBERÁCH

Csak úgy.
OTTO (egy

ideig néz

reá)

Megfoghatatlan ember ! és soha
Sem foglak én esmérni tégedet ? —
Ember, miképp gondolkozol te róllam?
Szólj : Légy Barátom én nekem
BlBERÁCH

Nem, én
OTTO

Nem é ?
BlBERÁCH

Azon bolondság a' midőn
Az Állapottyát el felejti az
^
Ember nevetségesb' gyakorta, mintha
Természetét tehetségén felyűl
Feszíti —
OTTO

Állapot ? Hisz tégedet
Fel foglak én emelni —
BlBERÁCH

, Azt ne tedd.
A' míg az ember a' Természeténél
Marad, belőlle egy Ereddeti
Meg úgy lehet; de hogy ha egyszer azt
Elhagyja, úgy csak egy rósz Copia
Fog lenni mindenütt.
1

elrejtvén.
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OTTO

Tanácsot adj
Tehát Vitéz
BlBERÁCH

Miben ?
OTTO

Te esméred
Ez Ádelájdot?
BlBERÁCH

Oh igen,
OTTO

Beszélj.
BlBERÁCH

Hm, — Minden a' mi csak az Asszonyi
Sziv' büszkeséginek hizelkedik
Már tettzik a' Fejér személynek, Ők
A' leg gyalázatosb' kirugdalódzást,
Is még dicsőségesnek esmérik, ha
Abban van egy kis Rendkívül való.
Egy Herczeg — egy Királyi Néne — egy
Csillag — Kereszt — Nemes Szülők — Arany
Lántz, mind egérfogok az Asszonyi
Nemnek —
OTTO

De Ádelajdnak a' derék jó
Bánkbáfija ? —
BlBERÁCH

Férje a' kit ő szeret.
OTTO

Elvesztem !
BlBERÁCH

29

Oh de hogy. Az Asszonyi
Szivtül ne várjon többet önn' maga
A' Férje is, mint egy becsületes
Kalmártol: ez ha bár melly szentül is felFogadja a' ki választott Matériának
A' Féretételét — Mégis hazud —
Egész örömmel adja azt ki a' LegElsőnek, aki érte többet ád.

ADATTÁR
OTTO

' De könnyezett midőn beszélt velem
BlBERÁCH

A' bökkenő ez éppen. Ejj, Uram,
Hidd el, hogy a' mi Asszonyink
Ólálkodóbbak illy esetbe, mint az
Ördög, midőn az elragadni egy
Dühöst igyekszik.
OTTO

Oh tehát enyim
Lesz Ádelájd ? ! ! 1
BlBERÁCH

Nem hiszem
OTTO

Mit?
BlBERÁCH

Ottó!
Miért akarsz zavarni egy szerencsét
Mellyet nem adhatsz ?
OTTO

Bíberách! mi lesz
Ebből tehát! hisz egyszer így, megént
Amúgy beszélsz ?
BlBERÁCH

Mivel hogy én sem a'
Búdban, sem a' Szerentsédben soha
Ok lenni nem kívánok.
OTTO

(fel bosszonkova,

megvetőleg)
Ostoba (el)

8ik Jelenés.
BlBERÁCH

A'repkedő kitsinke Lelkek olly
Sokan lehetnek a' világba, mint
A' Szúnyogok; de vallyon hol van az
Az ember, aki abban elhitetné
Magát, hogy Ő közikbe tartozik ?
1

Ádelájda (az a törlése helytelen volt).

I ,11
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(lassabban)
Igen helyes midőn az Ember egy
Illy Ostobát zavarni megtud, úgy,
Hogy ő megént zavarni másokat
Ként'len: No rajta csak, szerelmes Ottóm,
Ugorj; de Biberáchod hátra ál.
(fagyos

büszkeséggel)

Én őt' vezérlem ; ő pediglen a'
Királyi Nénnyét, a' kit egy egész
Nagy Tartomány fél. 'S mondja bár nekem
Szemembe egy valaki azt, hogy a' legSzegényeb' is zavart csinálni nem
Tud. Minden Ember egy Országban az
Csak, a' mi a' kerekek egy Helyes
Nagy Machinában: egy erőtelen
Gyermek meg indithattya, annyival
Jobban, ha mindenik kerék — helyén van:
És igy csak egy középszerű Velő
Is egész Hazát igazgatott
Ha Félelem 's Reménység abban, a'
Helyén maradni kényszeríte mindent
(gondolkozik)
Mi gondom én nekem az Emberek
Nyugalmaikra. Nékem nints hazám
Tehát nekik se légyen — úgy kövérszik
Meg a' zsebem. — De hát a' Pártosok ?
Ej, még elég idő van arra! — hm! —
(megáll)
De Bánk, de Bánk ! — Tehát haza
Jött ? Hogy ha jobbnak esmérem, talán
Hozzá szegődök: 's miért ne húzzam a'
Hasznot ? hisz a' minek történni meg kell
A nélkül is meg — (Miéként)
Izidora jön. Más
Oldalra a Palástal Bíberách.

31

9 ik Jelenés.
Izidora és Biberáeh.
IZIDORA

,

Mit ? monda ? szólj, beszélj ?
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BlBERÁCH

(vállat vonyit) Kis l Asszony ! én
Neked kopár Reményt szerelmetes
Szivedbe' tart'ni nem tudok tovább.
IZIDORA

Ah, Istenem tehát örökre őtet
En el veszejtsem é ?
BlBERÁCH

Azt nem tudom.
IZIDORA

Hisz Ádelájdot esméred te! Szólj
Mit várhat e' heves szivem
BlBERÁCH

Talán —
Semmit.
IZIDORA

Mit Ádelájd tehát ?
BlBERÁCH

Való
Hogy őtet annyira nem esmérem még,
De azt tudom, hogy — Asszony.
IZIDORA

(döfössen)

Asszony ? És te
Esméred e' Nemet fagyos szivű ?!
Ha esméred —
BlBERÁCH
Tanultam, Emberi
Elmém' ezernyi Baklövésivei.
IZIDORA

Hah ! Adelájd —
BlBERÁCH

Csak Asszony.
IZIDORA

És ezek ? —
1

Kiss.

Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII.
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BlBERÁCH
Az ördögökkel, is enyelgenének
Ha nintsenek körűlt'ök Férfiak.
(ki tekint)
Jönnek, (a legnagyobb hidegséggel ott akarja

hagyni)

IZIDORA

(szemét tenyerével el

fedi)

Veszejtsd világodat szemem!
Természet! ah miért teremtheted
E' szívet, illy keserves érzemények'
Sorsára ? Bíberách ! ne hadgyj el! — oh !
BlBliRÁCH
{ismét hidegen visszatér)
A' kedvedért Kis Asszony azt is, im
Ládd, meg teszem. Demost azonba térj ki
Úttyokboi. Én egyetlen egy TanátsAdásom ez:
Kövesd te Ádelájd viselletét;
Sok férfiak — tudom magamról — az
Ollyan Leányt kinek visel léte
Egy könnyű győzedelmet árul el
Csupán azért se szívelik ;
De légyen a meghódítás nehéz
Csak puszta büszkeségből is belé
Szeretnek.
.IZIDORA

(megsértetve)
Ah te szemtelen! (el siet)
BlBERÁCH
(egy könnyű váll

33

vonyitással)

Szegényte!
(szünet után)
Kár Hlyen egy csinos Főért, hogy a'
Velő hibáz belőlle: benne van
Szép két szem a' melly hódítón beszél;
Szép Aj'kak a' mellyek beszéllenek;
S még egy nagyon beszédes, ép, piros
Szajkói Nyelv; és minden, a' mi csak
Beszélhet, azt beszélli: hogy
Az ész hibázik, a' Fejetske kong.
(el kullog)
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10ik Jelenés.
Ádelájd

és Otto.

ÁDELÁJD*)
(felindulva

bé szálad, Otto

követi)

Távozz!
OTTO

De Ádelájd ! —
ÁDELÁJD

Eressz!
OTTÓ

Csak egy
Szót Ádelájd
ÁDELÁJD

(össze tett kezekkel)
Szerelmes Istenem!
Mi lett belőlle!
Ol Tó
Én belőllem ?
ÁDELÁJD

Ah —
Orczádból undok ember. Ah szerelmes
Jó Istenem, be meg csalatkozék!
OTTÓ

Lelkemre mondom, Ádelájd, oka :
Mindennek önn' magad vagy.
ÁDELÁJD

(megijed)

Én ?

* Ugyan azon egy gondolat két észtől, mellyek a Gazdájikat soha
egymással meg nem esmértették ! Cs'. . . P . . . Ur, a ki ezen Történetet mint
Románt kiadta, Ottót veszi maszlagnak, mint én. A Könyv akkor akadt
kezembe, midőn már e' munka meg volt, meg fog tehát engedni, hogy Bánk
Feleségit barátságtalanul nem az ő kereszt vizére tartom. Ha mindazon által
ő, vagy valaki ezen Aszszonynak hiteles Keresztelő Levelére reá akad — bátran
igazítsa meg itten. Mig ez meg nem történik, nem látom által, miért nevezzem
inkább M e l i n d á n a k , mint Dinnye inda; Ugorka inda ; vagy éppen
Tökindának.
15*
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OTTÓ

Igen
Te. A' midőn be jöttem e' Magyar
Országba; itt először is te tűntél
Szemembe Ádelájd — Te Ádelájd.
Egy sziv után esenkedék, kivel
Szivem meg osszam; a' Királyi sok
Asszony között csupán te — senki más —
Te, oh bocsás meg — a' leg együgyűebb,
Ártatlanabb, Te, Ádelájd, valál.
ÁDELÁJD

Én Istenem! tehát mivel hogy én
Nem tudtam Udvarunknak a' kaczér
Fogásait, veszéllyt azért bocsájt'sz
Tapasztalatlan Életemre! oh
Ez fáj — kimondhatatlanul! (sir)
OTTO

Midőn
A' szenvedésimet beszéll'tem, oh
Mind annyiszor kezem ragadtad, és
Könnyek pörögtek a' szemedből.
ÁDELÁJD

Oh
Hogy én csupán csak sirhatok —
OTTÓ

Bocsánat
Olly vakmerő valék, hogy. azt hivém:
Szeretsz. De hidd el, Angyal-Asszony, egy
Érzékeny Egoista voltam én miólta
Megláttalak — bocsáss meg —
35

ÁDELÁJD

(nem

szolhat)
OTTÓ

Adelajd!
Kéméld e' könnyeidnek záporát!
És mégis, én előttem, esküszöm,
drágák ezek, 's vigasztalói a'
Boldogtalan, megátkozott szegény
Ottó' egész lerontatott jövendő
Eltének — (magába) Átkozott Ravasz Kölyök,
Jól mondtad!
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ADELAJD

Én szánlak; de még is — oh
Herczeg! — Szerelmem által, ah, csupán
Csak egy lehetne boldog — és az is már —
Bánk —
OTTÓ

(nagyot sóhajt)
Oh, bizonnyal boldog Ember!
(szerelmes állásban mini egy elandalodnak)

lí ik Jelenés.
Bánk

Előbbiek
BÁNK

(a tudva lévő oldal ajtón vissza jön)
Vad Indulat! hát vissza mért zavarsz ?
(meg látván őket homlokba üti magát)
Oh véghetetlen Könyörületesség! —
(kemény mtisika Bánk megijedve szédeleg ki vissza az ajtón)
ADELÁJD

Ah,
El oszlanak !
OTTÓ

Csak egy szót még —
ÁDELÁJD

Mit?
OTTÓ

(szavakat

láttatik

36

keresni)

Oh miért
Kell nékem olly nagyon szeretnem a'
Szép Adelajdot, a' miképp soha
Még sziv nem áldozott szerelme sziv
Tárgyának ? Oh miért kell* nékem ott csak
Sohajt'ni, ahhol e' világba minden élőSzív vigadozva verne, 's részegen?
Miért hogy a' Reményem e' szerencse
Vigságait haladja, és szerelmem olly
Ohajtozásokat nevelni kéntelen,
Mellyek talán eszem' feláldozását
Fogják magokra hengeritteni ?
1

utána törülve : én.
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(hevessen)
Lennél ha egyszer, Ádelájd, enyim;
Urállanám az Álmot az mivel
Fedné szemed' szememtől; a' Szelet,
Melly issza a' Lehell'ted; a' Világot,
Orczádat az mivel előttem el
Csókollaná.
Hagymáz beteg szerelmem — oh kegyes
Szép Ádelájd — egész egy álmodott
Világot alkot őrültségein,
Mellynek csupán te; és csak én vagyunk az
Egyetlen egy Lakossi (térdre esik) Ádelájd!
ADELAJD

(el sárgul)
Bánk, Bánk ! ha ! térdepel!
OTTÓ

Előtted, a' kit
Imádok. Oh enyészni Gyermeki
Bábként egyébbi Gondolattyaim
hagyd, és csupán az Ádelájd szerelme'
Szavának agyvelom be tölteni.
37

ADELAJD

(keserű

örömmel)

'S ő térdepel! Ha ! Bánk ! emlékezek
Szavadra!
OTTÓ

(felugrik)
Bánknak a' szavára ?
ÁDELÁJD

Ugy van.
Midőn kezem' tulajdonúi maga
Megkérte, — Herczeg, oh bizonnyal ő nem
Térdeple; áll't mint Férfiú »Szabad
»tekéntet, és szabad Beszéd; szabad
»sziv; Kézbe kéz; szerelmes szembe szem:
»így szokta a' Magyar Szerelmes;
»Ki térdel, azt nevelte csábitónak a Kül»föld« eztet ő mondta; és bizon BánkBán nem hazud: de meg vett Ádelájd!
(egész bosszúsággal ki akar rohanni de
szemközt jön)
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12ik Jelenés.
Gertrudis az Udvari

Asszonyokkal

GERTEUDIS

(hol a' fel indult Adelajdot,
nézvén, egy darabig a' szin

hol a magát fel találni nem tudó Ottót
hátulján meg áll, végre szúrós hangon
fel
kiált)
Hogy sokszor olly hívatlan érkezünk
Mi Emberek (indulattal) Mi volt ez ? Ádelájd ?
ADELAJD (keserűen)

•

Oh — jó — helyes! —
GERTEUDIS

Ha ! nem remelleném !
ADELAJD

Köszöntöm oh Királyi Asszonyom,
Hogy olly kegyes valál, és egy darab
idő folyása ólta nékem ezzel (Ottóra mutat)
Alkalmatot csinálsz a' Társaságra —
Oh mert hisz Adelájda együgyű!
(szinte illetlenül el siet elölle)
GEETEUDIS

(fog szorítva

utánna

néz)

A' kis Majom harap! (szünet után) Negyednapig
Élőmbe nem bocsájtatik!
(fel 's alá jár: végre az Udvariakhoz)
Magam
Fogok maradni! — — —
(az Udvariak el mennek)
13 ik J e l e n é s .
Gertrudis

Otto

GERTEUDIS

Herczeg! én kívánok itt
Világosittatást! adj számot!
OTTO

Én
Királyi Néném!

38
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GERTRUDIS

Félre ezzel!
OTTO

Ő
GERTRUDIS

Mit Ő ? Mi ingerelte Ádelájd'
Szivét fel olly nagyon ?
OTTO

(akadozva)

Szerelmem.
GERTRUDIS

Szerelmed ? A Szerelmed ?
OTTO

Az.
GERTRUDIS

Ottó! — Teremtőm! —
39

OTTO

Miért? Mi lelt?
GERTRUDIS

Ha! te
Bemocskol ója Bíborunknak!
OTTO

Ezt
Én Istenemre! —
GERTRUDIS

Mit?
OTIO

Hát nem te késziteszsz
Vigságok által utat erre ?
GERTRUDIS

Hah!
Ki vagy te ? és ki legyek én ? — —
Az én Anyám 's Hazám Merania
Szült tégedet ? Dicső Merania
Bertholdja' Törsökének egyik
Disz ága igy elaszva korcs'sodott ?

