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Bánk bán
Április.1
Te gonosz merániai! Népem szenved szörnyű tetteid miatt és ma úgy

értesültem, hogy becsületembe akarsz gázolni. Ne tedd, mert életeddel játszol! 

Bánk bán
Április.1
Felséges királyném, mélységes szomorúsággal látom, hogy a Kegyed

udvartartása mit követ el hazám ellen. Most én vagyok a király megbízottja ön is
köteles engedelmeskedni nekem. Kérem, hogy Ottó öcsét ne bátorítsa szörnyű
tetteiben. 

Bánk bán
Április.1
Kedves Öreg Barátom most jöttem vidékről, látom a parasztok sanyarú

helyzetét, sajnálom, hogy így szenvedtek. Miben tudnék segíteni ? 

Bánk bán
Április.1
Kedves Petur bán nyugtasd meg a békétleneket a nemeseknek ki kell

tartani a király mellett. Nem szeretnék összeesküvést. 

Bánk bán
Április.1
Kedves feleségem nagyon aggódom érted vigyázz magadra és a

kisfiunkra. Szerető férjed nem sokára hazajön. 

Otto Nem tudom miről beszélsz, én csak nővérem udvarában töltöm az
időt. Örüljetek neki ti magyarok, hogy ebbe a porfészekbe egy kis életet
hozott a királyné és mi. Ne fenyegess, mert megjárhatod. 

Gertrudis királyné Bánk bán, ön a királynéval beszél és megsérti
személyemet és a merániai rokonaimat, ön nekem nem parancsol, nekem
csak II. Endre az uram. Öcsém tetteiért felelősség nem terhel engem. 

Tiborc Kedves Uram, Bánk. Tudod, hogy mindennél jobban szeretünk és
tisztelünk téged a szenvedéseinknek nem a király, nem te vagy az
okozója, hanem a királyné felelőtlen, semmirekellő rokonsága, akik az

utolsó szelet kenyeret is kiveszik a szánkból. Ments meg tőlük bennünket. Ezzel
tudsz segíteni rajtunk. 

Petur bán Kedves Bánk bán, a magyar nemesek Magyarországra és a
magyar királyra esküdtek fel, nem az idegen hatalom kiszolgálói. A helyzet
tarthatatlan, ha nem változik zendülés lesz. Nem tudok mit tenni, te

beszélj a nemesekkel. 
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Bánk bán
Április.1
Felséges Uram a rám bízott feladatokat ellátom. Nem egyszerű a

dolgom de próbálok helyt állni. 

Bánk bán
Április.1
Ismét a fővárosban 
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Bánk bán
Március.25
Vidék bejárása 
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Melinda Drága Férjem nagyon várunk már haza Soma és én, félek itt
egyedül, nem véd meg senki a királynéval sem jó a viszonyom. Siess
haza! Fiad rajza 

II.Endre Kedves Alattvalóm, folyamatosan harcolunk, de úgy tűnik
győzni fogunk, bízom benned, hogy kézben tudod otthon tartani a
dolgokat. Kiváló politikus vagy, a nép szeret. Feleségemre vigyázz! Tudod

most te vagy az én jobb kezem. 
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