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régebbi lapszámok – korlátozott  számban – még 
kaphatók.
kéziratokat, ábrákat, fotókat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.
szerkesztőségünk a hirdetések és pr-cikkek
tartalmáért nem vállal felelősséget.

A közölt cikkek tartalma nem minden esetben tük rözi 
a szerkesztőség véleményét.
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még lobogtak a Budapesti tavaszi Fesztivál zászlói a hida-
kon, de máris közéjük rontott ak, ott  tolongtak a nyári prog-
ramok a villamosok oldalán. soha ilyen részegítő bugyogás-
ban nem  lubickolhatt unk még, kiszabadulva a fülledt falak 
közül.

Az európai nagyrendezvénnyé nőtt  sziget Fesztivál mel-
lett  a klasszikus szegedi szabadtéri játékok – margitsziget – 
Városmajor hármasa, az alkalmi vagy már többéves hagyo-
mánnyal bíró helyszínek sokasága kínálta műsorait. zenei 
versenyek, régóta várt kiállítások, színházi fesztiválok, vár-
játékok és palotakoncertek, poszt, Volt, Ördögkatlan, mű-
vészetek Völgye, lovas színház, fényfestés és orgonakoncert, a megújult 
Fertőrákosi kőfejtő, szentendrei teátrum, utcazenei fórum Veszprémben, 
magánszínházak fesztiválja pécsváradon, ingyenes szabadtéri minikon-
certek Budapest hat gyönyörű helyszínén. új és felújított  játszóhelyek, 
szertartásjáték székesfehérváron – felsorolhatatlan sokaságú esemény.

Augusztus 19-én, ősbemutatójával kultikussá vált környezetében, a 
királydombon láthatt uk újra a magyar zenedráma egyik alapművét, az 
istván, a királyt. A sok kérdőjelet felvető előadás nagy értéke a szerzők 
szerepvállalása a produkcióban, kifejezve ezzel alapigényüket a zene és 
szöveg értékeinek kiemelésére. ezer szálon kötődve szörényi levente és 
Bródy jános közös életművéhez, szabadjon szólnom néhány szót erről 
az estéről.

A zenedráma richard Wagner alapvetése szerint három főpilléren 
nyugszik: zene, szöveg és színpadi megjelenítés − annyira, hogy ehhez 
még színházat is épített .

A librett ók egyik alapmotívuma a történet hőseinek bevonulása. Az új 
bemutatón géza temetésekor a sámándobok dübörgését és az egyházi 
szertartás kórusát összemossa, a kett ős méltóság szembeállítását, a két 
zenei világ ütköztetését eltünteti valamiféle civil közeg – értem ezt mind 
a mozgásra, mind az öltözetre, kevés kivétellel. A zeneszerző zseniális ta-
lálmányát, hogy egyetlen pillanatba sűríti koppány felnégyelését istván 
megkoronázásával, most hiába vártuk. Az adekvát színpadi megjelenítés 
hiánya visszahatott  a mű alapértékeire is, pedig szörényi kristálytiszta 
hangja, lebilincselő személyisége megadta az alaphangot a Mondd, te kit 
választanál eléneklésével, hogy messzire szálljon a szabad madár. 

majd hatvanévnyi színházasdi után maradt még bennem 
annyi kíváncsiság, hogy nyitott  szemmel-füllel kövessek egy 
előadást. 1983-ban részese lehett em – mint díszlett ervező – 
a királydombi ősbemutatónak, majd 1985-ben első kőszín-
házi megjelenésében a nemzeti színházban is. számomra 
most mégis új, eddig talán kevésbé kibontott  értékekre vi-
lágított  rá ez az este. Bizánc jelét magamra vett em − énekli 
koppány – Bródy jánosnak a nyolcvanas években született  
rejtelmes verssorát… A kétnyelvű Adj békét, Uram! össz-
népi tablója emlékezetes, hosszú időkre szóló könyörgés. 
igazi képi polifónia.

A munkájukat életükkel hitelesítő szerzők jelenlétének méltó hátt eréül 
szolgáltak a képzőművészeti egyetem hallgatóinak magas színvonalú, az 
új látványvilágot képviselő kompozíciói a led-falakon.

ezen a nézőtéren újra együtt  tudott  ülni az ország. A névadó Bródy 
jános királydombja harminckét év után ismét ott hont nyújtott  rendszer-
váltó rockoperájuknak. ideje volna emléket állítani a mű születésének 
helyszínére, mielőtt  még a domb is végleg eltűnik.

napjainkban új műfaj születésének vagyunk tanúi. de a darab ilyen, 
koncertszínházi megjelenítése számomra nem elég meggyőző. hiába 
a láthatóan gazdag, a rockkoncertek közönségét mindenben kielégítő 
technika, a mű alapértékei sérülnek, drámai helyzetek tűnnek el hiteles 
színészi alakítások nélkül. gyanítom, hogy magával a műfajjal is gond 
van. operáknál is csalódást okozott  már hasonló próbálkozás. 

harminckét éve rengeteg helyszínt bejártunk, mire a királydomb mel-
lett  döntött ünk. Az átütő sikerben a feszült, várakozással teli politikai 
szituáción kívül nagy része volt ennek is. A domb mögül, szinte a múlt 
ködéből előgomolygó tömegek festői képeket nyújtott ak. istván koroná-
zásakor a távvezetékoszlopban kigyúló kereszt a mű zenéjének alapvető, 
korokon átívelő kett ősségével mutathatott  rokonságot. most egy kom-
fortos nézőtér áll a domboldalon, vele szemben a síkon egy rockszínpad. 
A nézők így hátat fordíthatnak múltbeli élményeiknek, néhány szereplő 
viszont szembenézhet régi dicsősége helyszínével.

másnap egy évtizedek óta legszebb tűzijáték koronázta meg nyarun-
kat.

göTz BÉLA

„Bizánc jelét magamra vettem”