ADATTÁK
OTTO

Gertrúd! előbb lovall'sz, továbbra le
gyalázol ?
GERTRUDIS

A' czélodat nem: Azt
A' hogy cselekszel, oh igen. — Magam
Alkalmatot szereztem volt vidámitásod
Végett, mivel beteg valál.
Az Asszonyimnak egyikét ajánftam
Volt a' megengedett Szerettet, és
élésre; 's most az átkozott Szemed
Bánk Ádelájdja nemtelen 's tilalmas
Szerelme' elnyerés're áhitoz.
Most már im' itt áll a* gyűlöltetett
'S a' Győzedelmes, akit nekie
Meg győzni kellenék, amott megy! Ott — Ott —
Utálva téged, 1 engemet kerül, —
OTTÓ

Hallgass legal —
GERTRUDIS

Meráni Herczeg — egy
Ép Férfiú egy Asszonyon nem ért
kifogni; s egy Meráni Asszony — egy
Gertrud, Igazgatáshoz a' Magyar nagy
Országban érthet. Oh gyalázat! Oh!
OTTÓ

No jó tehát — le mondok Ádelájd —
GERTRUDIS

(belevág)
Le mondói ? és te tenni azt tudod ?
Lelkemre mondom, az lehetlen, 2 a'vagy Ádelájdot —
OTTÓ

Esküszöm szerettem ;
de most eszem parancsol.
1

légedet.
" lehetetlen.
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GERTRUDIS

Hazudsz! —
Egy szikra mellett Önt szemébe a'
Természet Asszonyinknak bőven a'
Teremtetéskor, olly tüzet vet, a'
Mellyet tsak egy szelíd szóis fel élleszt
Lángokra — 's halgát a' tehetlen Ész —
(keményebben)
'S te Ádelájdrol el felejtkezel?!
Oh oktalan te! hiszem akkor az
erőtlen észbe bízni éppen annyi, mint
egy nagy tüzet Szent áldozat 's Imádság
által csudálatossan oltani.
OTTO

De könnyeit tekintvén
GERTRUDIS

(láttzatólag

el komorodik)
Sir is? —
(keserű el mosolodással)

És
Te rólla még is el felejtkezel ?
Tehát nem esméred az Asszonyi
Szív gyengeségeit, sem a' hanyatló
Virtussá szép fogásait ? — — — Hiszem
könnyezni kell, hogy áldozattya'
becsét nagyítsa, és az illy meleg könny
a' gyöngy, halálos ágyba' mellyel a'
holt Virtus ékesittetik ; 's ki ekkor
is még le mond, egy oktalan — bolond
OTTO

(elunatkozva)
Asszony tehát miképp tanuljam a'
gondolkozásodat ki — a' midőn
majd Bíborunk' be mocskolása, majd
megvettetett szerelmem által a' rád
három'Iható gyalázatom gyötör.
GERTRUDIS

Tudd meg te csábító, hogy e' dolog
ha Ádelájdnak Asszony érdemét
mocskolta volna bé; úgy vélle együtt —
mint Udvarom gyalázatit — Pelengér,

ADATTÁR

Oszlopra kész volnálak áll'tani
és még is: e' gyalázatot ha érni
meg kell'ne, hogy reám mutatva itt
Áztat susogni hallanám: »imé
Gertrudis a' kinek az öccse Kontár
volt Ádelájd le széditésében« —
Otto!!! — —
OTTO

De Istenem — tehát hogyan?
vagy mit tsináljak ? — — Édes én Királyi
Néném tanácsolj!
GERTRUDIS

(vad

lehidegédessel)
Én? — — T e nékem egy
Gödröt; magadnak egy kalitzkát
készittetél, 's azonba még is én
eresszelek ki abból ?
OTTO

Oh! Te, te
Gertrud. Rimánkodok, tanácsot adj,
Hogy Ádelájd enyim miképp legyen!
'.GERTRUDIS

(elsárgulva vissza rezzen)
Hallatlan! (fel 's alá járkál végre ki kelt)
Asszonyok megyek. (Asszonyok jönnek)
OTTO

(Gertrudot

ölelni

akarván)
Kegyes

Néném!
GERTRUDIS

(vissza löki)
Ha vessz el itt arany Kalitkád
Űrjében árva bíboros Babutyka! — —
Mit gondolok véled ! (elsiet, az Asszonyok
OTTO

(fojtódva)
Ha!
(a bosszúság és szégyen között ki kiált)
Bíberách !

követik)
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14ik Jelenés.
Ottó és Biber ách majd

Izidora

BlBERÁCH
(bé lép és parancsolatot

vár)

OTTO

(valamit akar mondani de ismét abban hagygya, kiis akar menni, de
43 nem bir magával; homlokba ütvén magát Biberáchra mereszti kérdező
szemeit)
BlBERÁCH
(suga Ottónak — sátányi
mosolygással)
Mond, hogy bocsánatot kérsz tőlle, még
Gertrudis önn maga fog Ádelájd'
elébe vinni. Térdre fogsz borulni —
Négy szem között való meghalgatást kérsz,
és — a' Királyné Vélle hagy magad',
OTTO

(el iszonyodik

az öröm, félelem, és Biberách eránt
szeretet között)
Irtóztató! — köszönöm — ember — oh
enyim bizonnyal —
(kardot köt 's a' Királyné után siet)

való utálat

's

BlBERÁCH
Hogy ha bőkezűbb
Lettél — fizettél volna; jobb tanácsot
is adhaték. No járj csak boldogul! —
(mint aki semmivel se gondol, le heveredik a' földre:
de mintha
valami hasznosabb jutott volna eszébe, egész hidegséggel fel kel, és a"
belépő Izidorának az el siető Ottót mutatván, ott hagyja)
IZIDORA

(Otto utánn

megy)

15ik Jelenés.
BÁNK

(mesztelen

fegyverrel,

magán kivül, sok ideig némán
végre magához jön)
Hogy e' Tetem fagyos; hogy e' szemek
vakok, hogy e' fülek dugulva nem
valának! — Egy Királyné, a kit a' Szent
Természet arra szült; — egy Ádelájd —
Oh! Oh!

tipeg

topog,
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(hidegebben)
Megént lehelhetek — megént
és érzem azt, hogy élek. A' Homály
el oszla — megviradt — fel ébredek.
Irtóztató kilátás a jövő
Nappalra. Vond ki most magad' szegény
Lelkem — ki, abból a' gyalázatos
Fellegből, a' melly eltakarta
Volt a' világot, és az emberekben
helyheztetett Bizodalomba szőtt.
Egy Ülyen Asszony őröz e' szegény
Magyar Hazám meg tégedet ? h a h ! egy
fertelmes Asszony, a' kinek hogy a*
rút érzeményeit ki né fedezze
az ember, érthetetlenül beszélli
kétféleképpen gondolattyait. —
És Adelájd — az én szerette jó
hivséges Adelájdom; — és te szent
kedves Hazám, miképpen mentselek meg?
Itt Ádelájd, amott a' Haza ! ! ! —
A' zendülés kiáltoz l a' szerelmem
tartóztat. Én reám tekéntnek a'
szegények, én reám tévé le az
alvó paraszt (bizodalommal) a' meg
fáradtt Tetemjeit, 's el igy aludt:
Nem véli ő a' Pártütést, mivel
Bánk a' Király személye: esküszöm
Mégis fogok felelni annak, és
habár tulajdon éltem' hamvain fog
is Békeségetek virágzani. — — —
Szedd rendbe lelkem önn' magad! Szakaszd
Széjt mint azon tündéri Lántzot a
mellyel te a' Királyi székhez, és
a' Hitvesed, sőtt Gyermekidhez is még
Ollyan keményen kötve meg valál:
Úgy álly meg itt, mint akkor, a' midőn
Szent Alkotódnak a' Szavára a'
reszketve engedelm'skedő Chaos
magától elbocsájta. — Két veszélyes
Fátyolt szakasztok el: Hazámról, és
Becsületemről. A bocsánatot
még haldokolva is mosolygani
fogom, ha gyilkosom kiáltya azt:
1
4

utána de törülve.
Békességelek virágozni.
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»Veszsz el Hazád szabaditója« ! — Egy
ménkő csapás ugyan le tépheti
róllam Halandóságom Köntösét; de
Jóhiremet ki nem törölheti.
A Kárpit

46

le esik.

MÁSODIK FELVONÁS.
(Setét Boltozat Péter lakásában Közeppett a szin méllyében egy fekete
asztal melly körűi a' Békételenek ülnek, kiknek ElŐlülöjök Petur-bán a'
kinek feje felett a' falon egy kép függ, a mellyen egy Méltóságos
tekintetű Asszony a Trónuson büszkén ülve láttzik. Mindenik Békételen
mellett a' székhez egy bé fedeti pais van támasztva.
Egy nagy függő
lámpás világit)
lsó Jelenés.
Peturbán, Michálbán, Szimonbán,

Békételenek.

PETUR

No's Emberek, tehát mit ültök itt
Olly ingadozva ? Vagy szorongatást
Okozna bennetek beszédem ? Vagy
csupán fagyos kezekkel várakozni
kívántok a' szerentse' végire ? —
Hát nem ti voltatok, kik akkor olly'
nagy és valódi tűztűl elborítva
kaptátok érez pohártokat, midőn
én fel rikoltva a' Magyar szabadság'
hosszúas Eletére ittam ? —
oh vagy ti hát csak ollyan Emberek
volnátok, a' kik öklöket csupán —
mint Gyermekek — szülőiteknek, a'
Titok' setét ölében — tudtok árván
Emelni ? már biz' áztat nem remélleném!
SZIMON

(fejet csóválgatván

47

gondolkozik)

Igaz; közel'bb jön a' nagy óra mind
inkább; de czélotok ha nem sül elr
Országotok valóban olly' nagyot
bakáz, hogy életét darabra zúzvánn
biz' nincs' az a' Prometheusnak áldott
Szikrája, melly megént fel élleli
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PETUR

Megállja még az a' sarat! nem ül
el.
SZIMON
De hátha még is úgy lehetne? mit?
MIND

Való!!!
PETUR

Hah, ördög és Pokol! biz' úgy
kívántok itt' világosodni, mint ha
illetne a' dolog csupáncsak engemet!
Ugy észrevételit kivánnya mind
Közületek fel oldva látni, mint
ha Bőrötökre én csupán magam
Magamnak eggy uralkodást kívánnék
épitni. l
SZIMON

Szólj te, Bátya ! Szólj Mich ál!
MICHÁL *

(a' ki

szundikált)

No? mit? csináljatok mi tettzik, és
a' hol Közegyezéssel állapodtok,
ott meg nyugodni én is kész vagyok: 's így
Jó éjtszakát! nyugodni hagyjatok (szundikál)
SZIMON

Hm, és hibázni e Közegygyezés
nem tudna ? Mit ?
MIND

Való! — igaz.
PETUR

Hogy az —
'Tehát ti csak szüntelen a' tunya
Ecchói vagytok e' hideglelős rút
fontolgató Alaptalan Beszédinek ? — —
Mért gyűltetek tehát ti most ide ?
Vagy félelemtül elfogódva az
előbbi sorsotokra — mivel valódi vég
1

építeni.
* De ne mutasson egy nevetséges álom Szuszékot.
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Pillantatunk közelre léte rémit —
igyekszetek vigyázva vissza lépni ? —
Hát olly gaz é e' czélotok, hogy azt
félnétek el követni; avagy im
már annyi, 's rég idő folyása ólt'
Nem tudtatok határozásra lépni
Önn' szivetekkel ? oh ti gyáva lelkek!
Mondom hogy a' jövő nap' éjjelén ! —
SZIMON

(homlokát

dörgölve)

Ollyan hamar ? — De olly hamar ?
MIND

(nyughatatlanok)

Hamar.

PETUR

Zárt néki, addig, a' mig áztat ő
nékünk nem adja! Rokka mindenik
Asszonynak a' kezébe, nem Királyi
Pálczánk ! le onnan édes Asszonyom !
(el löki felette

a' képet)

Egy ollyan Ember, a' kinek nem ez
Hazája, Czinterennyeinkben a'
kinek le nyugodott Szülői nem
tették le csontyokat, ki gyermekes szép
Játékainkban is nem osztozott volt;
Vallyon szerethet é bennünket az ? *
MIND

(dömmögve)
Nem. Nem!
SZIMON

De hát ha mégis úgy lehet —
PETUR

Halgass Szimon (mérgesen) Nem érdemes talán
az, a' mi itt előttetek forog
Játékon, arra, hogy ki vetni a'
Koczkákat érte karjaink kevéssé
fáraszszuk ?
* Schillert ^Utlűfrcnt v. Orleans.
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(felkapván a' mellette lévő Paist, arról a1 takarót le rántya és a' 49
Czimer rajta egy a' Trónus alatt vérében fetrengő
Aszszony.)
Ah ide tekintsetek !
Mászásra vallyon e' derék gerezd
Szőllő nem érdemes ? Nem érdemes
hogy a' Király megént fel üljön a'
Trónusra, és hogy a' Merániak rá
ne hágjanak nyakunkra ? hát nem é ?
(mind bámulva vonnyák le mellettek lévő paissokrol
a' takarót és
szinte az előbbi Czimert láttyák mindeniken)
No rajta mennyetek tehát haza.
Vallyátok, és bannyátok e zömök >
rút vétketek' meg, mint azon Bolondok,
kik gyáva bűneik bocsánatáért
a' bőrök és húsok között ütik
a' csapra véreket.
MIND

(fel zúdulva

kardot rántanak, és azt mind az Asztalra

csapják)

Magyar Szabadság!
Zöldelj sokáig!
MlCHÁL

(fel ütvén

fejét)

Ah ! mi baj ? — Szimon.
Mit végezének ?
SZIMON

(ingadozva)
Én nem is tudom.
PETUR

Le a' Királyi Székbül Asszonyom ! —
MIND

Véressen is!
MlCHÁL

Mit ? — Emberek! és ugyan — jól
hallottam é ? — akartok — Istenem !!!
PETUR

Mi lelt Michál ? vagy úgy ! Tudod ? Jövő
Éjjelre —
Irodalomtörténeti Közlemények. XIII.

50
c
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MIND

(dörömbölve)
Párt ütés !
MlCHÁL
(fel ugrik de szédelegvén székéhez támaszkodik)
Mi? Pártütés?
jaj, Pártütés? — — —
PETUR

Utálatos beszéd!
Nem Pártütgs — Csíkort Szabadság!
Nem Pártütés, öreg! Nyugodj te csak!
MlCHÁL
Oh nyughatatlan Éjtszakám! Szimon! —
Petur! Szimon! — — Ti engem' Emberek
irtóztató egy álom' ölbe bé
vetettetek! — Michál — Öreg! — Te szürke
Fő, jaj mi lett belőlled ? — ébredezz ! ! !
(magát mejjénél fogva rázza)
PETUR

Hallgass, Öreg! néked csinálni nem
kell semmit is, feküdj le —
MlCHÁL
Oh Petur!
Petur! gyalázat (érzékenyen) Szimon! Szimon í
Teis közötlök ! — oh nem — oh te nem vagy —
SZIMON

(le sütött fővel)
De hát ha mégis ugy lehetne —
MlCHÁL

(vissza rezzen)

Mit ?

PETUR

Ő a mi Fegyveres —

51

MlCHÁL
Hazudsz! Az én
Öcsém — az én Öcsém 0 ! — — Oh Uram,
Uram tekints alá! Tm' átkozottak
Már nyugodalmas Éjtszakáim; e' vér
Mocsok fejembe gőzölögni fog.
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Uram, Te Istenem, szánny meg! No én
ki mint becsületes szegény Öreg
Hazámból is ki költözék, mire
jutottam ! (elfedett tekintettel) Irgalom, meg Irgalom Te
Irgalmas Isten ! Ah ! Hová juték ! (székébe rogyik)
SZIMON

(oda

siet)

Bátyám!
PETUR

No, hadd nyugodni.
SZIMON

Olly hideg!
PETUR

Meg halni nem fog. Üljetek le csak
A' vének éppen ollyak, mint azon
Gyermek ki mindenért sírásra tud
fakadni. Nem hal ő meg!
SZIMON

Oh Teremtő !
De hátha mégis úgy lehetne — ha —
Kivül

AZ ŐR

Ki vagy?
SZÓZAT

Szabad Magyar
Az ŐR
Mi jel szód ?
Szólj!
SZÓZAT

Ádelájd !
MIND

Ki az?
PETUR

Hah! jön
MIND

Ki?
16*
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Bánk bán

Előbbeniek

BÁNK
Bánk.
(az egész maga viselete nagy belső küszködést árúi el, és csak a'
dolognak a' nagysága nemittyael egy kissé benne azon Indulatot a'
mely ide zavarta)
Az Isten e' Gyülek'zet álmodott
Czéljával, az ha el sül, és igaz Jó
PETUR

Nem álmodott ez, elsül, és igaz Jó.
BÁNK

Szerencse r'á tehát!
MIND

Köszönnyük azt
MlCHÁL
(ki kevéssel ez előtt fel eszmélkedett, Bánkhoz

megy)

Bánk! nagy tekintetű Szabad Magyar,
Isten hozott egy ősznek Oltalom
pajsúl! Te ments meg engemet — Te ments
meg a' kezek közül ezen veszélyes
Haramja Embereknek ! Oh Te Bánk !
BÁNK

(meg ütközve kardjához kap)
Haramja ?
MIND

(fel

mérgelődve)

Haramja !
PETUR

Bán ne tarts
itt semmitől!
BÁNK

(bizodalmatlanúl
53

néz reá)

Miért de reszket ez'
Öreg?
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PETUR

Mivel hogy ő csak egy
BÁNK
Mi ő?
PETUR

Egy Gyermek.
MlCHÁL
(égre vetett szemekkel)
Oh Uram, bocsásd magadhoz
e' Gyermeket, 's nyugodalmas éjtszakát adj
ő néki, bár minél korábban! — adj!
BANK
Öreg világosíts meg e' dologban!
MICHÁL

Ugy vellekedtem én, hogy egy becses
vitézi Társaság ezen Petur
bán czélja, a' minő találtatik
sok féle név alatt más Tartományban
Azomba — oh, miképp csalatkozék,
hogy szunnyadásaimból engemet
felvertek —- Istenem! Te jó derék
Bánkbán ! — midőn örömmel azt kiálltni
haliam: »levélé! — Pártütés!« itélj! —
BÁNK
(egészen ki rántja

kardját)

Való tehát?
PETUR

Nem éppen: Ám de mi
Asszonynak engedelmeskedni nem
fogunk.
MIND

Nem ám! Nem !
BÁNK
És miért ?

