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Nemcsak a lokálpatrióták, de minden
magyar színházbarát őszinte örömére
káprázatosan újjávarázsolva nyitotta meg
ismét kapuit a kecskeméti teátrum. A
karzati állóhelyek történelmi hangulatot
őrző kis szigete éppúgy gyönyörködteti a
szemet, mint egy-egy szeglet, díszítés pa-
tinája, vagy az épület alsó szintjén nyi-
tott, stílusos társalgó berendezése. A re-
konstrukció csöppet sem időrabló mun-
kája remélhetőleg alapos is volt, s a kö-
zeli jövőben nem kell oly ünneprontó
híreket hallanunk, mint egyik-másik új
vagy fölújított színházunk akadozó tech-
nikai tevékenysége kapcsán.

Ünnepkor párásabban lát az ember,
lelke is fényesebb - itt azonban a néző
számára bejárható, föltérképezhető, be-
lakható valamennyi színházi helyiség-
ben érződik az építészi és a színházveze-
tői gondosság, hozzáértés, a szép aka-
rása. Fellner és Helmer bécsi műépíté-
szek 1895/96-ban emelt, s általában ékszer-
dobozként csodált színházát Farkas Gá-
bor és Boros Pál építészek elképzelései
alapján fiatalították meg. Lendvay Fe-
renc direktornak - nem túlzás - színház-
történeti érdeme, hogy ennek az ügynek
megnyerte Bács-Kiskun megye vezetőit
és minden más illetékest. Bölcsességét,
rutinját dicsérheti az is, hogy bár mosta-
nában nagyon lapos az ország erszénye,
neki sikerült el is érnie azt, amiről eddig
is álmodtak már kecskeméti igazgatók,
főrendezők, ám ők nem tudták új tető alá
hozni hajlékukat.

Az 1987. december 18-i díszelőadás -
akárcsak egykor az 1896-os - az Ábrányi-
féle Prológgal vette kezdetét. A finoman
avítt rímek, a valójában ma is vállalható
gondolatok pátoszt és derűt vegyítve szó-
laltak meg Nagy Attila tolmácsolásában.
S ennyi elég is - de ennyi kellett, illett! -
az ünnepről: Pál Lénárd fölavatta az „új"
színházat.

Következett a Bánk bán. Dúlhat bár-
mennyi vita e mű körül, a tradíció indoka
minden más érvnél erősebb kell legyen
ezúttal: Kecskemét Katonája, illetve
klasszikus nemzeti drámánk kívánkozott
elsőként színpadra.

Lendvay Ferenc rendezte az 1945 óta
nyolcadik kecskeméti Bánkot. Az aláb

biakban igyekszünk elemezni, milyen
erényekkel és fogyatékosságokkal. Min-
denesetre a produkciónak nem tett
rosszat, hogy az ünnepi pillanat kölcsön-
fénye átsugárzott rá.

A rendező nyilatkozataiból és a műsor-
füzetből is jó előre tudhattuk: Lendvay
nem óhajtja átszabni, föltépni a dráma
szövetét. Nem vállalkozott jelenetek el-
hagyására, nem törődött a híres hallgató-
zás vagy más részlet dramaturgiai meg-
oldatlanságával, és az egyszerűbb textus-
átigazításokra is csak a legritkább eset-
ben látott okot. Szándékáról így vallott:
,,...rólunk van szó, minden külsődleges
modernizálás nélkül. Nem kell maivá
tenni, mert a dráma izzóan mai. Ebben a
tragédiában, ebben a - valóban színsze-
rűen megírt - drámai költeményben min-
den benne van, amit mi egy előadással a
színpadról el tudunk mondani - magyar-
ságunkról, helyünkről Európában, éle-
tünk teljességéről, bonyolultságáról. Mert
arról is szólni kell, hogy népünknek -
valahol Európában - meg kellett kapasz-
kodni... Fontosabb volt a magyarság
megtartása, mint Gertrudis királyné ha-
lálának megbosszulása. Ez a drámai dön-
tés része egy tágabb kérdéskörnek: a
magyarság ne tűnjék el a népek tengeré-
ben. Megmaradjon, de úgy, hogy egy nép
arculata is megmaradjon."

