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izonyos, hogy nagyjából százéves története fo -
lya mán a Vakok Iskolájának ékessége, a Nádor

Terem még sosem alakított olyan kiválót, mint most,
a Bánk-bán elôadásán. Zsótér Sándor rendezô az
elsô részben felcsendülô csembalóhoz, majd a fel-
zendülô orgonához érzékeny-törékeny, a billen tyûk -
be idegtépetten csapó Láng Annamáriát (Gertrudis,
a királyné) alkalmazott. A felsô sarokban, a legmaga-
sabb pontok egyikén elhelyezkedô kör alakú fénynyí-
lás görbülete a benne dísz(let)ként hosszasan idôzô
Terhes Sándor (Petur bán) enyhe színészi tanácsta-
lanságát is elfedi. A jézusi kisdedet ölelôn tartó szép
Mária-szobor jobbján épp megfelelô hely kínálkozik
az Istenanyát lezseren átkaroló, antikrisztusi ritter
Biberachnak, akit Schilling Árpád megszívlelésre
érdemes negatív igék korrekt felmondójaként jelenít
meg. Egy gyûlésezés-jelenetben feledhetetlenül ját-

szik a karzat, melyet – kámzsás
öltözékben és néha hujjogásba
csa pó figyelemmel-fegyelemmel –
az illetékes gyûlésezôk, valamint a
Krétakör Színház produkciójának
épp szabadidôs színészei egészíte-
nek ki (meg néhány nézô). Az ab -
szolút fôszerep azonban a terem-
nél néhány évtizeddel fiatalabb
ha talmas ablaké. Magyarország
leg nagyobb egybefüggô színes
ólom üveg ablakkompozíciója (Zsel lér Imre munká-
ja) becsukva Hungária szentjeit és más hírességeket,
szimbólumokat és mintázatokat mutat, kinyitva a
Hungária körút békétlen forgalmi zajait és egy piros-
sárga-zöld közlekedési lámpa átszûrôdô örökös szí-
neváltozását szabadítja a piros-fehér-zöld irodalmi-
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színházi hagyomány szerint leg-
nagyobb nemzeti drámánkra.

A legkevésbé sem üres – mert
építészeti-belsôépítészeti önma-
gával, szecessziós ornamentikájá-
val, berendezésével és zenei, tech-
nikai instrumentumaival kitöltött
– tér magába zár még három
hatalmas magyar szürke marhát
is. A KATUS Art Bt. által készített
– könnyedén tologatható, emelhe-
tô – élethû jószágok térelválasztó
elemnek, asztalnak, ülô- és fekvô-
alkalmatosságnak is megfelelnek
(a két tekintélyes, heverô állat mel-
letti harmadik, az álló pedig trón-
nak). Az élesen kiálló, egyensúlyo-
zást kívánó marhagerincnél vala-
mivel kényelmesebb hely jut a
kö  zönségnek, amely a majdnem
négyórás idegenvezetés során
rész rôl részre a helyiség más és
más falával (a három érdekessel)
ismerkedhet alaposabban. Érke zés  -
kor, majd mindkét szünetet kö  -
vetôen némiképp aki bírja, marha
– jav.: marja – alapon tehetünk
szert a számozatlan ülôhelyek va -
lamelyikére.

Zsótér Bánk-bánja meglehetô-
sen idegen szöveg terepére vezeti
a publikumot – mivel az elhangzó
anyag pontosan az, ami. A Katona
Jó’sef szerzette, 1821-ben Pesten,
Trattner János Tamás’ betûivel ’s
költségével kinyomtatott (máso-
dik változatában két esztendeje,
1819-es dátummal bevégzett) szín -
mû. Mint pár éve Vörösmarty Mi -
hály Csongor és Tündéjének eseté-
ben (Kamra), Zsótér intésére ez -
úttal is betûhív a jószerivel érin-
 tetlenül hagyott textus gondos
interpretálása. Unikumként gyö-
nyörködtet, álmélkodtat, nevettet
a hangzás ósága, artikulációs is -
ko lája. E muzeális (kötôjeles cí mû)
formájában a darabot ma nap ság
sem olvasni, sem játszani nem
szokás. A hazafias tudat és az iro-
dalomtörténeti tudás természete-
sen ôrzi és megadja az eredeti mû
méltóságát. Érdemeit, értékeit
azonban szinte csakis legalább
ortográfiailag javított vagy kisebb-
nagyobb mértékig átigazított alak-
jában ismeri fel olvasó, diák, né -
zô. A bebábozódott, arc ha i kus
ôs- (régiessége, nyelvi bo nyo dal -
ma ssága okán kissé mosolyogta-
tó) drá ma így az önmagához való