ADATTÁR

PETUR

Miért ?
'S te kérded áztat Bánk ? Szegény Teremtés,
én szánom árva gyengeségedet.
BÁNK

(megütközvén)
A' gyengeségemet ?
PETUR

Panasszait
nem hallod elnyomattatott 1 szegény
Hazádnak, és szemed' homály lepi
midőn Hazádfiának a' pofáján
Láthadd alá potyogni könnyeit?
Ez a' Merániaknak izzadozz;
Amaz, Merániaknak a' hasát
hizlalja vérével; Sirattya ez
bőrét, mivel Merániak takarták
be abba lopva gyáva Testeket.
Tudjátok azt; Román ki Zavichoszt
mellett esett el, az való Ura
ellen hogy ő rósz párt ütő vala;
de a szegény Micziszlavicz Micziszláw
mit véte, e' Meráni büszke Asszony
hogy Tartománnyait kivánnya el? — —
Bánkbán ! Barátim ! a Szülők Polyák
Ország felé meresztik a' ki sirt
Véres szemek', Fiuk mivel talán
Endrével ott veszett, azért csupán
hogy egy öt esztendős Gyerek kezébe
juthasson a' Galíczi tartomány.
Légy boldog Endre! ha te a' Király'
Pálczáddal Asszonyodnak a' kezét
Czifráztad, és jóságodat dicsérni
hallván azon magad meg nyugszol; im lásd
alattvalóid igy segítenek,
BÁNK

(kardját

le eresztvén)

'S mit véte néked és e' Társaid*
Javoknak a' Meráni Asszonyunk ?
1

elnyomorodott.
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PETUR

Oh Bánk! ez a' derék 's Kegyelmetes x
Asszony nagyon tudott azon Királyi
szokáshoz — (méreggel) Engemet de lépre nem
fog csalni! —
H a ! jól tudott azon csekély fogáshoz ő,
Miképp Alattvaló Nagyoknak az
Orrára — a' nélkül hogy azt azok
•észben vegyék is — keljen a' Reménység'
üvegszemét nevetve tenni fel.
Ok az olyanoknak, a' minő te vagy
Bánk, Rang' ígéret' és Arany hegyek'
.zsatskókba zárt Szelével el tudák
kegyelmek' osztogatni; és ezen jó
Bolondok ám helyét találhasák, 2 ki
hánytak zsebekből önn vagyonjokat.
BÁNK

flás szóval, ez Királytok ellen egy
is pártütés
MIND

Hazudsz.
BÁNK

(méltósággal)
Tehát mi lessz ?
PETUR

Mi a' Királyt imádjuk, ám de egy
Endrében; egy férfiú Királyt imádunk !
nem kell az Asszony itt nekünk soha
MIND

Nem, nem !
PETUR

Görög, Gubás, Bojér, Olasz
Német, Zsidó, nekem mihelytt Fejét
Corona diszesiti, mind egy az;
mert szent előttem a' Királyom, és az
Asszonyt becsülöm; ah de mégis annak
én engedelmeskedni nem tudok.
1
s

Kegyelmes.
találhassák.
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Tulajdonunkat elvévé ez, és
od' adta a' Hazájabéliek'
Rút Leikeiknek, és ki húzta a'
Szegény Magyar' kezéből a' Kényért, 's azt
megette a' Meráni Fegyveres.
Szüksége volt é arra nékie
hogy Várainkat öszve rontsa, és
Meráni Fegyveressel egyre mind
megrakja? Kintseinket 's Hivataljainkat
od' adja a' Merániaknak ? A h ! — —
Eckbert az Öccse még alig Fülöp
véréről a' mocskot kezéről el
dörgölte 's már Scepusi Földel itt
tiszteltetett. Ez Asszony itt csupán csak
akar, 's az Endrénk kéntelen felelni, Tót l
Berchtold, ki még bétán az üstökét
Se tudja fonni, 's már is Érsek és
Bán, Vajda, 's Bács, Bodrog, Megyékbe FŐ
Ispány: azért bizon le mondhatott egy .
Mátkáról, úgyé bár Barátim? — — —
Bánáti Bertalan megholt Fi-mag
nélkül; de mégis egy sohonnai
elnyerte földeit, 's minő nevén ?
Nagy Báttya Bertalan Vitéz Jerindó
di Vegliának.
BÁNK

Úgy de Ráskai
Demétur a' Pohárnok —
PETUR

( csufondárossan)
A' derék
's hasznot hozó pohárnok
Újfalun
a vámot elnyeré, mivel hogy ő —
töltötte szorgalommal a' Királyné
Kancsóit (kancsót kap) Ah sokáig éljenek!
MlCHÁL

A' Gyermekek tehát az Annyokon
gázoljanak, midőn szelid kegyes
Attyok törődik a' Szerents'jékért,
Egy messzi Tartományba' fáradozva ?
'Oh, oh ti hál'adatlan Emberek.
1

Kétes olvasású szó.
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PETUR

Minő szerencsiekért? Hogy engedd egy
Asszony kevély áhítozásinak ?
's Kálmánnak, a' Fiának, hogy dobot
vagy egy kicsiny kürtöt vehessen — Űzi
Galicziából el Micziszlaviczt ?
BÁNK

Hát e' szerént szegény Hazátok' Elbúsúltjait mutatni, 's Endre' jó
Királytokat törekszetek fel a'
Trónusra tenni? Oh előbb de szivét
Gertrudis estén meg-repeszteni! ? —
Fájdalmain jó érzeménnyeit
elölni, Társatok panasszait hogy
bujába' többet megne láthas'a. — —
Gertrudis a' Király személye — Hely
tartója, 's igy kegyes Királytokat
bántjátok, a' midőn Királyi nagy
Hitvese ellen a' paizstokat megzördítitek. Tehát nem úgy van é ?
MIND

Nem, nem !
PETUR

Ne élne vissza hát azon
Ő Nagy Hatalmával 's ne kapna bé
vasas marokkal a' Magyar Javak
közé, mivel részemről én bizonnyal
Orrára kész vagyok koppintani
MIND

Mi isi
BÁNK

De ő Királynétok marad
Még is —
PETUR

Nem énnekem nem az ! mihely'st
Rabló Királyném már azonnal ő
megszune lenni: eztet esküszöm még
csak Endre, a' Királyom élni fog.
Ha századok folyása' múlva még
élnék, midőn talán törölve már
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Bölcsebb okokból az Arany Szabadság
el volna,* egy kukkot se szollanék.
De még ezen Király, ezen szokás,
e' század, e' Magyar Barátim, és
Magyar javak le nem hanyatlanak,
mind addig azt fogom kiáltt'ni; Üsd az
orrát Magyar, ki bántja a' tiéd'!
MIND

(dörömbölve)
Üsd, üsd !
BÁNK

(erőltetett hidegséggel egybe teszi karjait)
'S ezen szokást tekéntve, mi
Szükség setétbe bódorogni ? Ha
Törvény 's Szokás szerént cselekszetek
Én — sőtt de mindenik Magyar segitő
kezét sietve nyújtaná —
MIND Peturon

kivül

(mint ha hályog esne le szemekről)
Hi _ ni — ! —
BÁNK

59

(csendességgel)
Az őseink becsűletessen, és
vitézi módon estek el kicsiny
vagyonnyaik nyeréséért, vagy is
Ér'ttünk; 's mi áztat a' magunk* javára
tartsuk Hazánknak omladékain ? —
Hazánknak omladékain; mivel
a' zendülésbe' nem fogé talán
Öntődni ártatlan, mocsoktalan,
'S szerette Társotoknak vére is; melly
bugygása közbe' fogja a' szabadság'
jajos Tüzét átkozni ? hörgeni ?! —
(érzéssel)
És tagja legyek én is itt ezen
rósz Társaságnak ? én is árt'talan
vért kéntelen segítsek ontani?
és én is abban eszköz legyek é, hogy
jajgasson a' Szabadságunk miatt
• Bárha még akkor a Bulla Aurea nem jött is ki; de még is hogy
nagy szabadságok volt, bizonyittya az Exordiuma, melly nem új szabadság
adást, hanem a Régieknek erősitését beszélli.
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Szegény Magyar Hazám ?
A' nyugodalmukat, az Él'teket
Polgár Barátinknak, kik éltetek
Szülőnket, és minket szerettek, a'
Polgári Háborúnak, a' tüzében
koczkára tegyük é vakon ki ? — És
Miért ? mivel talán az Asszonyunk'
Hatalma bűntetetlenűl viszi
azt végbe, a' közönséges lator melly't
talán fizetne életével is ?! —
vagy vétkül is tulajdonittsuk é
ezen Meráni Asszonyunknak azt,
hogy a' Felekzetét Magyarjainknál
inkább szeresse? — Hát ha Németek
között közületek Király lehetne
egyik nem elsőbb volnaé* előtte
még ott is a' Magyar?
MIND

(gondolkozva

dömmögnek)
Hiszen

való — —

BÁNK

És ennek ellenét akarja még
is tenni mindenik közületek;
sőt azt kivánnya, hogy csináljam azt
Én is — Nem oh Magyarok ! áztat én nem —
azt tenni nem fogom soha.
Való hogy engemet mulattat az
Olly emberek bolondozása; de
vérekbe 's életekbe még is — a
Szent Köt'leségem ellen — Érzeményem
markolni nem kivan, se játszani.
MIND

(egy másra
Jól, — jól beszél! —

nézvén)

PETUR

Hazud, ha mondom!
SZIMON

(mint egy magával

beszélve Peturhoz

fordul)
És —
Ispány! ha még is úgy lehetne — h m !

ADATTÁR
BÁNK
Wárdán, belőlled 'a harag 's utálat
beszéli, tehát az engesztelhetetlen?
(bizodalmassan)
Ha olly hatalmatok lehetne is
Mint a' Leventa* vagy pedig Kupáé
volt egykor; el sült é de nekik is ?
SZIMON

(félig meddig meggyőződve ki
Michál! gyerünk.

indul)

MlCHÁL

(örömmel)
Öcsém !
BÉKÉTELENEK

(fel

kerekedve)
Gyerünk
PETUR

(ordítva

reájok)

Pokolba!
Maradjatok, ha mondom! hisz külömben
tartóztat itten esküvéstek is.
BÉKÉTELENEK

Ha! az való! (ismét leakarnak

telepedni)

BÁNK

Petur, ne bántsd ezen Barátidat
kérlek; (fenyegetve) külömben én kívánok itt
ő tőllök egyet; ne hagyj annyira
eljutni: Úgyis egyre még felelned
kell — egyre, melly az őrülésre hoz.
De félre ezt az egyszer! Emberek,
jertek velem; követni itt előbb
kell emberek beszédinéi hitünk'
parancsolattyát: Egy Királyi Felség
Istennek a' Kenettye —
BÉKÉTELENEK

(vissza

állanak)
Az való!

• ADATTAR

PETUR

(fog csikorgatva

az Asztalra

ütvén)

Ha bár az is; de a' kenés talán
nem tette mint gonosztevőt* is őt'
szenté, 2 ha! 's én bizon csak érjem el —
torkon fogom, 's Királyi Széke' Kárpit
Zsinórival beléje fojtom 3 a'
Szelet. — — — Rohanva széjjel ömleni
'S mint Viz özön zuhogni végig a
Királyi Széken; onnan elragadni
ez Asszony' átkozott fejét — fogom.
BÁNK
(indulva

egész

utálattal)

Meg vetlek. Én utánnam emberek.
MIND

Utánna !
PETUR

(diihössen fel

ugrik)

Hah ! tehát megáljatok.
(süvegét homlokára

nyomván)

Meg holtak a' Szabaditóid el
nyomattatott Hazám! h a ! nyeld le a' bilincsed
jajgatva, 's edd magadnak a' Halált! (elakar)
BÁNK
Hová akarsz?
PETUR

Pokolba! hogy szegény
Lelkem halálra rángatódzon, a'
bilincseit nyelő Hazámnak el
holt tagjain magamnak egy akasztó
fát készülök mindgyárt emelni fel.
Az ŐR
Ki vagy ?
SZÓZAT

Szabad
1
8
3

gonosztevőt.
szentté.
fujtom.

Magyar!
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Az OR
Mi jelszavad
SZÓZAT (szünet
Ádeiájd miatt jövök!

utánn)

MIND

Ki az?
Hej holla szólj ki vagy ? h a !

-

3ik Jelenés.
Biberách

Előbbeniek.

BlBERÁCH

(bátrán

bé lép)
Biberách!

MIND

(kardot

rántanak)

63

Hogyan
jöttél be ?
BIBERÁCH

(nyugodtan

vissza

lép)

Lassan ! ejnye milliom !
úgy nékem estek, én helyettem ám
ha más Meráni volna itt, az ólta
már a' ny a vallja x törte volna ki.
Lassan csak édes Uraim, biz az
ördög nem al'szik: és piruljatok,
kardot miért ragadtok olly mohón?
(csalfa hízelkedéssel)
Hisz egy magyar csak egy bajusszá' véggel
illy Németet Pokolba' űzhet el.
MIND

Miért jössz? he?
BÁNK

Adelájd a'jel szavad ?
1

nyavalya.
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BlBERÁCH

(fagyos
elmosolodással)
Bámultok é talán azon ? hm, — azt
úgy gondolomra mondtam csak, mivel
hogy Ádelájd ügyébe' járok. Ugy
úgy Bán, ha nézel is; az ő ügyében
jár most ezen becsületes Vitéz.
MlCHÁL

(halkal)
Becsületes —
BlBERÁCH

Miért nem jó Bojóthi ?
most itten az csak a' csomó csupán
hogy vágynak Emberek, kik élteket
ingyen teszik kotzkára; én azonba
pénzért igyekszem azt meg tartani.
MIND

(dörögve)
De —
BlBERÁCH

Hagyjatok csak engemet magam ki
beszéll'ni (valódi komorsággal) Milliom ! valóba' most
fel kell tekerni az eszemet, mivel*
egy átkozott hajón evez Szerencsém
's elül, ha hogy magára nem vigyáz.
BÁNK

(valamennyire Indulaiíyával
birván)
Fattyú, miképp jött Adelájd' neve
a' szádra?
BlBERÁCH

Páh! tehát te azt ugyan
még sem tudod ? — de haj! igaz hiszem
Te a' Királyi prüszkölő poroktol
egész bolondulásra szédülél.
's valóban ők szépen fogának a'
dologhoz. Azt mondák »Nagy Ur — Te Bánk«
»Bán! igy, meg igy — Nem illik az hogy az
»Ország legelső Nagyja — igy meg igy« —
1
A sor eredetileg így hangzott: fel kell tekerni eszemet, mivel; az az
későbbi toldás s az eszemet utolsó szótagjának törlése tévedésből elmaradt.
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így erre a' becsületes Magyar
el hozta együgyű de szép Felét, —
bár mint dörömbözött szerelmefeltő
Nagy Lelke —
BÁNK

(öklét

homlokára
Fattyú!

nyomván)