Másutt részletesebben kifejtett meg-
győződésem, hogy minden műalkotást
mindig maivá - vagy maivá is - szükséges
tenni. S ha ezt nem végzi el színdarab
esetében a rendező, vagy akár a szem-
lélő, a néző - mindig elvégzi a műalkotás
maga, ha a remekek osztályába tartozik.
A puszta rekonstrukció egy színházépü-
let megújításában is reménytelen vállal-
kozás; dráma se tűrné. Lendvay Ferenc
szavait tehát nem abban a provokatív
értelemben fogom föl, hogy: mi a csudá-
nak folytonosan kifordítani, befordítani
ezt a szegény, úgy, ahogy van, remek
Bánk bánt. Nyilvánvaló, hogy - bár bur-
koltan akár vitatkozni is szándékozhatott
néhány átdolgozóval, átértelmezővel - a
klasszikus alkotásoknak azt az öröktől
tudott, mégis mindig elfeledett sajátságát
ismerte föl újfent, hogy a végső lét-és
sorskérdések gazdag tárházát foglalják
magukba, s mindenkor „csak" a kapukat
kell tudni nyitogatni.

Lendvay persze mindezen túl még -
maivá is teszi, jelentésében megfrissíti a
művet. A Bánk bán rendezői közül az
utóbbi időkben valószínűleg ő érezte át a

legkatartikusabban, hogy - ez is egy le-
hetséges közelítés a sok közül - a darab
lényege „a mozgásban lévő állapot". A
változásigény, amely nemcsak a formá-
tumos, rokonszenves figurákat, de a ne-
gatív szereplőket is áthatja. Itt nem pusz-
tán a drámai műnem általános sajátossá-
gáról, az emberek közti viszonyok
többé-kevésbé radikális
megváltozásáról van szó, hanem egy
ország közgondolkodásáról: így nem
mehet tovább.

A kecskeméti előadást érheti nem cse-
kély elmarasztalás a rendezői szövegana-
lizálás helyenkénti henyesége vagy túl-
zott nagyvonalúsága miatt. Színészi erő-
vel sem tűnik ki a produkció. A játék - és
a koncepció - döntő szervező elvének,
leglényegesebb részének az öt drámai
szakasz öt díszletét találjuk.

A Bánk bánt természetesen ezerféle
díszletben bemutatták már. Újabban leg-
általánosabb valamiféle lényegében sem-
leges, enyhén stilizáló-archaizáló tér,
amely fordulékonyságával, helyszíneinek
gyors variációs készségével rugalmasan
alkalmazkodik a dráma nemis könnyen ki-
elégíthető kívánalmaihoz. Érvényesíthet a
rendező eredeti, egyszeri ötletet, mint Ács
János Szolnokon a Feszty-körkép hatal-
mas kulisszájával és történelmet, drámát
minősítő vegyes képzeteivel. Válhat a
díszlet az irodalomtörténeti kutatásban is
érv-ként számon tartott dramaturgiai
megoldássá, mint Marton Endre
emlékezetes 1975-ös Bánkjában Csányi
Árpád máig emlegetett kétszintes
színpadképe, amely struktúrájával el
tudta fogadtatni a hallgatózási epizódot.

Vajon volt-e azonban már olyan Bánk
bán-díszlet, amely igazodik ugyan a mű
néha bizonytalan színhelyeihez, legfon-
tosabb feladata mégsem ez a szolgálat?
Amely a cselekményidőben kereste le-
hetőségeit, s nem a gyorsan lepergő
drámáéban, hanem a tágan értett histó-
riai kor cselekményidejében? A vendég
Neográdi Antal nem elsősorban a Bánk
bán díszleteit tervezte meg, inkább egy
évtizedeken, sőt talán századokon át-
nyúló, népeket süllyesztő-emelő kor vi-
lágát. Vagyis Katona József hőse Kecs-
keméten most nem az „1213-ik esztendő
vége felé" szólal meg csupán. A dráma
összes többi hősével együtt, mondhatni,
nem emberi, de történelmi léptékben
mérhető időt él meg. Egy mai szemmel -
s persze ezúttal szaktudományos elem-
zés nélkül - nézve szinte osztatlannak
tetsző, terjedelmes periódust, amelynek
kulcsszava valóban a mozgás. Egy nép
dinamikus küzdelme létéért.