hûséggel önmagát ér  - vénytelení-
ti, ezzel pedig eddig érvénytelen-
nek gondolt (vagy legalábbis szo-
katlannak, meghökkentônek tar-
tott) fogásokat is en ged magán.
Szövegének illegitim (mára távoli,

társulat erejébôl arra futja, hogy
egymáshoz nemigen illeszkedô
részeket („szakaszokat”) változó
invencióval és hullámzó ötletes-
séggel – mindvégig a teljes kon-
centráció jegyében – megvalósít-

son. A Bánk-bán szétszóratása az
eredeti mû ötödik szakaszának
eljátszásában válik nyilvánvalóvá.
Ekkor derül ki, hogy a dráma egé-
szével-egységével Zsótér Sándor
sem bír el, aminthogy – jó okunk
van történeti dokumentumok és
személyes emlékek alapján ezt
hinni – még nem is bírt el soha
senki, mivel Katona darabjában
nincs dramaturgiai kontinuitás,

alig befogadható) vol ta nyomaté-
kosan legitimálja azt, amihez
egyébként nem is kell semmiféle
felhatalmazás: a rajta elvégzett
szín házi operációt.

A mûtét hosszas. Kedve szerint
amputál vagy implantál. Viszont
sosem plasztikáz. A rendezô és a

Láng Annamária (Gertrudis) 
és Nagy Zsolt (Bánk)
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nem rendelkezik homogén kom-
pozícióval. Ha valóban így van,
akkor is értelmezô túlkapás, hogy
a halott (Bánk által három barom
szarva közé szorítva meggyilkolt)
Gertrudist az egyik állat (mégoly
pogányul totemszerû) feje jelké-
pezze. Az állatfejet higgadt ipa-
rosként maga az áldozat szereli le
(a csavarokat foga közé harapva) a
robusztus, üres makettrôl. Ezután
a halott szépen átöltözik saját fér-
jévé, az épp hazatérô II. Endre ki -
rállyá. Mivel eddig is fekete,
vörös-arany, majd fehér-fekete
nadrágkosztümöt hordott, erôfi -
tog tatásra törô kormányfôbôl
nem különösebben nehéz fekete
hosszú kabátos gyenge államfôvé
módosulnia. A szerepkettôzés öt -
lete és a nyílt színen történô türel-
mes kivitelezése nem rossz és
nem tartalmatlan, s Láng Anna -
mária uralkodói lelke is hitelesen
költözik a felpörgött nôbôl a hisz-
térikus férfiba. (Alakításának csú-
csa máshová esik: kiváló, ahogy a
bódító szertôl – a trónmarhán ros-
kadozva – átaluszik jeleneteket,
az álom- és fantázia-jelenléttel
mó dosítva a hangsúlyokat.) Ám a
felvonás a korábbiaktól majdnem
teljesen idegen pamfletjelleg felé
tart. Fôleg a szuggesztív játékkul-
túrájú Bánki Gergely öklére
húzott lándzsányi marhaszarvval
hadonászó Solom mestere megy
túl az értelmes paródia határain.
(Mit is parodizál…? – a kérdést
kockázatos lenne feltenni.) Bánki
Solomjának teljesíthetetlen re -
durch marsánál többet ért Ottó já -
nak durchmarsa, a félelmében li -
ci tálgató, Gertrudis protekcióját
kizsaroló nyikhaj izgékonysága.
A befejezô effekt, az ablak-oltár-
kép szarvböködésre reagáló rek-
lámvillódzása sem erôssége az
aktualizálgatás nélküli, de a ma -
gyar századokat modellszerû, egy-
séges kritikai célpontként felfogó
elôadásnak.

A Bánk-problémákat könyvtár-
nyi kommentár elemzi. Az analí-
zisek alig valamiben tudtak egyez-
ségre vagy nyugvópontra jutni.
Miért ne élezhetné ki tehát a
dilemmákat a Krétakör bemutató-
ja? Miért ne kereshetné az ellent-
mondásokat, diszharmóniákat?
Hiszen az értelmezés konfrontá-

ciói többféle jelentés irányába
mozdíthatnak, változó szöveghe-
lyeket avathatnak kulcsfontossá-
gúvá. Akár ezt (történetesen a
királynénak szóló, de már a király
kezébe jutó levélbôl): „Áldás ’s
szerencse néked Nagy Királyné! /
Országod’ alsó részei nem sokára
/ inkább mutatnak egyj Kovács-
mû helyt, / hol vízre leszsz csak
szükség a’ tüzet / öntözni, melly-
ben most a’ kardokat / edzik. Nagy
Aszszonyom! vegyen Ke gyel med
/ kormányzásban más szabásokat
– / itt pártütéstôl félhetünk.” Az
ilyesfajta passzusok sehol sem
lógnak ki ló- vagy marhalábként.
A színészek ugyan kedvelik a je -
lentôségteljes, karikírozó pillantá-
sokat, ám inkább a játszott sze -
rep bôl ûznek gúnyt, nem a két-
száz (vagy nyolcszáz) éves Bánk-
bán sajátságosan megképzôdô
napi hír-historikumáról referálnak.