BlBERÁCH

Csak ne olly hevessen
Bán! már az egyszer úgy viselni kell
magam'; hogy a' Kegyelmed' érdemeljem
meg; mert külömben ám ebül leszek.
Ládd Bán, tudók ezen Regét sokan;
sött mondhatom, hogy addig én is a'
sipot faragtam nádatok között,
mig benne ültem, és hiú szemekkel
néztem magam körűi — nevetve mást
Mit nézel úgy reám Uram, te Fő
Ispány ? azért, hogy e' ravasz Szemek
ált láthaták áztat, hogy e derék
Bánkbán le széditéséért vevétek
Jel szónak Adelájd nevét ? nem e' ?
Te sok veszett l dologra egyveleg
adtál okot, mivel hogy addig, a'
mig itt te — otthon Ádelájdal, Ottó —
BÁNK
(egészen lángba)
Fattyú meg öllek! —
BlBERÁCH

Ezt ugyan bizon
Szolgálatomra nem remélleném. —
Ládd Bán, mivel hogy a' Királyod az
egész hatalmát néked adta, ez
nem tettze a Nagy Asszonyunknak, és
hogy a' Parancsolásra Éhezőnél
ne légy az útba; néked e nagy Ország
vizsgálatára menni kelletett.
PETUR

(elkaczagván
magát)
No 's Bánk ? az a' Kegyes, 's az a' jeles
Asszony! —
1

egyveleg (tollhiba volt!).
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BÁNK

(öszve csapván

kezeit)

Ti, oh, örökké valóság,
Irtóztató (Pokolba) büntetési
Földünkre jöttetek tehát i'már ?
hisz itt egészlen im világos az,
Mit én kabak fejű találni ki
nem tudtam; a' Királyi Szék' — nem, a'
Császárhoz el megyek, 's hogy el piruljon
le rántom e' parázna bíborosról
a' szép Alórczáját kaczagva, hahhahah!
Légy véllem ó te Stóicus hideg
vér! Alhatattosság nehágyj el, ám
Nézhessek a' szemek közé merőn,
hogy e' gonosztevő Tekintetemnél
a' melly becsületes, vakuljon el.
Gyilkossá leszek ott előtte e'
Bibor' bemocskolónak, és ha a
vesztő helyen fogok is állani
áztat kiáltom ottan is »Világ! Bánk,
»azért van itt mivel becsületes jó
»Hitvese Virtusát 1 bosszulta meg! —
BlBERÁCH

Páh ! milliom ! talán nem is tudod
hogy Csóka Csóka társ' szemét soha
kinem kaparja? Mert előbb sem a'
Bibor nagyot bakázna, ottan inkább
tiz Bánkot is fel áldoznának ám.
Azomba még gyilok' döfésed is
minden haszon nélkül fog esni 's a'
Vesztő helyet se láthatod, 2 hogy a
Világnak ott' rikolts, az illy rikoltót
titokba szoktuk ám eloltani.
BÁNK
(meghűlve)
Német, te meg nyitottad a' szemem !
S' illy kábaságot akarék ugyan
én mostanába végbe vinni ? — Nem!
Szeggel szeget! Megengedodheto, 's a'
tilalmatos ravaszkodás hisz együtt
úgy áll miképpen a' Hazug 's Igaz.
1
2

Virtussat.
találhatod.
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Meg menthetem talán ? beszélj, beszélj
Oh Bíberách ! lehetne még talán
még gátlanunk ? óh szólj !
BÍBERÁCH

(öklét

öszve ránczositott

homlokához
meggondolás

nyomván
utánn)

igen méj;

Talán! Gyere!
BÁNK
67

Ember ! Vitéz ! Vitéz ! imádni foglak ;
csak oh, szerezd meg üdvösségemet!
(a' többiekhez)
Ne mennyetek ma oh Barátim el
innét, hogy itt találjalak meg, ám
szükség ha léssz* reátok —
(Michálhoz) — Osz! Remélj
egy nyugodalmas éjtszakát!
MlCHÁL
(dobogó szívvel az ég

felé)

Uram! Jó,
Szent Isten adj nekünk t e ! — — —
MIND

(a' fogaik

közül) Ugy legyen !! í

BÁNK

(induló

félbe)

Csak egyszer Ádelájdot a' kezem közé
vehessem, oh miképp kaczagni azt
a' Gyáva Herczeget fogom ! s ha a1
húsom lerágja is az a' Kerítő
Asszony; de csontomon is elviszem
Jó Ádelájdomat.
Inkább egy elhagyattatott helyen,
vízen 's Kenyéren Szivét el fedem;
itt mintse' Bíbor' és a Hermelin'
bemocskolásra eszközül vetessen,
's szolgáljon egy Bujának a' kinél még
drágább 's becsesbb előttem a' Kutyám !
(kirohan)

de

rövid
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BlBERÁCH

(homlokba ülvén magát)
Ma hát be vagy szegezve átkozott
Tökfő te ? (titánná ballag)
PETUR

(egy ideig

nézvén minnyájokat,
kikelgondolkodtak)
Hát nem ültök e' le ? hisz'
azt mondta, hogy maradjatok

68

MIND

(dömmögve

leülnek) No jó — j ó !

MICHÁL

Bojóth ! Bojóth ! (fő csóválva le ül) Kopacsolásokat
Lelkem Menny Asszony' ágynak gondola;
pedig becsületünknek egy koporsót
szegeztek (lassan elszunnyad)
SZIMON

(fontolgatólag mellé ereszkedik)
Üm, ha úgy lehetne ? hm.
PETUR

(az ablaknál egy székbe veié
Jó éjtszakát!

magát)

MIND

(elgondolkodva

könyökölnek az Asztalon, melly elgondolkodás
elszenderédessel fejeződik bé)
Jó éjtszakát!
PETUR

(magába)

Ha! földi Istenek, nem ú g y ! ne is
véljétek azt, hogy minden ember a'
ti nagy hatalmú Hangotoktól irtóz —
(hirtelen a többiekhez morogva)
Már alszotok !
MIND (Lassú

morgással)

Jó éjtszakát!
PETUR

(elragadtatva)

Dicső fény
Csillag! (hirtelen gúnyolva néz ki rája)
Lopott fény ! — Ej —
(szünet után halkat)
Jó éjtszakát t
Vége.
17*

végre
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HARMADIK FELVONÁS.
Bánk

lakása

lsö Jelenés.
Bánk 's Adelájd
BÁNK

(az asztalnál könyökölve)
Csak lassan Ádelájd — eredj — eredj,
és csendesedj!
ÁDELÁJD

'S Te csendességed olly
irtóztató pedig ! — Bánk ! Bánk !
BÁNK
(vad tekéntetet vei reá, fel ugrik, 's fel 's alá
Hazudsz !
ÁDELÁJD

(elfedett ábrázattal térdre esik)
Nem mondta még ezt Ádelájdnak a' jó
Férjem !
BÁNK

(fel emelvén magához szorittya)
Hisz én szeretlek Ádelájd.
ADELÁJD

(elhárittya)
Férj ! fére, fére! oh e' csókjaid
tűzessek, a' Kétségbe'sés, nem a'
Szerettet adja.
BÁNK

Hát ki mondja azt ?
csupán az Istenem lehetne belső
Indúlatimnak számvevője — szólj!
ADELÁJD

Ártatlan —
BÁNK

És az Udvar nyelve e*
Névvel nevezte e' Betsűletem ?
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ADELÁJD

A' mint igaz hogy Isten •—
BÁNK
Hitszegő !
\
ADELÁJD

(székébe esik)
Ez fáj !
BÁNK
Mi lelt ? tehát te engemet mint
egy Tantalust az élnem érhető vég
megnyúgovás után kapkodni hagysz ?
(meglágyult

méreggel)

J a j ! sirsz? •— Felelj! de szóval; és ne igy!
szép könnyed elbusithatná az Ég
lakossait, 's az Angyalok magok
szánnák le gördülésit ? 1 Elveszek ! 'S én
igy Férjfi nem vagyok (keményen) még sem hiszek
(berúg

egy

oldalajtót)

Ha !
(kardot ránt) átkozott ezen szerette kis
alvó, mivel te szülted —
ADELÁJD

(felugrik)

Oh jaj ! Ah ! Bánk !

BÁNK

(fel 's alá futkosván,

hogy szinte a' kard csörög a' kezébe)

Mint vándor a' havas fuvásban, úgy
lelkem ingadoz határtalan
kétség között, 's hajóz ez értelem
egy véghetetlen óceánba' minden
Fény csillagot veszejtve.
ADELÁJD

(erőltetett

hidegséggel)

Én Fiamnak
Anyát, neked Hitvest adok megént (elsiet)
1

gördülései.
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2 ik Jelenés.
BÁNK

Szép — szép — helyes! Hahahhah !
(az ablakba siet) Nap siess!
küld oktalan Phaétonod'. hogy a
Világot öszve meg * meg öszve rontván,
pörköljön engemis pokolra — oh ! —
De Istenemre, mégis, az lehetetlen !
Nem ! nem lehet! Tanácsot álmod e'
Sziv, 'S a kimérhetetlen Irgalom
által susogja áztat a' Reménység
lelkembe : nem lehet. — Setét Remény !
(reszkető karjait

az ablakon

kinyújtván)

J

Ne rontsa ezt el a világod; oh
Auróra !
Kaczagtató valóba — csupán nevetség ! ! !
Cratinus ! ebből egy jeles dolog —
Játék — halálra is nevettető —
(hirtelen)
Én én fogom de bé fejezni —• (megijed) Hah ! mit ?
Melly gondolat lesz agy velőmben első
Zsengéjekor már meghatározás ?
(Elszánva)
Épülj fel! izmosodj meg, Gondolat;
mert vélled épül — az örök lenyugtom'
felett — megélledő Betsűletünk
(kardját az Asztalra

teszi, és egy más oldal ajtót meg nyit)

3 ik Jelenés.
Izidora

és Bánk

IZIDORA

(dölfössen

ki lép)

Bánkbán ! Leventa! ki adott neked
Hatalmat arra, hogy egy Asszonyon —
tedd e' gyalázatot, 's be zárd ?
1

az első meg későbbi pótlás.
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BÁNK

(nyugodtan fogai

közül)
Ha engem
az én Perillusom csak egy csekély
Hangyának, és az a' lehellet, a'
melíy a' Chaosnak egy kicsiny porát
Bánknak nevezni hagyta, az ő nagy
munkasit irigyelve egy czudar Bogárnak
tett volna úgy talán felelni csak
tudnék; de igy ? Te 1 Asszony; én pedig ? —
IZIDORA

Bánkbán ne többet 1 reszkess, Királyné
Baráttya a' nevem!
BÁNK

No esküszöm
hogy néked itten igazad vagyon.
Aranyékkai ám ijeszd — riassz Oroszlánt.
(hirtelen)
Szólj! mit füleltél itt az ajtajában
Házamnak ?
IZIDORA

Ottót 2 —
BÁNK
(megtántorodik)
Oh!
IZIDORA

(elfojtott

bosszúsággal)
Szerettem őt'
és — erre jött — most menni hagyj —
BÁNK
Ide?
Hogy Krókodiluséra váljon a' — —
Nyelved! De Istenemre még is a'
Szép ördögök között te Adelájdnál
jobb vagy, te mert egyen'sen 3 ördögi
Formád' ki tálalod.
1
8
9

A Te későbbi pótlás.
Ottót.
egyenessen.
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IZIDORA

Megyek.
BÁNK

Meg állj!
(hirtelen elereszti)
Most terjed a' világosság élőmbe !
én v a k ! vak ! úgy é, hogy az éjjel a' Királyné
Ottóval is sokáig a' mulatság
Után. külön beszélle ? nem de úgy ?
IZIDORA

( csúfondárossan)
Úgy 's a' Királynénak kegyelmiből még
azon felyűl ki is esett vala x (el siet)

4 ik Jelenés.
BÁNK majd

TIBORCZ

Szépen kidolgozott csalárdkodás —
igy megy csalattva egy csudától! igy
egy gyáva lélek által, a' kitől
az alkotáskor már az Alkotó úgy
megundorodt,2 hogy félbe hagyni dolgát
volt kéntelen —
TIBORCZ

(bizodalom

és félelem közölt)
No — jó reggelt — Nagy Ur!
BÁNK

Tettzik haramjai tekénteted —
TIBORCZ

Valóba, meglehet rajt' látni ? meg ?
BÁNK

Mit is csináljon a' Becsületünk
ez emberek között ?
TIBORCZ

Való az amit
Mondassz Uram. Meg őszült a' Fejem
1
2

volna.
megundorodott.
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BÁNK

Beszélj öreg, most ollyan állapotban
vagyok, hol a' Becsület' őszitő
Hohériról szi vessen értekez
Elmém — beszélj.
TlBORCZ
Tehát te mostan immár
Nem olly zavart vagy, a' miképp az éjjel ?
BÁNK
Nem ! most örömmel hallom a' panaszt.
TlBORCZ
Oh Istenem jönnél csak egyszer a'
Házamba, élve látnád a' Panaszt
előtted. Oh Uram, miért hogy én
Becsületes valék, holott örökre
úgy mint Gazember a' tiéd maradtam
meg volna —
BÁNK

(elgondolkozik)
Nem hazudsz Tiborcz? — való
TlBORCZ
Én akkor úgy örültem, a' midőn
megadtad a' szabadságom — bizon —
mint a' Gyer'ek —
BÁNK
Miképp örültem én !
TlBORCZ
Hiszen való, hogy jó is — oh de már, a
Miólta a' Merániak —
BÁNK
Ha! — oh!
TlBORCZ
Sok pénzre van szükségek ő nekik
S mivel mi nem tudtunk ollyan sokat
fizetni, Ismaélitákat a
Nyakunkra ülteiének ! oh kegyelmes
Nagy Ur! ez égbe is kiált —
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BÁNK
Piha.
TlBORCZ
Szenvedtem én sokáig — oh de sőtt
Sokáigis mivel becsületes
voltam: Gaz ember is lennék i'már l
örömmel; oh de késő! ősz Fejem, ki
Száradt karom — hová megyek tovább ?
BÁNK

(forgó

szemmel)

Haramja, nincs itt más kigázolás!
TlBORCZ
Az este kezdtem el először illy
Mester Legényke lenni; mert beteg
Társam, 's öt éhező porontyaimnál
majd meg hasadt szivem — szegény Tiborcz ! ! !
De. láttya Isten Lelkemet, bizon,
Én nem vagyok reá való. Soká
ólálkodék az este itten, a'
Királyi Ház előtt. Vigan valának
abban, 's tsak azzal is be értem én (s tiz
is) volna, a' mi el locsoltatott.
Akkor lopótzkodál te a' Kapun bé.
Hallottalak beszéll'ni a Kapun
állóval; én is hát utánnad. És
mivel hogy azt ki tudtam mondani,
Ki mentbe olly titokba? Minden Ember
Azt vélte hogy te embered vagyok.
BÁNK
Ha ! minden e' szerént tehát hamis,
és megcsalattatik, keresse bár
az Ember ott, ahol akarja, bár
melly tiszta, és igaznak is mutassa.
magát; de még is egybe' mocska van.
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TlBORCZ
Az is, Nagy Ur — az is; Több is de még —
1

immár.
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BANK
De hogyha jól meggondolom: maga
a' tiszta hivség — oh — De, ej, mi meg
gondolni is való van itt? ki volt
Az ? egy Komédiás Személy, ki játzott
v Rómában: Őt* de egy Magyar se látta.
TIBORCZ

No édes Istenem te, én hiszen
azt gondolom, velem beszéli; azonba
mindég magával. —
BÁNK

Oh! beszélj Tiborcz,
beszélj! igen jól hallom én panaszszid';
De a' magam panaszszais rikolt.
TIBORCZ

(együgyű de keserű
elmosolodással)
Még néked is? Szerelmes Istenem,
Még a' Nagy Urnakis lehet panaszsza ?!
Mit mondjon akkor egy szegény (hirtelen) Uram !
egy öszve esküvésnek is —
BÁNK

(fel

ütődvén)
Tiborcz! Te
is Tagja vagy ? H a ! mit juttatsz eszembe!
Szegény! Szegény Tiborcz, siralmas Ősz!
TIBORCZ

Van más kigázolás ? nem oh Uram !
Vitézi tetteket ne várjanak
ugyan Tiborcztól; ám de fosztani
szabad leginkább Háborúban, és igy
e' gondolót legjobbnak esmérem.
BÁNK