Bánk és Petur összecsapása. Barbinek Péter és Szirmai Péter Katona József drámájának kecskeméti előadásában

Ebből a közelítésből tovatűnnek a dísz-
let látszólagos következetlenségei. Az
első szakasz képének rekvizitumai majd-
hogynem a tizenegyedik századból ma-
radtak vissza. A látvány rusztikussága a
pogány magyarok a kereszténységnek
behódolni nem akaró hitvilágát is sejteti.
Hasonló „világfát" látunk a színpad bal
oldalán, mint az István, a király színpadi
képében. Az első szakaszban a királyi
palota vendégszobája, a mulatozással
szomszédos helyiség egy vert falú épít-
mény szegényességével hat. Nyers, durva
(és hasznos) anyagokat is halmoztak ide:
követ, kenderkötelet, vas- és fatárgyakat.
A háttérben egy még csonka, eltérő
stílusú díszletelem talán arra utal, hogy
mostanában veszi kezdetét a kulturáltabb,
gazdagabb, pompásabb körülményeket
teremtő átépítés.

Akárcsak az első szakasz képe, a máso-
diké is egyensúlyoz realizmus és stilizá-
ció, naturalizmus és szimbolizmus között.
Ekkor leginkább egy palánkvárban
érezhetjük magunkat, s nem kétséges,
hogy Petur „setét boltozatú" háza immár
civilizáltabb körülményeket biztosít a bé-
kétlenkedéshez. Nem döntő kérdés, hogy
a valóságban lehetett-e ilyen a színhely,
ahol az összeesküvők „béfedett paisaik"
oltalmában összegyülekeztek.

A harmadik szakaszban Melinda szo-
bája már olyan, mint hatalmas szőnye-
gekkel díszített előkelő sátor. Nem lehet

nem észrevenni a drámai terekben mu-
tatkozó értékbeli emelkedést, ami nem
ered, nem is eredhet egyszerű anyagi
okokból, a szereplők vagyoni helyzeté-
ből, rangjából. Lendvay a fényeffektuso-
kat a félsötéttől kezdve a homályoson át a
ragyogóig deríti föl. Azaz tudatos foko-
zatossággal, díszlet- és „világítás"-épít-
kezéssel készíti elő a negyedik és ötödik
szakasz díszletpompáját. Hiszen akkor
következik elébb a királyné, utóbb a király
felvonása. Az udvari káprázat és a gyász-
pompa sokszoros gyertyafénye.

A negyedik és ötödik szakasz díszlete
nagyjából azonos, csak a bizáncias, tö-
mött, ikonos építményre kerül rá még a
gyászteher minden jele. A keleti utalások,
ismerve az Árpád-ház kapcsolatait,
közelebbről II. Endre király atyjának bi-
zánci neveltetését, egyértelműen indo-
koltak. De ez sem puszta historizálás. Az
előadás, láttuk, „lépcsőzetesen" változó
díszlete olyan értelemben is szuggerálja a
mozgást - egy nép történelmi mozgását -,
hogy jelzi a keleti, illetve a nyugati
kötődés lehetőségének nyomait, szándé-
kait is (a díszletek összességében a keleti
elemek vannak fölényben, nemcsak lát-
ványosabb voltuk miatt).

Bár a mozgás gondolatát szükségtelen
tovább hangsúlyozni, érdekessége a dísz-
letnek a mindvégig érvényesülő aszim-
metria. Például a negyedik, illetve ötödik
szakasz színpadképének oszlopai nem

egyformán helyezkednek el. a két olda-
lon, és valamennyinek más, aprólékosan
kidolgozott, szemkápráztató mintázata
van. Ez a nem is mindig föltűnő optikai
tény valamennyi felvonásba nyugtalan-
ságot, diszharmóniát - mozgást visz.

A gyönyörűen megújult színház - és a
hírek szerint mindentudó színpadi gé-
pezet - szinte parancsolóan diktálta az
ünnepnek is kijáró látványos díszletet. A
Neográdi Antal választotta megoldás okai
azonban sokkal mélyebbek a techni-
kaiaknál. Sőt, a villámgyors képcseréken
kívül talán ki sem aknázzák az összes
műszaki adottságot. A díszlet bizonyos
részletei és lehetőségei nem érik el
koncepcionális értékeit. Az első szakasz
gunnyadozó, iszogató magyarjai valami
rossz bárfélébe tévednek; a hallgatózási
jelenet elsikkad - mert ennek látszólag
Lendvay nem is tulajdonított különösebb
jelentőséget -, Melinda szobájában
indokolatlanul nagy a nyüzsgés (mivel a
szakaszokon belül nem kívántak változ-
tatni a látványon), és akadnak más tér-
képzési ügyetlenségek is.