Minden Bánk felé tart. Az is,
ami a Zsótér-rendezésben ôt gyen -
gíti. Rába Roland a Tiborc-szerep
„nemzeti”, „plebejus” és „klasszi-
kus” mivoltát elhárító s egy ma -
gyar marha alatt gimnasztikázó
já téka (nagymonológ ritkán ily
tün tetôen kicsiny), Sárosdi Lilla
elvarázsolt béka-királykisasszony-
nyá lefokozott, zöldült, utóbb
pontosan az ôrületben kijózaní-
tott-kiokosult Melindája is. A tür-
kiz Péterfy Borbála Izidórájának
hol itt, hol ott felgyúló szexuális
lángja, Katona László elkerekült
szemû Simon bánjának sodródá-
sa is. Az elôadásból/ba ki-belépô
(kezében esetleg a mû díszkiadá-
sát szorongató!) Tóth Péter udvor-
niki-ügyelôi(-súgói) rátermettsé-
ge, Sáry László mûvérzivataros
ze  néje is. Ambrus Mária az épített,
üvegezett, meszelt, pingált, be ren -
dezett Nádor-díszletet tényleges
díszletté szervezô tevékenysége,
Benedek Mari egységes szín  fe lü -
letekre törô, ironikus jelmezei is.

Nagy Zsolt piros ruhát kapott.
A deréktól lefelé úgy-ahogy XIII.
századi öltözéket felül a sportem-
ber csuklyás melegítôje teszi tel-
jessé. Mokány atléta, kiálló pofa-
csontú hóhér, trikolórszalagos
baj noki érmével (a nádori medál-
lal) állandó kóválygásra kénysze-
rülô infantilis kortalan. Nem épp
Magyar Ország’ kiköpött Nagy-

ura. A címszereplô is sokat tesz
azért, hogy a sok remek ötlet, vá -
ratlan húzás, ésszerû következet-
lenség, elnagyolt aprózás, próbá-
ról itt rekedt alkalmiság, éca, tótá-
gas, dafke, vicc, meglepi kö ze -
pette a Bánk-bán mégis emelke-
dett, ikonikus, velôs alkotás: mû
ma rad jon.

Somody Kálmán (Mikhál bán)
az egyetlen, aki történelmi fest-
ménybôl lépett ki. Más idô- és stí-
lussíkban mozog, mint az egy -
más sal valamelyest mégiscsak
partneri viszonyban levô többiek.
Hazája, (nem magyar) népe, sorsa
lassú beszédû krónikásaként
mint arisztokrata Tiborc dôl az
egyik szarvasmarhára. Ha elfeled-
ni látszik szövegét, csak a gondo-
latai járnak messze. Bánkhoz,
Gertrudishoz, Endréhez, Ottó hoz,
Biberachhoz, Peturhoz, Izidórá -
hoz képest nyolcadrangú szerep-
lô. Az elsôrendû szó- és mimi-
kadráma az övé. Máris föl lehetne
hímezni, üvegezni az évezredes
tabló romantikus-szecessziós re -
to rikájú ablakszínpadára.

Aztán élô nyulat babusgat a ke -
zében. Úgymond, embergyereket,
fiacskát. A másét. Magyar mar ha
és nyúl… – nagy Zsótér ál lat-kert-
tye. Vagy nem mindig elég öb lös a
cilinder, amelybôl varázsol.

KATONA JÓZSEF: 
BÁNK-BÁN 
(Krétakör Színház, 
Vakok Intézete, 
Nádor Terem)

Díszlet: Ambrus Mária. Jelmez:
Benedek Mari. Ze ne: Sáry Lász -
ló. Dramaturg: Ungár Júlia.
Rendezô: Zsótér Sándor.
Szereplôk: Láng Annamária,
Bánki Gergely, Nagy Zsolt, Sá -
rosdi Lilla, Somody Kálmán,
Katona László, Terhes Sándor,
Tóth Péter, Péterfy Borbála,
Schil ling Árpád, Rába Roland. 