(búsan néz ki az ablakon)
Magyar Hazám!
TIBORCZ

Ezen Merániak
azt meg cselekszik Háborún kivűl
is; Mert hisz a' Nadály zsidók elég
Aranyt fizetnek, a' kiket tulajdon-
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képpen, talán nem is lehetne Ember
nyúzóknak is nevezni; mert hisz a'
nyúzásra bőr kívántatik, holott
azt a Merániak magok le húzták
már csontyaikrol. így tehát ezek
a' Húsba mettzni ként'lenek: való
hogy a' Nyomorgatott sikolt; de senki
sem hallya; vagy nem is akarja tán; —
és a' Királyné — Istenem te! —
BÁNK

(fejét az ablak fához

nyomván)
Oh ! —

TlBORCZ
0 czifra és Márványos Házakat tud
emelni fel; mi csak nem meg fagyunk a'
Házunk' sövény falai közt —
BÁNK
Tiborcz!
TlBORCZ
0 csorda számra tartya gyülevész
szolgáit őrizetre, mintha minden
hajszála egy egy Őrt kívánna; mi
alig tudunk heten fogadni egy'
Bérest meg. O mulatság, 's Tántzokat
ád, mintha szüntelen Lakoddalom
vagy csőkje volna; nékünk a' szivünk
kopog, ha egy csaplár legény az uttzán
szemünkbeis találkozik, mivel hogy
mingyárt eszünkbe jutt a' tartozás.
Az ő vakon kedvelt Merániji
leg szebb lovat fitogtatnak ; Egy
Szürkét ma, holnap egy kesejt — fakót
nyergelnek; oh nekünk porontyainkat
's Feleségeinket kell Ekébe fogni
ha veszni éhen nem kívánkozunk.
Ok játszanak, zabálnak szüntelen,
ám mintha mindenik tagocska a'
testjekben egy gyomorral áldva volna;
nekünk az udvarunk felé se jön
egy Gólya is, mivel a hulladékot
is önn' magunk emésztyük meg Kövér
Földünkből ők vadászható Liget

ADATTAR

és Berkeket csinálnak; ahhová csak
lábunkatis betenni nem szabad.
Ők Templomot, Monostort 's Klastromot
épitenek, hol úgy sípolnak, úgy
Kürtölnek, énekelnek, hogy szegény
bús utazó szarándokink az úttzán
tántzolni ként'lenek; nekünk pedig nincs
olly Köntösünk, a' mellyben egy becses
Védszent előtt magát az Ember a'
Templomba megmutathatná. *)
BÁNK

Buzogj
Vér csak buzogj.
TIBORCZ

Pirulni kellene
nékik midőn az aranyos selyem
övek verődnek a' lábszáraikkoz;
mert vérverejtékünk gyümölcse az.
Lelkemre mondom, egy halotti Fátyolt
kötnének inkább a' hajokra; Leg
alább is úgy külsőképp gyászszokat
azon becsűletessekért mutatnák
kiket kiálhatatlan sajtolásaikkal
a' sirba döntenek.
BÁNK

csak tűrj szegény !
• TIBORCZ

(keserűen)

Tűrj békeséggel,1 ezt papolta az
Apáturunk is, boldogok, kiálta
nékünk le, boldűgck a' békeségesek,
mert Isten Éd'fiainak hivattnak; 2
de tömve volt magának a' Hasa !
Hja édes Istenem, mi haszna ? ha
szorongat a' szegénység, a' Pokolt
nem féljük, a' meny Ország sem jönn olly
szép színnel a' szemünk elébe.3
*) Webers Sagen.
' békességgel.
2
hivattatnak.
8
szem eleibe.
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BÁNK

(a' semmiségbe meresztvén kidülledt
Szánom kessrveiteket Emberek !

szemeit)

TlBORCZ

(elneveli magát)
Te szánsz Nagy Ur? a' Gazdagok
ránk nem sokat vigyáznak. Oh hisz a'
Természet a' szegényt már maga
is arra rendelé hogy éljen és
dolgozzon, éhezzen, izzadozzon, és
meghaljon — és te szánsz? Esmérni 1 kell
sorsát az élhetetleneknek, őket
hogy csak meg is tudhassuk szánni.
BÁNK

Ősz! Ősz!
hát el felejtkezel magadról é ? — —
TlBORCZ

(sirva fakad)
Bocsáss meg oh Uram; de vettem észbe
hogy többször ellenem ki törni már
készen valál; de' e' seb e' setét
vén homlokon, melly életed paissa
volt egykoron, nem engedé.
(a' seb helyet elszánva kevés hajával elfedvén)
No most.
BÁNK

Tiborcz, az Ország legnagyobb Fia
Semmit se hallott: (egy erszényt vett néki)
Meny, nyomorrodott!
házadnak Attya leszek.
TlBORCZ

(zokogva térdre esik,' s köntösét csókolja)
Oh Uram! —
Isten, te látod azt, hogy e kevés ősz
hajfürtök egy Gazemberen soha
nem is lehetnek — oh Nagy U r !
(jelenti, hogy szólni nem

1

(elmegy)
esmérned.

tud)
Nem — oh l
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27!

5ik Jelenés.
Bánk majd

Biberách

BÁNK
(nehéz lépésekkel)
Hallottad ezt Árpád, Lehel, Kupa ? —
(sebessen futkos végre megdöbbenve áll)
Mit ? — a' Fiam ? j a j ! én Atyád vagyok !
Szent Alkotó! imádlak, adj az én
Fiamnak egy Atyát (mély gondolkodás
utánn be megy a berúgott oldal ajtón)
BIBERÁCH

(bé lép és mivel senkit sem lát, egész maga alkalmatosságával le akar
ülni, azonba egy kevéssé Bánk zavart tekéntetén láttzana meg ütközni,
ha egyéberánt valamin meg tudna indulni)
BÁNK
(a ftatskáját. karján hozza, vad szeretettel)
Ne sirj! örökké
való lehetne az Anyád fején (el akar)

81

BIBERÁCH

Bán őrülést mutat tekénteted!
BÁNK

Tudom, tudom; de hallom is közel
létét Eszem' lerontatása' HírKürtjének ; és azért kívánom í áztat
használni addig mig egészszen el nem
veszejtem, (el)
BIBERÁCH

És magam maradjak itt ?
(egy ideig utánna néz, azután fel 's alá jár)
Egy sincsen — egy is — a' sok emberi
Indulatok között, a* melynek olly
kevésbe hogy kerüljön a' Lehetség'
Ált' öltözése az Igazra, mint a'
Szerelmeféltésnek.
(le ül, és egymásra tett lábát lóggattya, egy helyre néz maga
Biz úgy — — Biz ú g y !
kívánnám.

előtt)

272

ADATTÁR

6ik Jelenés.
Ottó és Biberach.
OTTO

(rettegve)
Mit ? Bíberách ? te itt ?
BlBERÁCH

(fel

emelkedik)

A' Herczeg Ur
Olly sárga ! hát mi lelte ? mit keres
itt?
OTTO

Csak magad vagy itten ? Oh!
BIBERACH

De Te
•reszketz Uram !
OTTO

Bocsánat Ádelájd !
BIBERACH

Mit ?
OTTO

Orömjöket zavartam ; oh magamnak
Sem alkoték pediglen semmit is
BIBERACH

(szedi veszi mag H)
Élj boldogul

[-

OTTO

(megijed)
Hová?
BlBERÁCH

(hideg vállvonyifással visza leként)
Elég nagy a'
Világ!
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OTTO

Ha ! engem hagyol te itt ?
Irtóztatón fogom Gazemberi
Szolgálatod' fizetni —

:

>
BlBERÁGH

(néhány lépéssel vissza)
Hm ; no még
e' volna szép! ejej Kegyelmes Ur ! — vald
meg, hát elég jót nem tan ácsol ék.
•

OTTO

Fattyú!! ! Ne gyújtsd meg Ember — ember az
epémet!
BlBbRÁCH'

(fagyos mosolygással eleibe áll)
Üm, miért nem ? Oh bizon,
Azt gondolod talán hogy e' zavar'
Tengert meg állítod ha egy habocskán
(magát érti)
vessződdel egynehányat ütni tudsz ?
Ni, nézd ezen kevés hajat —
(fején lévő hajából igen keveset vesz ujjai közé)
Nem is
méltó ez arra a fáradságra, a'
mellyel ki rántni kéne; még is én
ha ezzel a' Szerentsédet bizonnyal
tudnám kiváltani, biz arra érdemesnek
nem tartanám ezen tsekély erőt.
(hidegebben, azonba hogy Övét igazgattya)
Még kába gyermekekhez én soha
le nem bocsájtkozék; miólta csak
áztat magamnak elhitetni meg
szűntem, hogy a' Tanítóm vesszejétől
reszketni minden ember kéntelen.
Halgasd csak, oh Uram, beszédemet, és
megláthatod, ha oliyan állat é
e' Biberách, kit egy Mesés Manóval
mingyárt talán ijesztni el lehet:
Az én Atyám is egy koron — ha nem
is az, mi a' tiéd — De még is egy
Ritterke volt; azonba ő magát
jobban szerette, mint Fiát, kitegy Szent
Klastromba ültetett, hogy a' Vagyonját
Irodalomtörténtti Közlemények. XIII.
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könnyebben elpazérolhassa. Hm,
A5 Szent Atyák szerezni vissza a1
Jószágimat siettek: Ah de ki
nyilt hályogos szemem 's mivel nekem
még kedvem életembe lenni Szenté
nem volt, ki szöktem a' Falak közül
Most már sem erre sem amarra, igy
hasznomra fordítottam azt tehát
a' mit tanultam és az emberi
vakságból éltem; erre a* Deák nyelv
használt legtovább zsebemnek is.
így fiitterek, 's Urak, Szegények a'
vagy Herczegek sokan Baráttyaim
valának, ám de egyszer egy zömök
csalás halálra hajtott volna; hozzám
de Herczeg Ur te jó 's kegyes valál.
Ugy gondolom hogy ér'tte már elég
Szolgálatot tevék neked, tehát —
Élj boldogul
OTTO

(elbámulva)
De olly hideg — fagyos
Vérrel ? —
BlBERÁCH

Miért nem? én be üthetem hűs
vérrel Lucim nyakába kardomat, hát
hűs vérrel itten hagyni miért ne tudjalak ?
Ha Férfiúi módon áll előttem egy
ember, biz úgy ijedni meg tudok
én is; de most nem.
OTTO

A* szerencse' és
a' nyugodalmamat tekintsd, 's ne hagy el tanácsot e zavarba' kérlek — adj.
BlBERÁCH

Ha hogy te a* szavadnak Embere
lettél, ha halgattál szavamra, és
igéretid betellyesít'ni tudtad
is-volna. Biberách legengedelmesb
lett volna Emberid között: Nem, igy.
A' pénzt örömmel adni énnekem
ígérted; és im' az nem úgy leve.
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Két féleképp' tanácsolék neked,
és rajtad állt a' válasz, erre vagy
amarra menni: minden a' mibe
avatkozál szabadságodba' volt.
így hát fülelj azon gödörbe a'
mellyé t magad magadnak készitél
's csak meg fogod talán bocsájtani,
hogy vélled én is e'.sikos gödörbe
le esni nem kívánok ? — Élj soká! —

OTTO

(igazán meg

rettenve)

'S lennék valóba én egy illy' Gödörbe? Ah,
jó Bíberach, ne hagyj el! Most csak adj
tanácsot! Oh, ha vallomásomat
kívánod, im' azt ki mondom : cselekszék
vigyáztalan — nem, oh nem: oktalan —

BIBERACH

(szinte meg

bosszankodik)

Mit ? oktalan ? dehogy ! miképp ? hiszem
ti Földi boldog Istenek soha
se semmit éltetekbe oktalan
nem tesztek ! Égi Istenünk okosság
kelyhéböl ömlik agyvelőtök, áldott
érére csalhatatlan Bölcses'ég!
kérdezd Alattvalóidat, ha hogy
nem úgy van é ? de esküvésselis
állíttatik beszédem. így tehát
mind'féle bölcsességek' 1 öszvesége !
miképp' tselekszhetél te oktalan' ?
OTTO

(fel

dühödve)

Fattyú tsak egy nyomod' vagy egy szavad'
tovább, 's azonnan a' fejed hever
itt lábaid megett ! Bolondokat
lelhetsz, de mégis — engem Herczegeddé
tett a' szerencse, és —

1

bölcsességtek.
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BlBERÁCH
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(kissé meg döbben)
És ? — Herczeg, és ?
(hirtelen magát el szánvánn, de mégis simább hangonn)
Tekénteted miért tartóztatod,
melly végre járjon egy íe pislogó
Intéssel életemnek ? — Ölni tudtok oh
ti Földi Istenek; ha, bezeg életet ha
tudnátok adni, akkor-akkor inkább
érdemlenétek az uralkodást.
Eddig kevésre még becsültelek,
de most ezen parancsolás idétlen
fenhangja meg taníta arra is,
hogy mint utáljam a' hozzád hasonlót,
Szégyenleném valóban úgy magam',
ha azzal a' Hiedelemmel én
itt hagyni kéntelen volnék Uram
téged, hogy embered valék — hogy a*
Hived valék: ne hidd nem ér'ted
dolgoztam ; oh l — nem ; engem a' tulajdon
hasznom csinált szolgálatodra.
OTTO

(el forgatott

szemekkel

visszahanyatlik)
Ah!

BlBERÁCH

Mit félsz Uram, hiszen nem esz meg a'
Nagy Úr talán, való hogy éktelen
Méregbe jött, midőn én néki fel
fedeztem &' Homályt. No ély sokáig (elakar)
OTTO

(magával
87

nem bírván hátúi

ledöf)

még eztet is te ? Ördög ! ? -—
BlBERÁCH

(lerogyik

néhány hasztalan felálló

A h ! .—
szándéka

után)
Piha!

ez gyalázat!
1

én.
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OTTO

(szemeit el

forgatva)

Mi ? Biberach !
(el lágyulva felé nyújtván

kezét)

Ne halj
meg! el veszek magam! — Szegény Vitéz!
(dühös

fájdalommal)

A h ! Biberach! csak az eszed ne Öltem
meg volna vélled együtt! oh örök kár
azért ? (reszketve körül nézvén)
De nékem el kell menni — el! (kirohan)

BIBERACH

Meg halni! fáj! segits ! — ha ! senki sints
.itt? Herczeg a' halálos ágyadon
kaczagja a' kétségbe'sésedet
árnyékom ! (kiált) Ember ! Gyilkos !

7 ik Jelenés.
Miskabán

Többekkel
Istenem, mi

ez ? Biberach, beszélj, ki tette eztet ?
Szólj, miglen elhanyatlanál, mi lelt ?

BIBERACH

Ottó döfött le — hátul — oh! segits —
gyógyíts meg, és azért, jó Miskabán,
nagy dolgokat fogok fedezni fel,
mellyek Hazádat illetik —

MISKABÁN

(vis$za

rezzen)
Hazámat

(hirtelen

a' többiekhez)

Hozzátok őt, utánnam frissen el.
(az alatt hogy fel

akarják a' karjaik közé hanyatló
a Kárpit le esik.