A nagy tapasztalatú Varga Mátyás jel-
mezei helyenként kiválóan illeszkednek
ebbe a változatos, tarka képbe, máskor
maguk viszont indokolatlanul tarkák. A
ruhák kiemelik a nőalakok szépségét - a
fülönfüggők például -, daliásságukban
mutatják egyik-másik férfifigurát - így
Peturt -, viszont az extrém színű



harisnyanadrág aligha kedvez a mégoly
színváltó jellemű Ottónak, az arannyal
befújt csizma pedig mesehőst csinált a
királyból. Gazdag díszlet és ékes jelmez
nincs teljes összhangban.

Lendvay Ferenc rendezésének aligha-nem
meg kellett küzdenie a színháznyitás
mindig különleges szituációjának ne-
hézségeivel s a Bánk bán számos vitakér-
désével. Az előbbire fordított nagyobb
gondot, nem az utóbbira. Az „úgy kell
eljátszani, ahogy van" elve kényelmessé-
get is eredményez, konvencióknak is
enged. Az előadásnak a díszletben kifeje-
ződő fő gondolata nem terjed ki a játék
egészére, s centrális színészét vagy színé-
szeit nem leli meg a produkció. Ennek

oka nemis mindig az, hogy a Bánk bán ki-
osztása pillanatnyilag meghaladja a kecs-
keméti társulat erejét (s hogy a választott
szereposztás még az adottságokhoz ké-
pest sem minden pontján a legszerencsé-
sebb). Érthetetlen, miért törődik bele a
rendező, hogy aktorai minden lehető
alkalommal a színpad előterébe lopják
magukat, s a közönség felé fordulva mu-
tassák legszebb arcukat - amely így nem
a legelőnyösebb drámai arc. Az első és
második szakasz világítási megoldásai - a
háttér árnyaltsága - még úgy-ahogy
megértetik ezt, a többi felvonás nem.

A mellékszereplők, a néma alakok most
is arra a sorsra jutottak, amit a kritika
évszázada nem győz kárhoztatni. Például:
mintha nemis egy királyné heverne a
ravatalon! Hiába a főszereplők többsé-
gének itt legmagasabbra ívelő figurafor-

málása, ha mellékesen csak egyvalaki is
mélázik.

Akadnak olyan problémák is, amelyek
nem színjátszásunk és a Bánk bán-ha-
gyomány hosszú történetére vezethetők
vissza. Csak egyet közülük. Ugyan miért
zajlik egy óriási gardróbban Ottó és Bibe-
rach darabkezdő párbeszéde? A báli mu-
latozásra való készülődés nem érv, mert
ezeket a ruhákat, ha nem csal a szemünk,
senki nem fogja viselni, ráadásul a dáridó
roppant takarékosan folyik a palotában:
ha nem mondanák, nem sokat látnánk és
hallanánk belőle, muzsikájából. Úgy tet-
szik, Lendvaynak szüksége volt egy de-
koratív előfüggönyre, amellyel az Elő-
versengést leválaszthatja az első szakasz-
ról, s erre a vázrendszeren függő ruha-
darabok alkalmasak is voltak. De míg
maga a párbeszéd szervesen beletartozik
a drámába, ez a megoldás kirí belőle.

Maradjunk mégis a gardróbnál, mert
már ezekben az első percekben látni való:
Lendvaynak, esetlegesen bár, de sok jó és
szép ötlete, tartalmas elképzelése volt
számos mozzanat kidolgozásához. Ottó
és Biberach játékos pengecsattogtatása
éppen elég a kettejük között zajló
erkölcsi (?) szópárbaj, a szereplőviszony
elindításához, s mindjárt azt is tisztázza,
Ottó alároskadásával: ő a gyöngébb, az
értéktelen alak. A térdeplés egyébként
Katona szövegében is sűrűn szerepel,
udvarlás, hódolás, elgyöngülés jeleként.
Lendvay ebből már szinte gesz-
tusrendszert alkot.

Kitűnő ötlet, hogy a királyné, aki a leg-
képtelenebb helyekről szokta előrántani a
végzetes tőrt, itt azt a fegyvert ragadja
föl, melyet a negyedik szakaszban be-
rontó s rögvest gyáván eliszkoló Ottó
hajít a padlatra. Gertrudis vére így, nem
minden ok nélkül, a cselszövő Ottóra száll.