Biberáchot
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NEGYEDIK FELVONÁS.
A Királyné

Palotája,

alkonyodat

l s5 Jelenés.
Gertrudis

Udvornik majd

Izidora

GERTRUDIS

(az Udvomiknak, ki az Asztalnál áll és egyik kezében egy már meg
olvasott Levelet tart; a' másikban egy kinyitott Világ történet könny ve
van, melybül olvasni láttzatik vala a' Levelet ki vévén kezéből, gondol
kodva jel 's alá jár végre az Asztalra veti)
Csak szúnyogok — darabka szőnyeget
nekik f nem érdemes hogy kedvemet
elrontsam ér'ttek (az Udvomikhoz) Elmehetzsz!
(az Udvornik bé tévén a' könnyvet az Asztalra
teszi, 's magát meg
hajtván el megy. Gertrudis szünet utánn az ablakba megy, ki néz és
halkalmondja) —• — — — —- Nap est!
(az Asztalhoz ballag a könyvet fel veszi 's annak leveleit az ujján
végig pergetvén ismét le veti)
Hogy egy Lycurgus, egy Solon nem Asszony
volt! Az hogy "érj — ki háborgat megént ?
IZIDORA

(távol mélyen meg hajtván magát)
Az én Kegyelmes Asszonyom nekem
meg fog bocsátani ?
GERTRUDIS

(kedvetlenül)
Leány! akarnám
hogy volna más, mivel parancsolatjim
ált lépdesőt meg fenyítenem (kezét nyújtván)
80

IZIDORA

(meg csókolván azt)
Nagy Asszonyom köszönöm. Én igaz
tudtam parancsolatodat, mivel
hogy Ádelájd is ott kinn van 's be nem
bocsájtatik; de egy kegyelmedet jön
ki kérni Izidora.
GERTRUDIS

Szólj, mi az?
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IZIDORA

Bocsáss Hazámba vissza —
GERTRUD

Mit?
IZIDORA •

Magyar
Országba úgy jövék mint Asszonyi
Szép Érdemünkéi büszke l'ány; de az
ma meg Homályosittatott; azért is
a' büszkeségem meg maradt darabját
engedd Hazámba vissza vinni még.
GERTRUDIS

L'ány mit beszélsz ? H a ! semmivé fogom
én tenni nyelvedet, ha az hazugság
a' mit beszélsz !
IZIDORA

(térdre ereszkedik)
Nem, Istenemre nem !
GERTRUDIS

Szólj!
IZIDORA

Mert — szerettem Ottót —
GERTRUDIS

Mit beszélsz ?
A' Herczeget ?
IZIDORA

Nem: Ottót a' Vitézt; de a'
Vitéz bemocskolá magát, 's azért
E' büszke Német L'ány a' Bíborost is
már megveté —
GERTRUDIS

Leány az én Öcsém' ? —
IZIDORA

Azt.
GERTRUDIS

Álj fel!
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IZIDORA

(meg cselekszi)
Olly igen szerettem — oh
még akkor is, midőn szerelme hely'tt
a' nemtelen paráznaság fedé;
de már ma félénk ^ Gyilkos —
GERTRUDIS

(megijedve)

Izidora ?

az én Öcsém Félénk is, Gyilkos is?
IZIDORA

Ma reggel én utánna mentem. A
midőn te őtet Adelajdhoz el
késérted, és hogy ajtajához értem
egy durva lábdobgás riaszta fel —
A' Herczeg is talán azon riadt —
ijedve jött ki, és egy oldalon
félénken elszaladt; de erre mind
inkább közel jött a' dob'gás —
GERTRUDIS

(várakozással)
'

.

Leány
IZIDORA

A' vállamat ragadta egy erős
kar, bé taszinta Ádelájdnak a
szobája ajtaján, 's előttem áll, —
Bánk, a' Nagy Ur.
92

GERTRUDIS

(megmerevedve)
Ha' (szünet) Bánk, az a' hatalmas
Ember! — —
IZIDORA

Egy oldal ajtón el méné.
GERTRUDIS

Bánk itthon? —
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IZIDORA

Engemet magamra 1 ott
hagyott bé zárva, és sokára már
ereszte egy erős kikérdezés
utánn el. Oh Királyné, egy gyalázat!
eressz Hazámba; hiszen ez itt marad.
GERTRUDIS

»S Otto?!!
IZIDORA

Kevés üdőre vissza ment,
'S meg Ölte rettegési közt az ő
egyetlen egy hiv 's testi lelki jó
Tanács adóját Bíberáchot.
GERTRUDIS

(homlokba

ütvén

magát)
Ottó !!!

IZIDORA

Esmérni most tanultam Udvarod!
Ha! melly mohon kap az hasonlatos
alkalmon, hogy gúnyolásait
ki Öntse. A' szegény jó Adelájdot
most szánom elsőbb. Mint beszéli azon
országról a' melly illy szivet nevel.
GERTRUDIS

Otto! Meránia!
IZIDORA

Hogy el vivé
Leányod a' Követség * engem itt
hagyott az Ed'anyám
GERTRUDIS

Meránia !
IZIDORA

Jó Bertha! Légy leányom Annya mint
én Annya leszek a tiédnek! áztat
mondád te akkor az Anyámnak — oh! —
1
magamat,
* Mulburgi Menyhard, Varilai Valther, Bertha, néhai Bendeleiben, Egenolf
özvegye, 's többek.
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Kegyelmes Asszonyom, Hazámba vágy
a' szivem, és az ott vagyon, hol a'
holt teste nyugszik annak, a' kinek
Lelkem 's az Életem Felébredését
köszönhetem.
GERTRUDIS

Leány ! Leány! Leány !
IZIDORA

Hidd el Nagy Asszony, én teremtve e'
Királyi Udvarodra nem vagyok,
itt nékem olly hideg, világos, olly
lármás, feszes minden, hogy —
GERTRUDIS

Izidora!
IZIDORA

'S eztet nem engeded meg Asszonyom?
Az elragadtató Magános'ág'
nyugalma' lágy ölébe' szültek, és
neveltek engem'; ott tanultam én
esmérni egy-egy jobb világot — Otto !
GERTRUDIS

94

(magába)

Átok reád Fiú, ki bé keverted
örök mocsokba e' dücső Hazád'!
IZIDORA

Ott nyugszok én meg, ott fogok talán
Szeretni — sirni — ' .
GERTRUDIS

(másutt jár az esze)
Izidora, meny —
Jöjj máskor —
•

IZIDORA

(közelebb megy)
A h ! reményihetek? —
GERTRUDIS

(kezét nyujtya a' nélkül hogy egy helyről el forditaná
IZIDORA

Királvné !

szemeit)

ADATTAR

GERTRUDIS

(vadon körül néz 's valami nagyon láttatik
Az egy Halál —

gondolkodni)

IZIDORA

(mohon meg csókollya a' kezét)
El űzi minden illy'
Keserveinket, és a' sirba' minden
seb bé dugul, (el)

2 ik Jelenés.
(Egy

Udvornik'bé

lép)

GERTRUDIS

Bánk Adelájdja —
UDVORNIK

De —
GERTRUDIS

(elmerülve)
Uralkodás, Parancsolás! minő
más már csak ennek hangja is
mint engedelm'skedés, de hát minő
mégitten a' valóság? (elevenebben) Szabni Törvényt,
's úgy lenni a' felett, miképp' az egy Nap
ezernyi sok világokon. Csak ez
sok nyughatatlan éjtszakát tőről
ki életünkből, (az Udvornikhoz) Még is itt?
UDVORNIK

Michál —
bán bé akar sietve —
GERTRUDIS

Adelajd ! —
Eredj !
UDVORNIK

(el)
GERTRUDIS

(ismét
elmerülve)
Saját akaratunkat a' legtarkább — kaczagtatóbb kabátban iss úgy
szenté teremteni, hogy egy egész
ország imádja. Önn magunknak az
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lehetni, a' minek akarjuk, és
másnak parancsolhatni: lennie
az, a' minek kell lenni — átkozott, mitől
fosztál meg, Otto, engemet! Én egy illyen
szent voltam és az immár nem vagyok
• . ' . . ' -

3 lk Jelenés.
Adelajd
Gertrudis
majd Udvornik végre Asszonyok
ADELÁJD

(midőn bé lép, térdre esik)
Szegény Atyám sirjárol a' füled
mellett menő szellő susogja a'
meg boldogúltnak áldását ezen
Jóságodért
GERTRUD

96

(a' nélkül hogy reá nézne)
No mit kivánsz? — Királynéd'
Kegyelme légyen ismét a' tiéd.
ADELAJD

(fel ugrik, de hozzá közelebb ismét leesik)
Most már — h a ! most késő az
Asszonyom,
add vissza Gyermekemnek életét,
add vissza áztat egy Anyának, és
add vissza Gyermekemnek édes Attyát,
Férjét ezen lerontatott beteg
Lelkemnek!
GERTRUDIS

(sebes lépésekkel fel 's alá)
Ádelájd!
ADELAJD

Igaz szavam
ragadta tőllem el Kegyelmedet;
mingyártis indulóba ment ezen
Udvar' bilincsbe' volt beszédje; tőllem
irtóztató Homályok oszlanak. —
minden csak azt susogja »Adelajd,
»Otto, Ehol megy a' Hitvese egy Férj>Fiúnak, a* ki érdemes vala
»egy jobbra —

ADATTÁR

285

GERTRUDIS

(néni leli fel

magát)

ADELAJD

Csak ne lennél a' mi vagy,
akkor megátkoználak. Asszonyom,
Ti Ádelájda Jó nevével egy
egész Familiát törültetek ki
az üdvözűlhetők sorából. Oh
átkozni fogja Férjem azt az órát,
melyben'magának engem elveve;
átkozni fogja az Anyám azon
órát, midőn világra szült vala,
Melly büszke voltam én az Asszonyi
önn érdememre! Oh te, Udvaroknak
mérges lehellete, előre hogy l

Vén csont előtted — én öreg vagyok —
ha hogy parancsolod (fojtódva térdel) Igaz Királyné
ah, szánakozz, tekintsd magad', tekintsd
Országodat —
GERTRUDIS

Mi kell? —
MlCHÁL
Epedt szivem
egész minéműségiben fogom
elődbe tenni (rimánkodva) Mentsd meg a' Hazát
mjentsd 2 meg tulajdon életed'.3

(fel áll)
Orájim én nékem ki szabva vannak;
Csak] egy szavadba fog kerülni, 's ez
Irtózjtató megindulása a' sors'
Golyó]bis'ának más nyomon fog el*Per]dülni.
Reszjketve teszem öszve vén — kezem —
Ne v]ágj szavamba — oh, talán utolszor
1
2

Itt következik a bevezetésben említett két vagy négy lapnyi hiány.
Ez a lap a bal, s a következő ennek következtében a jobb felén ron
gyolt. A szóvégből hiányzó szótagokat a Bánk bán nyomtatott szövegéből
pótoltam és sarkos zárójelbe foglaltam; a hol a pótlásra nem volt szövegem,
a föltételezett pótlás elé *-ot tettem.
8
életedéi.

(99 v. 101)
97
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Beszjéllek én veled! (reszket) Nagy Isten, adj
*Sza]vamnak egybe foghatást; Eszem
M]int éjtszakaim el zavarva vannak
*Az] irgalomtalan szerencse mérges
Gyjomrában!
GERTRUDIS

Ér'ttem reszkedsz? No én
ne]m reszketek.
MlCHÁL
Csupán ezen Magyar
Orsz]ágodért; te önnön éltedért
Rész] késs —
GERTRUDIS

Mit ? Éltemért ? de én Királyné
Vagjyok. — —
MlCHÁL
Tehát azoknak Annya l is légy
Kik] engemet hozzád bocsájtanak
GERTRUDIS

Kik] ?
{100 v. 102)
^8

MlCHÁL
Ők magok keresztelek vala
Ország szabadditóinak —
GERTRUDIS

Hah! Undokt
MlCHÁL
Úgy véllekedtem én is egynehány
fertály előtt; de ők kik már az ólta
Czélnál lehetnének — megültenek.
GERTRUDIS

Pártos, te !
MlCHÁL
Nem vagyok; különben itt
nem állanék. Ah tellyesitsd be a'
kéréseket, 's találni lábaid
előtt fogod mind egytől eggyig
' Asszonya,
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GERTRUDIS

És
Kérések ?
MlCHÁL
(ismét le térdel)
Azt í no nézzed, igy fogom
elé beszállni. — Nem vagyok Magyar
tehát nem is gondolhatod, hogy e'
szájból haszon vadászat ömlik, és
a' Részre hajlás szólt: 2 Kegyes Kirá[lyné*
add vissza híveidnek áztat a'mit
ő tőllök el raboltál, —
GERTRUDIS

Ah, te oktal[an
MlCHÁL
A' nyugodalmat, Békeséget 3 és
az életen való gyönyörködést;
a' volt vagyont, a' testi lelki meg
elégedést, fazeka mellől a' Fát
az ételéből a' húst, és az ágyból
szalmát —
GERTRUDIS

4

oszlopra állítottam rút cselek'detének
Táblája —
GERTRUDIS

Ez Hazugság! Mért 5 nem úgy szóll
a' Hír tehát?
BÁNK

A' Hir csupán siket
Kongás, ha a' Hordó Üres leginkább
kong. Még is a' Hir a' Királyi szék*
Fő Béélja: ennek oltárára a'
Magyar lerakta mindenét; való
1
2
3

Az Azt későbbi toldás.
utána oh törülve.
Békességet.
*5 Itt újra hiányzanak levelek; a következő szavakat Bánk mondja.
Miért.

(115)
99
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hogy eztet a' dücső Udvornikid
emésztik el; de hisz azért az Ország
négy része hangzik is Dicséretétől
a' bőkezű adakozónak,
GERTRUDIS

(el

bámulva)
Ah!
BÁNK

(11$)
100

Vak voltam én is Udvarodba'; de
már látok. Egy kor egy öreg Paraszt
akadt élőmbe — szárazon evé
a' meg penészedett Kényért — Igaz 's hiv
szolgája volt Hazánknak (mondja) Negyven
esztendeig. Most nyugalomra' ment. —
Miért ? Helyet kellett csinálni egy
Hazádfiának (öszve csapja kezét) Isten, Isten ! egy
tiszt'letre méltó ősz kezébe Negyven
esztendeig való szolgálatért hát
száraz kényért nyujtaszsz Magyar Hazám?
Tűrt; mert — szegény. Ekkor egy Követ
hirül hozá, hogy itt mik esnek. Ál
ruhába vissza jöttem és találtam —
(fogcsikoritva)
Oh többet is, se mint reménylheték !
(szünet)
Azt büszke agyvelőd nem érte fel,
hogy Gyermekem miért adám azon
öregnek. Asszonyom, ha utam innen
Hóhér kezébe vinne engemet ? —
GERTRUDIS

(el

sárgul)

'

.

:

BÁNK

Hat Gyermekéről egy eszess Atya
Ugyan ne gondoskodjon é?
GERTRUDIS

(székibe

rogyik)
H a ! Bánk!
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BÁNK

Te engemet magadhoz hivatal'
szikrát okádó vérem' éktelen
dühében. Itt előszobádba' láttam
Michált gyalázatán kesergeni.
Oh egy tekéntet, melly az ördögöt
magát is arra birta volna, hogy
egy meg szorult szentet segíteni
Siessen. így — od' adtam a' Fiam; mert
tudom, hogy ő előbb saját kezével
megfojtya, mint se' tőlle el vegyék.
GERTRUDIS

Még itt is én az ok?
BÁNK

Te néked egy
Szavadba csak kerülne; és azomban
a' Hitszegést csekély'bre számolod.
Néked csupán csak egy kicsiny Reményt
kell'tt volna nyújtanod — csak egy parányi
ígéret el nyomná a' Zendülést, —
Te Híveidnek a' Hazádbeli
Ugrándozokat esméred, kik úgy
mosolyganak, mint azt parancsolod.
nem látod azt, hogy ők azért saját
hasznokra Büszkeségeden — midőn
annak hízelkedtek — neked kalitkát
csináltak, ahhol el veszel —

(117)
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GERTRUDIS

Hah ! ú g y ! —
BÁNK

Azt képzeled hogy egy Isten vagy, ám
mert ők le térdepeltek, a' midőn
a' Lántzokat reád rakák. Magyar
nem volt tenéked Embered, mivel
hallatlan Endre idejéig az még,
hogy a' Teremtőjét kivéve másnál
is térdre essen egy Magyar.
GERTRUDIS

Ha a'
Királynak a' Hitvesse nem vehet
alatvalójátol betsűletes
viselletet, tehát, Leventa, add
meg áztat egy Fejér Személynek —
Irodalomtörténeti Közlemények. XIII.
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BÁNK

(feldühödve)
A'ki
nem érdemes, hogy a' Királyom áldott
szivét kezébe' tartya; lábot ád
ki a' Bujálkodónak, és tovább
az áldozatra igy teként le —• ah
holott nem érdemes, hogy a' saru
szijját meg oldja, mert ő maga testét
lelkét kenőcsli. Asszony, őt magadnak
pedig vehetned tükrül a' minő
szeplőtelen.
GERTRUDIS

(megsértetett

büszkeségének legnagyobb dühével fel
Hah ! oktalan te ! a'
ki nem tudád tanulni meg, hogy egy
Gertrudis *— egy Asszony magát soha
egyéb tükörbe meg nem esméri,1
csak — mellynek a' kecsegtető Üvegjét
mettzé az önn szeretet, és ragasztá
rá Büszkesége az Amalgamat. *
BÁNK

Te Ádelájd' nevét az Udvarod
nyelvére tetted: Isten légy, 's hitesd
el ő vélek, hogy Adelajda érdemes
Bánkbánra; akkor itt le térdelek, sőtt
imádlak, én, kit Ők nevetnek.
,

.

GERTRUDIS

(keserűen)
Óh jó —
nevessenek; hisz a' hasonló
mi életünk' azon
izetlenségihez
a' mellyek nevettetők, ha
érdekelnek önn magunkat
(fennyen)
Oh már az Ember úgy születtetik
mint egy szegény Felebaráttya kárán
örvendező. H a ! mert hiszem ha az
úttzán hat ember el esett, azon
szint annyiszor neveti el magát.
csak hadd
történetek
kedveitető
tartoznak,
azok nem

1
esméri,
* Wieland.

ugrik)
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(fogcsikoritva
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tekint le

Bánkbánra)
'S a
Bánás csak akkor érkezik, midőn
már láttya hogy közűlök — egyike
többé feláll'ni nem tud.
BÁNK
(szikrázó szemekkel)
Oh j a j ! oh ! oh !
GERTRUDIS

(el nevetvén magát)
Örvendj ! hiszem csupán kaczagnak.
BÁNK
(fel borzadt hajjal tőrét ki kapja)
Irtóztató. 'S te is kaczagsz? (leszúrja) Sziszegj
Kigyó!
GERTRUDIS

(lerogyik
Ha!

hanyatt az

asztalra)

BÁNK
(egy iidő múlva valamennyire magához térvén megrázkódik)
Vége! volt de nints. Ne tapsolj
Szegény Hazám, imádkozz, reszket a'
•te Bosszú állód —
Rivül
(zörgés 's több beszéd hangok)
Oh siessetek!
GERTRUDIS

(hörög

emelkedik)
BÁNK

(megijedve néz az ablak felé ki)
Örvendj Becsületem! le mosta mocskod
a' Vér Keresztség. — Adelájd! — k i ! k i !
ki I a' tető reám szakad, (elvánszorog)
GERTRUDIS

(fel akarna

emelkedni)
De — nem
a Trónuson — nem -w* oh Remény ! —
19*
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9 ik Jelenés.
iJw*

Miskabán a'

Királyfiakkal

MISKABÁN

Királyné !
Oh Istenem! késő (a tőrt

veszi)

GYERMEKEK

Anyám!
GERTRUDIS

(a' nélkül hogy fel tudna

emelkedni)
Fiuk!
Áldásom — a' Bosszú — Anyátokért —
Ártatlan — én — Merániám Dicsőség —
ho — mály — az — (egyet görbülvén meghal)
MISKABÁN

(az irtózás és meg lágyulás közt süvegét öszve tett s égre emelt kezei
közt tartya)
Istenem!
Kivül
(nagy lárma csattogás, tűz

kiáltás)

MISKABÁN

(felriad)

Még eztet is ?

I0ik Jelenés.
Otto Előbbeniek
OTTO

(halavány, 's rendetlen, bé szalad)
Gertrud ! hová legyek ? meg ölnek — oh !
Irgalmas Isten (ordítva zuhan mellé midőn meg
GYERMEKEK

(Miskabánhoz
szaladván)
Atyám!
(121)

MISKABÁN

105
(vadon a'

Herczeghez)
Utolsó
nyögése: Bosszú — ártatlan —

láttya)
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OTTO

(meg háborodva)

',
Hazudsz !
hazudsz! hazudsz! tán csak nem én vagyok
Gyilkossá ! Biberách ! hova levél! x
MISKABÁN

Jaj a' fejedre Herczeg, őtet is te
ölted meg.
PETUR szava

Irtsd ki az egész nemet
(a lárma no)
MISKABÁN

,

Kit illet ez ? — Teremtőm! Gyermekek !
PETUR szava

Én meg vagyok dühödve Kárhozat
dörgés ! Pokol!
OTTO

J a j ! ah jaj !
MISKABÁN

(meg kapván a1 Gyermekeket)
Ha! Pártos!
még én fogok szabaditója lenni,
ez árva Gyermekeknek (viszi)
GYERMEKEK

Ah Anyám !
Atyám ! —
MISKABÁN

Vezesd szabadság Angyala
lépésit egy öregnek ! — átkozott
Testvér te ! (a tőrt oda vetvén el siet)
ll i k J e l e n é s .
Otto majd Peturbán. Szimonbán

Békételenek

OTTO

(öklözvén méjj'ét)
Gertrud ! Meránó ! Biberách ! hiszem
akartalak követni i— Oh bocsánat!
Segits! segits! mert lopni tégedet meg
kell, hisz külömben elveszek.
1

leitél.

(122)
106
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PETUR

(a többekkel bé rohan)
Hah! i t t ? !
SZIMON
Én nem megyek tovább! Meg álly, mivel
hogy — hátha —
PETUR

(erőssen

fúj)

Meg lehet — meg. A' dühös
Tenger magát örömmel engedi
egy kis gödörbeis szorittni, csak
törhesse a' Hajókat öszve ottan
is (Ottóhoz) Ördög és Pokol! fel innen!
(Ottót egy Békétlenhez lódittya)
Ah
annélkül is sokat térdeple sirva itt az
ajtóban a türedelem, 's az Emberi
szerettet; oh de senki se' nyitá
meg nékik! — Ők Keresztények valának
kiknél az alkotó csupán azért
volt a' Keresztre felfeszítve hogy
ők is feszitni tudhassák az Embert,
először elrabolván mindenét
(kivül kemény
(123)

107

kürtölés)

MIND

Mi az?
SOLOM szava
Ti csillapittsátok!
OTTO

(rikoltva)

Szabadság !

PETUR

E l ! kínokat gondoljatok. —
OTTO

(kétségbe esve) Hah, olly
irtóztató legyen ti sorsotok
hogy csontyaim kapargassátok a'
földből egykoron ki, 's mint meg annyi szent
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Reliquiákat úgy imádjátok, 's hogy
minden törekkedéstek a' saját
oltalmazásotokra olly sikert'len
légyen, h a ! mint ez áhitásotok, hogy
kínozni fogtok (tőrt akar ütni magába)
PETUR

(el kapván tölle, ki

tekint)

A' Királyi Nép !

12ik Jelenés.
Solom

Katonákkal
SOLOM

Királyi Gyilkosok !
PETUR

Hazudsz! Az Ég
dörgés között is ezt fogom neked
a' vég napon rikoltani (mind
viaskodnak)
OTTO

(térdre

zuhan)

Szabadság!
Ah Angyal, Ördög, meg fogom köszönni
néked (ki rohan)
PETUR

(kivágván magát kiált a'

Társainak)

Kövessetek !
SOLOM

{süvegét bosszússan fejébe nyomván Katonáihoz rikolt, azonba hogy
utánnok

esik)

Kövessetek.
a' Kárpit

le esik.

U2*)
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(125)
109

ÖTÖDIK FELVONÁS.
(Királyi Palota, mellyből a' szin hátulja' közepén egy nagy Bolthajtás
egy más szobára vezet de a' Mely eleintén fekete Kárpittal el vagyon
fedve).
lső Jelenés.
Udvornikok majd a' Király

több zászlós

Urakkal.

Izidora

Asszonyok

EGY UDVORNIK

Jo járt Barátim a' Vén Miskabán,
a' jo Király Zala Megyében egy
Falut Zelelgéht adta nékie :
Hm, mintha más is szinte úgy a jó kis
Királyfikat 1 ki szabadítani
nem tudta volna. — Mégis szánom a'
Boldogtalan Királyt —
(a' Bolthajtás kárpittyai kétfelé uyilnak mellyeket végig ket Udvornikok
belől tartanak. Láttzik miképp Gertrudis Királyi Pompával egy Ko
porsóban fekszik egy emeleten mellyen az epekedő Izidora áll mellette
a' Királyfiak lenn az Asszonyok. A' Király a' többiekkel ki lép 's ko
moran nez az Udvornikokra maga visellete minden tekentetbe egy Ki
rály kit semmi féle indulat ki nem visz az arány közép utbol egy
Méltóság büszkeség nélkül Komorság el csüggedés nélkül Büntetés haragnelkül szemrehányás indulat nélkül és ha meljjébe emberi sziv veris
(126) melly ki törni akar a' Királyi Lélek azt csendes fájdalommá tesziBankbánt leveri végre a' fájdalom de a' Királyt nem)
KIRÁLY

Ki hivja a'
Halál Madárt saját nevén? — Nem ébred
Gertrudis (elméláz)
IZIDORA

Oh csak azt ki volt azon
Gonosztevő ? H a ! kész lennék ezen
fájdalmaimban önnön Gyilkosó 2
is lenni! Ah, igaz hogy a' Királyné
nem volt Kegyes; de azt nem érdemelte
meg mégis.
EGY UDVORNIK (magok

A' Király sir —
1
2

Királyfiakat.
Gyilkossá.

közt)
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29?

KIRÁLY

(hirtelen jel eszmélkedve kezét Könnyei elébe teszi)
UDVORNIK

(mint egy vévén magának annyi bátorságot hogy a' Királyt megszollittsa r
kissé közelebb lép)
Oh miért
Takartad el királyom? —•
KIRÁLY

(meg nézi azután halkai mondja)
Ez mivel — nem
Szabad
UDVORNIK

Nem é ?
KIRÁLY

Én Király vagyok
UDVORNIK

De Ember
KIRÁLY

Érzem ! az ! Hah ! egy Királynak
kell látni minden könnyeket, neki
de sirni nem szabad.
UDVORNIK

(majomi

hízelkedéssel)
Dehogy nem.
KIRÁLY

Ő
Egy Isten; Istenit kívánva néz
minden reája. Egy Királynak is
hogy sirni nem szabad !

2 ik Jelenés.
Solom

Előbbeniek
SOLOM

(mélyen meg hajtván magát egy véres kardot tesz a' Király lábai elejbe)
Mosoly'jon a
Tavasz reád még oh Királyom ! im'
e' fegyver által es'tt el a' Királynénk
Gyilkossá.

298

ADATTÁR

MIND

Mit ?
KIRÁLY

(bizodalmatlanul)
Te ? oh Gertrudis! — Ifjoncz
Ifjoncz!
IZIDORA

Teremtőm nyújts le bosszuló
ez Angyalunk' fejére zöld borostyánt
KIRÁLY

Szikráznak a' szemeid oh Vitéz
Ifjú — élőmbe állj
SOLOM

<128)
112

Királyom azt
parancsolá előre hogy siessek,
mint Győzedelmes érkezése Hir
mondója. Nagy zavarba' leltem az
udvart Tüzet találtam mindenütt. Ősz
Atyám is a' Király fiakkal el
futott előliem, és csak azt kiáltá:
»meg gyilkolák a' Nagy Királyi jó
Asszonyt« azonnal fel siettem — A'
Gyilkossá éppen Otto Herczeget —
KIRÁLY

Otto? tehát ő nincsen
SÓLYOM

El futott,
de nem tudom hová. A' zenditők
ki törtek. Én nyomokba voltam a'
Legényeimmel, és Körűi vevém a'
Házat — meg is jutáimazám — Petur
bán' vére gőzölög azon vason.
MIND

Petur ? *
* Tekéntetbe vevődjön a Helynek méltósága, és midőn az illy mind beszé•dek vannak, a mellyek a nélkül is csak az igen jeles környülményeknél szok
tak megesni — a' segéd, sőtt apróbb személyek is csak lassú dongassál adják
M a csodálkozásnak hangját. Nincs ocsmanyabb mint midőn a segéd személyek
a hasonló esetben vetekednek azon ki tud nagyobbat kurjantani. De magokban
a Fő személyekben is tapasztalni, hogy ha nagyobb Rolléjok vagyon ki állanak
a hasonló Rangú segéd személyek közül és egész Méltósággal duzzantyák ki
•a mind beszédet, kezekkel, mintha dróton rángatnak hadaraszván a nagyobb
Rangúaknak orrok alatt. Bánk el ne felejtse magát. Peturt önn okosságára
hagyom.
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SOLOM

Királynénk', Asztalán ezen
Levélt találtam, a' midőn jövék.

(129)
113

J

KIRÁLY

(a'

ki mindég

bizontalanságban áll, mohon el kapja
halkal adja azt egy Zászlós Úrnak)

a' Levélt;

ZÁSZLÓS UR

(olvassa)
(1213. Mind szent hava 10-kén mint Borgiás Ferentz napján)
»Áldás és szerencse néked Nagy Királyné ! —
»Országod alsó Része nem soká
»jobban hasonlít egy Kováts Műhelyhez
»hol vizre leszsz csupán szükség tüzet
»öntözni, melybe most a' Kardokat
»edzik. — Kegyes Nagy Asszonyom ! vegyél
»más módokat Igazgatás-beli
»Feltételidben — itt morognak immár
»Hiv embered kér erre
»Pontius.
»Templom vitézinek alázatos
»Nagy Mest're 1 's Jovoltotokbol itt
»az Illirok' között Királyi Hely
et ártotok.«
KIRÁLY

(a /öldre nézve, siket
Istenem!

hangon)

ZÁSZLÓS UR

Királyom !
KIRÁLY

ő
Vétkes; hiszem külömbön egy Magyar sem
is tette volna vélle ezt soha
SÓLYOM

Az Istenemre, kit imádok; ősz
Atyám fejére esküszöm Magyar
Nem volt; külömben egy Magyar szeme
láttára ölte volna a' Világnak
előbb; se mint alattomossan Őt'
1

Mestere.

de
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KlRÁLt

(magába, békételen komorsággal)
Remény ! Remény ! becsületes hazug !
melly egy Ígéretet se tellyesitsz,
és végre mégis ott egészen el
hagysz gúnyolódva, hol csupán csak egy két
könnyet tudunk le ejtni éktelen
kárunkra.
SOLOM
Engedelmet oh Király! (el siet és megént
3ik Jelenés.
Solom Szimonbánnal

ElŐbbeniek

SZIMON

(kard nélkül szomorúan)
Tehát valóban én Fogoly vagyok ?
SOLOM
1

(a
Királyhoz)
Ez itt az öszveesküdtek közül
egy (hátra áll) lásd mitévő léssz.
KIRÁLY

Ha! háládatlan!
SZIMON

De hátha —
KIRÁLY

Látod ott —
SZIMON

«
(131)
115

(kétségeskedve néz a' halóira)
Jo Istenem!
KIRÁLY

(méltósággal ránczosiiott
homlokkal)
Minden tökélletességgel ruházta
fel őtet a' Természet és csak az
egy Halhatatlanság hibáza az
ő lételébe; deti azt az egygyet
irígyelétek tőlle.

jön)
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SZIMON

Mink?
ZÁSZLÓS U R !

Petur —
SZIMON

.

Petur? Petur? No esküszöm — Petur
bán a' Királynét csak nem ölte meg.
ZÁSZLÓS UR

Pártos !
SZIMON

(elkeseredve)
Talán még a' sem is vagyok.
ZÁSZLÓS UR

Tehát miért vagy el fogatva ?
SZIMON

Az
való. De én csak a1 folyó szerént
úsztam. Petur gyűlölte ar Királynét,
és még is a' midőn öreg Michál
Bátyám rimánkodék előtte, hogy
csak várakozna legalább is addig
mig a' Királynéval beszéll'ne — Jó
Michál te ! — azt is megtéve Petur.
Azonban egy kevés időre 1 láttyuk
tömlöczre vezettetését ősz Michál
Bátyámnak. Erre az egész gyülek'zcl
méreggel el borulva ömle ki,
és meg szabadította.
KIRÁLY

s' a' Királynét ? —
SZIMON

Már halva leltük
KIRÁLY

és Otto?
1

üdőre.

(132)
116
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SZIMON

Petur
halált kiálta a' fejére. — Ez
Ifjú beronta éppen akkor, és meg
mentette. — Én továbbat el szakadtam
Petur tol. — Egy fedél alatt nyögést
hallottam. Éppen az volt e' nyögő
kinél Nagy Asszonyunk, — a mint ki vállá
horgése közt ezen becsületes
Polgár nekem — le tett volt hét ezer Márk
aranyt, szülöttinek Javokra. Ottó
erővel el rabolta tőlle mind;
őtet pediglen egy halált hozó
sebbel jutalmazá.
KIRÁLY

(meg döbben)
Gertrudis, — Otto!
SZIMON

Peturt veszélybe haliam lenni, 's hogy
védelmezésire siettem, ez
Ifiunak a* Foglyává lettem (Solomra
mutat)
KIRÁLY

(tenyerét homlokára

(133)

téve egy kedvetlen tekintet után a'
Oh!
Háláadatlanok! szivem nekem
nem volt, mivel közöttök áztat én
mind széjjel osztottam, 's egy Ílly kegyetlen
rút visszapótolás 1 — Gertrudis, Ottó ! —

halottra)

117

4 ^ Jelenés.
Michálbán a' Kis Somával.