Korábbi Bánk-előadásokból fölsejlő
vagy megindítóan új szituációk (inkább
szituációtöredékek) valemennyi felvo-
násban akadnak. A holt Melinda behoza-
talának pillanatától az előadás folyama-
tosan mutatja legjobb lehetőségeit - kár,
hogy ez az egészhez képest csak rész.

Amennyire természetes, hogy Kecskemét
a Bánk bánnal avatta színházát, oly-
annyira természetes, hogy Tiborc meg-
formálását Fekete Tiborra bízták. Ő az
előadás egyetlen színésze, aki - vissza-
szegődve társulatához, s visszatérve ehhez
a már birtokolt nevezetes szerepéhez -
egyenletesen, hibátlanul, az érett szín-

Gertrudis (Saárossy Kinga) és Ottó (Blaskó Balázs) a kecskeméti Bánk bánban



művész biztonságával, lelki gazdagságá-
val hozta a figurát. Hogy Tiborca „histo-
rikus", azaz a köztudatban élő öreg Ti-
borc-képet éppúgy elfogadja, mint ahogy
- mélyülve, árnyalva - a maga egykori
alakításából is őriz színeket? E megfon-
tolásnak csupán az „idős-e Tiborc vagy
fiatal?" kérdés összefüggéseiben lenne
jelentősége. Előadása válogatja, hogy a
nép panaszait előtáró alak a tapasztalt,
szomorúbb korosztály tagja legyen-e, vagy
fiatalabb lázadó? Fekete a harmadik fel-
vonásban minden látható aktualizálás
nélkül szólaltatja meg a panasz, a szá-
monkérés mai hangját. Tiborc a magyar
színháztörténet egyik „archetipikus" figu-
rája. Ezzel a képpel szembe lehet for-
dulni. De lehet olyan művészettel gyara-
pítani a nemes sort, mint Fekete Tibor
teszi.

A kecskeméti színház régi erői közül
ismét csatasorba állt Gyulai Antal, aki
egykor Peturt játszotta. Most Mikhálként
is a félmúlt, a csöndes óság uralja meghitt
munkáját, s ez már: stílus (nem kis külső
hasonlatossággal az idős Kiss Ferenc test-
tartásához és hanghordozásához). Szalma
Sándor Myska bánjának pár szavával,
mozdulatával őrzi a régi kecskeméti szí-
nivilágot a megújult épületben.

A színpadon nemcsak az összeesküvők
békételenek: igencsak békétlenkednek az
össze nem simított játékstílusok is. Saá-
rossy Kinga a szépségen kívül csak a mo-
noton, durcás arcjátékkal jellemzi Gert-
rudist, nyoma nincs annak, hogy egy or-
szág első asszonya, kérlelhetetlen egyé-
niség. Hiányzik az alak szilárd belső
rendje, ezért tán a kapkodó külsőségek (a
másik szereposztás Gertrudisát, Fabó
Györgyit nem láthattuk. Másik szerep-
osztás? Ez az egyetlen kettőzött szerep).
Tallós Rita hangoskodó Izidórájának sú-
lya, valódi színi jelenléte nemigen van.
Az ötödik szakaszt sokszor sérti alakítá-
sával. S bár tudnánk, miért szaladna a
léhűtő Ottó kegyei után? Maronka Csilla
a kezdeti tétovázást követően - amikor
még látnivalóan bizonytalan, milyen han-
got üssön meg az ostromló Ottóval szem-
ben - beletalál szerepébe, s bár a józan
őrület megérzékítése még megoldhatatlan
lecke számára, Bánk feleségének asszonyi
tisztaságát és jóhiszeműségét és a bomlott
elméjű meggyalázott nő reménytelenségét
is jól jelzi - külön-külön.

Fiatal Tiborc helyett az előadás fiatal
Peturral lep meg, amit a darab, egy-két
szó elhagyása árán (sokkal jobban amúgy
sem rövidítették vagy változtatták meg)
elvisel. Szirmay Péter délceg alakkal,

mértéktartó eszközökkel, tiszta beszéd-
del, rokonszenvesen adta Peturt, amely
azonban így sem legideálisabb szerepe.
Talán lappang valami az általa játszott
bihari főispánban abból, hogy fiatalabb
Bánknál, tehát ha a nagyurat bármi baj
éri, akkor neki meg kell felelnie az utód-
lásra? Sorsa ezt megtagadja tőle, megta-
gadná királya is.

Hollai Kálmán nagy erőfeszítéseket
tesz a király alakjának birtoklásáért, ez a
túlzott akarás némi merevséggel, feszen-
géssel is jár, az ötödik felvonás
dramaturgiai egyensúlyviszonyait
azonban híven teremti meg azzal, hogy
mindig figyelni kell rá. Időnként jobban
hasonlított egy tizenharmadik századi
magyar Robin Hoodra, mint egy Árpád-
házi uralkodóra, ám ennek okát rendezői
mulasztásokban is kereshetni.

Sirkó László határozott elképzeléssel
bír Biberach csavaros eszű, kiüresedett
lelkű politikai szerencselovagjáról, alkati
adottságai azonban őt sem a kapott sze-
repre teremtették. Nem lézengő ritter
van jelen tehát a színpadon, hanem egy
másodvonalbeli mókamester, aki törté-
netesen üvegcsékkel szeret játszani. A
képesség más feladatot kérne - a Bánk
bán talán mindig legtapsosabb szerepe,
Biberach közönségsikere viszont erőt ad-
hat a továbblépéshez.

Blaskó Balázs fölkészülten megoldott
Ottójával az a baj, hogy nem szerelmi és
nem politikai izgatottság, izgágaság hajt-
ja, csak valamiféle általános szertelen-
ség, ami folytonos vágtatásba, kapkodás-
ba viszi. Az erkölcsi (és fizikai) gyönge-
ségen túl több színt kellene vinnie nénjé-
hez való, döntő viszonyába.

Barbinek Péter Bánk bánjában hossza-
san lehetne tanulmányozni azt a küzdel-
met, amellyel a kezdet néhány szinte el-
ijesztő színészi megnyilvánulásától fo-
kozatos emelkedéssel, a harmadik fel-
vonás erőpróbáját hangban, mozgásban,

temperamentumban is kiállva eljut az
ötödik szakasz politikával már nem gon-
doló özvegy férfifájdalmáig, s ha nem is a
halálba, de a csöndes, végső érzelmi el-
borulásba ő is követi kiterített hitvesét.
Barbinek a dráma intellektuális típusú
címszereplőinek nem nagy számát gyara-
pítja, néhány erőtlenebb hangjáért oly
mondatokkal kárpótol, mint többek között
a „Vége! vége már neki!" - amit Melindára,
egész családjára vagy - még jóval a végső
összetűzés előtt! - a királynéra is érthetni.

A kecskeméti előadás szép műsorfüzete -
Németh László, Kodály Zoltán szavain,
Lendvay Ferenc írásán, a színészek rövid
vallomásán, Orosz László tömören eliga-
zító tanulmányán kívül - közli Orosz Ist-
ván pár éve készült remek plakátgrafiká-
ját, mely a Bánk bán a Nemzeti Színház-
ban 1848. március 15-én volt előadatá-
sára emlékezik. Mint az, plakátról lévén
szó, legalábbis Kecskeméten eléggé köz-
ismert, ez a rajz ügyes technikával a teát-
rum éljenző közönségének képéből ala-
kította ki Katona József arcmását. A haj-
zatot a függöny formázza, a tekintet két
csillár gömbjéből sugárzik, a homlok
mögött ott nyüzsög a karzat.

Így volt ez most a szülővárosban is.
Kecskemét ismét fejet hajtott az ő Kato-
nája előtt, s Katona József a maga szemé-
ben nézhette új színházát.

Katona József. Bánk bán (kecskeméti Katona
József Színház)

Díszlet: Neográdi Antal m. v. Szcenika:
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Szereplők: Hollai Kálmán, Fabó Györgyi,
Saárossy Kinga, Blaskö Balázs, Barbinek Pé-
ter, Maronka Csilla, Szirmai Péter, Fekete
Tibor, Sirkó László, Tallós Rita, Gyulai Antal,
Horváth Károly, Szalma Sándor, Szőke Imre,
Molnár László, Hegedűs Jenő.

Barbinek Péter (Bánk) és Fekete Tibor (Tiborc) a Bánk bán kecskeméti előadásában
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