Előbbeniek

MlCHÁL

(bé lép szólni akar de el

fojtodik)

SZIMON

(búsan reá tekintvén, földre
Bátyám ! — Michál! —

süti

szemeit)

MlCHÁL
Király — Nagy — én — Kegyes
Uram — —

30$
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KIRÁLY

Teis? —
MlCHÁL

(közelebb jön)
Király, hisz' én vagyok
a' jó nevében öszverontatott Ősz.
Hogy érnem ezt meg kelletett!!! — Uram
Ha egykor ősz hajad leszen, fogod
érezni, hogy minő keserves annak
megmocskolása. A' Mohádik el
vevék Fiam', szerentsém' nyugodalmam',
azt gondolám, hogy mindenem', nem ! Én
még nem valék szegény; Gertrudis azzá
tett.
KIRÁLY

Mit beszélsz ?
MICHÁL

lm hetvenöt szabad
Becsületes Nyarú Éltet mutat
ez ősz fejem, de Hitvesed be hinté
Szennyel mivel nem akar ám saját
Testvéremet meg ölni.
KIRÁLY

És ezek
a' tetteid valának Asszony, a' kit olly
nagyon szerettem ?
MICHÁL

(szívességgel a

Királyhoz)

Oh Király ne átkozd
Őt! Ő nem olly bűnös minőnek őtet
véled; csak azt tévé, mit x kelletett:
Öcsém a' Pártosoknak egygyike
volt.
KIRÁLY

Szent öreg !
1

amit.

(134>
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MlCHÁL

De mit használ nekem
ez ? (egész leiekkel) El rabolt Becsületes Nevem
helyébe add Öcsémnek életét!
KIRÁLY

Szegény Öreg! te Pártütőnek — a'
Nagy Asszonyod meggyilkolóji egyik
Tagjoknak a' Fejére kérsz kegyelmet — ?
MICHÁL

Király, hiszem Fiamnak sirja fel'tt
Fájdalma meg haladta a' saját
Fájdalmamat.
SZIMON

(le sütött

fővel)

Michál.
KIRÁLY

És könnyeid
még folynak ér'tte — enyim is. Való hogy
vétkes; de mégis ő halálig az
én jó szerette hitvesem vala. —
Most egy Mohádi állna itt; s fiad
nézd ott feküdne —
MICHÁL

(elragadtatva

<135)
119

sietvén a' Halott

felé)

Oh Fiam ! Fiam !
Kedves Fiú ! (el keseredve) ez már kegyetlen!
igy Csúfot űzni egy szegény öreg
érzésein! pedig méltán görögnek
sós könnyeim; mivel csupán tizenhat
Tavaszt tudott mutatni. Még is egy
megbújt Mohádi lesből ölte meg —
És oh csak ez fáj.
KIRÁLY

(Gertrúdra

búsan néz)

így, alattomossan,
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MlCHÁL
(letérdelve)
Jó nem valál elköltözött; de 'a
sírásra érdemes vagy; mert alattomos
volt Vég Elaltatásod — a' Fiammal
együtt siratlak téged is — ni — oh —.
KIRÁLY

(elfedvén tekéntetél csak int)
Eredj Szimonbán! hogy légyen neki
Vigasztalója — élj.
SZIMON

(térdre

esik)

Király !
MlCHÁL
(fel ugrik) Szimon !
IZIDORA

(a Király Fiakat
Szegény Teremtések !

ölelvén)

MIND

(donognak)
KIRÁLY

Hah!
MlCHÁL
Ah ne, ne
bántsátok édes álmomat
KIRÁLY

(Szimonbánhoz)
De el hagyd
a' Tartományomat, mert Emberi
Szivem vagyon melly vérzik *
* Schwandtnernál olvasom, hogy ezen Bojóthi két egy Testvérek András
második házasságakor Meny Aszszonyával jövének Magyar országba: ellenben
Andrásnak a' Pápához irt Levele mondja hogy Szimonbán Michálbánnak Test
vére
* Királyné megölettetésében Jószágaitól meg
•
elvesztette.
1
Itt egy-két, s a sor végén két-három a nedvességtől olvashatatlanná
homályosult szó.
Irodalomtörténeti Közlemények. XXIII
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MlCHÁL

(készséggel de bússan)
Én fogom —
Ütet követni. Te meg engeded.
Hiszem Szimon nélkül ki fogja bé
Szemem ? —
KIRÁLY

MegengedŐdik Ősz (komoran) Hogy én nekem kell
a' meg csalattatott Reményt előtted
felfedni — ! ! !
MlCHÁL

(hozzá lötyög, 's kezét akarja csókolni)
Ah, Te jó, Kegyes Király !
csupán csak egy mosolygó álmomat
zavartad el. De semmi; mert ha bár
a' meg csalattatott Remény előttem
nem más is egy szép álomból való
felébredésnél; meg köszöntem én
azért azon csekélly öröm't is a' jó
Természet Angyalának, mellyet az
álmomban osztogat — No — élj! gyerünk! — —
5ik Je l e né s.
Bánkbán

Elöbbeniek

BÁNK

(tekéntete végső elszánást mulat)
Hová? (Gyermekét meglátván magához
Hah!

szorittya)

UDVORNIKOK

(dömmögve)
A' Nagy Ur. Bánkbán.
(137)
121

BÁNK

Fiam!
Szerette Gyermekem! — íme vedd el, Ősz !
ő a' tiéd megént (körül nézi a Bámúlókat)
Mi bámulásra
méltó vagyon rajtam? Zavart eszem?
Nem. Borzadó Hajam ? — Király! Magyarság !
emlékezem, hogy Attya Gyengeségiért a'
kis Béla két szemet veszejte el.
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MlCHÁL

(hirtelen magához rántván Somát)
Gyermek !
(Mind, főképp az Udvornikok nyak nyújtva hegyesitik

fiileiket)

BÁNK

Király ! Gerírudisod' Koporsó'
allyára vágom a' Hatalmam' e'
Czimét (egy nyaklántzot vet le)
ahol hever. Vereslik is
még vére rajta.
MIND

Bánk !
IZIDORA

(bosszút szomj úhozásának

elaludt Reményjével hanyatlik
Jaj!

el)

KIRÁLY

(székébe esik)
Ah!
BANK
Már — vége —
MlCHÁL

Vesz el ősz fejem ! tehát
Vég támaszodnak talpkövét is el
fordulva kelle néked látni! ? —
BÁNK
(a' Királyhoz

fordul)
Nem
Szükség beszéll'ni Tetteit. Felért az
Istenhez a' szegény nyomorgatott
Nép Jajgatása, és hogy el ne fúljon
Polgári Háborúban a' Haza
El kelle néki esni —
•

KIRÁLY

Mit beszélsz?
Polgári Háborúban?
20*
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BÁNK
Zendülés
Lappanga mindenütt Hazánkban és
csupán csak ő reája történek.
Kívánod, én beszéljem, a' vagy itt
akár ki?
KIRÁLY

(int a kezével hogy halgasson)
Asszony, a' ki bennem az
Embert határtalan Javakkal el
töltéd határtalan örvénybe is
lökted be a' Királyt (Bánkhoz) Gyilkos, te még
is elfelejtkezel, hogy ő Királyné
Volt.
BÁNK
Egy Király; nempedig Királyné.
Azt gondolod, hogy egy Magyar —
KIRÁLY

( megvetőleg )
Magyar !
BÁNK

Majd hagyja mint egy papirosonvaló
képecske egynehány szoros vonások
közé magát szorittattatni ? — Nagy —
Nagy volt azon Hatalom, a' mit a'
kezembe adtál. Itt dörömböl a'
Markomban egy ország felébe mértt
Ménkő csomó; és még is a' kezét
csókoljam a' gyilkosnak, a' ki a'
Testvéremet meg ölte ? tán azért, mert
a' gyűrűjére 1 Fejedelmi czimer
volt mecczve.

(139)
123

KIRÁLY

Gyilkos Ő?
BÁNK

Az. Jó nevét
mivel meg ölte Nemzetemnek Ottó
által, 's ki űzte Udvarából a' fel
áldoztatott Becsűletet.
1

gyurqjere.
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KIRÁLY

Ha te
Ember hazudsz — mit is tud egy Király'
Gyilkos külömbet ? — Én birád —
BÁNK

Te az nem
lehetzsz. Be van magadnak is neved
mocskolva —
MIND

(zugganak)
BÁNK

(hirtelen

el siet)

6ik Jelenés.
Bánkbán Peturbán

Előbbeniek

BÁNK

(bé hozván a' köntösében és egész testében öszve szaggatott
Peturt 's le teszi)
Nézd a' Pártosok fejét
Azt kérdezem te tőlled, Emberi
módon van é e téve?
«

haldokló

MIND

(el

iszonyodnak)
PETUR

Hah, ki, ki,
volt az, ki engemet e Boltozatba vont?
(fel vetvén magát a' földről)
Te hétszeres Nagy Átok, dőlj ömölj
ki véres ajkimon !
SÓLYOM

(az erössen rá néző Királyhoz)
Kegyes Király
ezt Istenemre mondom nem tevém.
BÁNK

Azok tevék ezt, akiket te külső
Földekről Országodba csőditél.
Mint pártosok feje 's nagy Asszonyunk

(140)
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Gyilkossá, úgy ölettetett meg. Midőn
fél holtan ott hevert, rabolva a'
Házába törtek, és e' fél Halottnak öszve
roncsoltatása volt munkájokon
a' vég pecsét: holott én, én ölem
meg a' Királynét.
KIRÁLY

(egy Zászlós Ürra

.támaszkodik)

Mit feleljek — oh
én is csupán csak egy — Ember vagyok;
erről denem tudok . se semmit is.
PETUR

(felakar
Ki kell, ki
az átkomat
Magyarnak,
ölé meg a'

kelni)

menni nékem! oh dörögd
fülébe, Isten, annak a'
aki még alattomossan
Királynét.
BÁNK
Engem átkoz
KIRÁLY

(141)
125

Szánásra méltó Pártütő ! Szegény
méltatlanul roncsoltatott; de még
is büntetésre érdemes Teremtés !
PETUR

Átok tulajdon síromon, midőn
azon Szövetség, mellyet én teremték
alattomos Gyilkost is ériele.
(az ablakhoz mászik és azon ki ugrani igyekezni
Le véllem a' Pokol feneketlen
mélyébe ! rémítő átkom ide
fenn elmaradván fergeteggel a'
Gyilkosnak és gyükoltatottnak a' sir
Keresztjeken bömböljön egy aránt.
(le rogyik az ablaknál)
MIND

(lassan egymás
Meg hal.

közt)

lattzatik)
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KIRÁLY

Gertrudis, átkoz ő tehát
téged ?
PETUR

(haldokolva)
De — érdemes — rá. Ezen
átokkal utaz a' Magyar Haza'
Fő Zenditője — sírba — — (meg hal)
BÁNK
(elforgatott
szemmel)
O engem átkozott, de őtet is (Gertrudisra
Mivel
átkára érdemes volt.

mutat)

KIRÁLY

És ime
nincs senki a' jelen való Leventák
közül — csak egy is, a' ki ellene
kész volna szóllani ? Szegény Király !
IZIDORA

(sirva kifakad 's kitakarja
Gertrudist)
Nézzétek e' Halál színű tetem
kék arczulatját; nézzétek; hol, oh
hol itten egy hamis vonás? hol itten
•a' gyáva lelki esméret nyoma?
Ezen szelíd vonásokkal hagyá el
az öszve bekeltettetett viszalkodokat egy
becsületes vitéz. Ezen mosolygó
vidám ajakkal vál el egy szarándok
az új Barátitol; Ha! éppen ily
komortalan képpel döczögne egy
•eltévelyed'ttnek a' vezére vissza
szerette Kunyhajába. Mégis egy
se volna ?
SOLOM
(tisztelettel)
En — fogok !
KIRÁLY

Fiú, Fiú!

(142)
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SOLOM
»Ártatlan« ezt nyögé utolszor az
elhunyt szerentsétlen. — Hah! Ősz Atyám
hallotta ezt. Az ő szavára meg
vivők (kardot von)
IZIDORA

Segítsd Vitézed' Üdvözült
Mártyr !
7ik Jelenés.
Myskábán

Voltak

Meg álj Fiam! ne vívj vele,
méltatlan ő reád.
MIND

Öreg !
MISKA

Marad
Ő Gyilkos; ám mivel hogy a' Királyné
ártatlan
MIND

Az?
(143)

MISKA

127
Nem is tudott vala
Ottónak izetlenkedésiről —
Meghittye Biberách, ki a' tulajdon
Házamba' holt meg, mondta eztet Ő
Hörgése közt tévé az Ujjait
Keresztre, és lelkét ki adta e'
végszóval »Esküszöm hogy a' Királyné
ártatlan« — O hiszem mindent tudott. —
Jaj annak, a ki egy halálos ágyban
fekvő szavába kételkedhetik.
SOLOM
Úgy átkozott legyen ki a' Nemes
Kardot be mártya egy alattomos
Gyilkosnak a* vérébe! (elveti)
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KIRÁLY

(mohon kap szive az alkalmaton)
Oh Szegény
Szivem, kiálcsad ártatlannak ott
Halgassatok ! ne többet! hagyjatok
meg illyen egy Hiedelemben, és
én kész vagyok mind meg bocsájtani.
IZIDORA

Szegény Király-fiak, hát nints Atyátok?
Könyörögjetek !
KIRÁLY

(meg hűlve)
Leány!
MIND

(fel

zúdulnak)
El a' fiával

egygyütt !
MlCHÁL

(magához szorittya Bánknak Gyermekét)
Nem! Én ereszt'ni nem fogom
Király ! Király! Ne hadd el e' szegény
Árvát; vagy a' minő igaz hogy egy
Isten vagyon, se mint az ős szokásnak
ő áldozattya légyen én előbb a'
hüvelykemet nyomom be a' feje
lágyjába. —
BÁNK
(ki elfogódva áll, 's meg merevedve fel
Életemnek Angyala!
KIRÁLY

(örömét zabolázva)
A' Férj — Király lehet megént; meg a'
Király — Igazságos.
MlCHÁL

Kegyes Király !
Légy hát igazságos 's Kegyelmes! A'
Történet éktelenkedő vala
még ez koráig én hozzám — Magyarság

sóhajt)

(144)
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oh hagyjatok nekem csupán csak
egyetlen egy szerentsés Éjtszakát
örömtől árva életemben! Oh
Fiúcska, kérleld őket éltedért.
Atyád elégtelen most arra. Isten
te látod őtet! Adj ezen mered'tt
Fagy Testbe érzeményt! — Király, Magyarság!
véllem jön a' Kiűzettésbe — szám ki
vetésbe véllem és Öcsémmel e'
Szegény Teremtés. Mindenét ti néktek
itt hagyja Ő; csupán az életért
rimánkodik.
KIRÁLY

Hisz Ő nem a' tied.
MlCHÁL

Az Attya adta én nekem 's nem is
fogom
CSÁSZÁR

ELEMÉR.

H O R V Á T H I S T V Á N MINDENNAPIJA.
(Hatodik közlemény.)
18. Tiz óra után Eggenberger könyves holtában öszve akadtam
Schreier Ádám Plébanus úrral. O meg kívánván szálasomon látogatni,
íhozzám jőve. Meg mutattam neki a' mi nálam szemlélést érdemel. Tizen
két óra előtt haza sietett ebédre. — Mihelest az asztaltól föl keltem,
•azonnal Révaihoz sétáltam. O ma is a vármegye gyülekezetében buzo
gott a' tiszta magyar nyelv mellett. — Innend ki sétáltam az Uj piatz
.nevű helre, hol tzifrában állott vala a' fegyveres Pesti polgárság vár
ván, és meg tisztölni akarván az ide jövő Eszterházy Hertzeg Rege
mente be léptét. Mivel ez valami ötödfél órakor történt tsak meg, tehát
itt való várakozásom miatt, mint egyébb oskola társaim, mind a' két
oskolai óra alól ki maradtam. Öt órakor el válván Markovits Jánostól,
kis Hertzegeimet tanítani mentem. Estve Trézsit tanítottam, vagy is
inkább gyakoroltam, a' Tsókoló tudományokban. Vatsora után Wenzelt
olvastam.
19. A mai napot részszerént egy Mária nevű Ifjú Aszszony s
Rokonomnál, részszerént Trézsinél töltöttem. Olvastam, de nem sokáig,
Wenzelbol valami keveset. Estve az ötsém számára igen álmos szemmel
ezen álmos fordítást készítettem Livius I. könyvének XXV-dik feje
zetéből.

