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„Mondd, te mit válaszatanál?”
Narratívák az István, a király bemutatója kapcsán

Az István, a király 1983-as bemutatá-
sára sokan emlékeznek vissza katarti-
kus élményként� Szörényi Levente, a 
rockopera zeneszerzője visszaemléke-
zésében maga is úgy fogalmaz: „Önbe-
csülést, nemzeti önazonosságot adott 
abban a korban, amikor azon kísér-
leteznek, hogy kitenyésszék belőlünk 
a »szocialista embertípust«�” Sokan 
gondolták akkor és gondolják azó-
ta is, hogy a bemutatóra csak azért 
kerülhetett sor, mert a kulturális ve-
zetés az István-Koppány viszályt Ká-
dár-Nagy Imre párharcként dekódol-
ta� Szörényi maga is úgy vélekedik 
erről: „Ebbe a helyzetbe az elvtársak 
könnyen beleláthatták Kádár János 
és Nagy Imre párharcát� Az ő értel-
mezésükben a darab tisztára mosta a 
Nagy Imrét orvul legyilkoltató Kádárt� 
Az elvtársi értelmezésben az, ami a 
darabban Róma, a Szovjetunió volt�”

Ma már talán meglepőnek tűnik, hogy 
a közvélemény ellenzéki része is meg-
osztott volt a darab megítélésében� Míg 
sokan akkor is a nemzeti önbecsülés 
megjelenésének tekintették a városli-
geti Királydombon történteket – közte 
a Himnusz eléneklését és a Szent Ko-
rona jelképes megjelenítését –, mások 
inkább a hatalmi narratívát fogadták 
el az István, a király értékelése során: 
„a szamizdat-értelmiségtől viszont 
ugyanezért kaptunk hideget-meleget, 
kígyót és békát� Úgy értelmezték ők 
is, ahogy az elvtársak, csak éppen ők 
utálták ezért a darabot� Nem volt iga-
zuk” – idézi fel Szörényi�

Három évtized távlatából ő maga így 
értékeli a mű politikai motiváció-
it: „Szerencsénk volt, hogy így értel-
mezték a darabot, még akkor is, ha 
az értelmezésüknek nem sok alapja 
volt� Egyrészt, ahogy már említettem, 

a darab Boldizsár Miki drámájából 
indult ki� Miki pedig az Ezredfordu-
lóhoz egyáltalán nem Kádárról vagy 
Nagy Imréről vette a mintákat� A saját 
apja érdekelte, aki magas polcon volt 
a kommunistáknál, és ’56-ban köz-
vetített az írók és a hatalom között� 
A forradalom megtagadására bírta rá 
őket, de segíteni is igyekezett – ezt a 
lélektani helyzetet akarta megérteni a 
fia� Az István alapjául szolgáló műnek 
tehát tényleg van köze ötvenhathoz, 
csak éppen nem úgy� Aztán: István a 
darabban nagyon nem úgy viselkedik, 
ahogy Kádár viselkedett a valóságban� 
Géza fia még le is mondana a hata-
lomról, ha Koppány hajlandó lenne 
Róma mellé kormányozni az orszá-
got� Istvánt sem a hatalomvágy hajtja� 
Nem árulja el Koppányt – a darabban 
legalábbis nem� Kádár pedig elárulta 
Nagy Imrét ’56-ban� Tagja volt a kor-
mányának, aztán eltűnt, és visszajött 
szovjet tankokon� Szó nem volt arról, 
hogy átadja a hatalmat, ha Nagy Imre 
hajlandó a Szovjetunióval szövetkezni 
újra� Elfogatta és kivégeztette, noha 
utóbbira semmi szükség nem volt�”1

Kordokumentumként a következő ol-
dalakon közöljük a Hírmondó című 
szamizdat 1984-es írását Emericus 
tollából� Az álnév Krasznai Zoltán új-
ságírót, az MDF későbbi politikusát 
fedi�

1 Az idézetek forrása: Stumpf András: Szörényi. Ro-
han az idő. Budapest, Trubadúr-Helikon, 2015. 153-
156.
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Bemutatták Rieger Tibor Magyarok Nagyasszonya 
szobrát

A fatimai jelenés 100� évfordulóján, 2017� 
május 13-án, a máriaremetei Kisboldo-
gasszony Bazilikában szentmise keretében 
mutatták be Rieger Tibor Magyarok Nagy-
asszonya szobrát� A mise után a hívek 
hosszú sorokban indultak el közelről is 
megtekinteni az alkotást, valamint Ferenc 
pápa a szoborbizottság számára adott ál-
dását� A szobor Szűz Máriát ábrázolja, ke-
zében a Szent Koronával, amely utal arra, 
hogy az országot Szent István királyunk a 
Szűzanya oltalmába ajánlotta� Jelképes-
nek és jól időzítettnek mondható, hogy a 
bemutatóra ott és akkor, Máriaremetén, 
egy Mária-ünnepen került sor� A szobor 
május 13-ától augusztus 16-ig lesz a je-
lenlegi helyén� Utána szállítják a felvidéki 
Királyfi akarcsára, mely településhez az al-
kotó szoros szálakkal kötődik� Itt a szob-
rot a művelődési ház előtt állítják fel� Az 
avatóünnepségre augusztus 19-én, szom-
baton kerül sor� Az alkotást azonban ér-
demes jelenlegi helyén is megtekinteni, hi-
szen együtt látható Rieger Tibor Mindszenty szobrának gipszváltozatával, melynek 
avatója itt, Máriaremetén szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén lesz�

Annak érdekében, hogy a szakrális szobor avatása megvalósulhasson, a Bethlen Gá-
bor Alapítvány kuratóriuma, a felvidéki Szövetség a Közös Célokért Társulás veze-
tősége és a királyfi akarcsai Petőfi  Sándor Baráti Társulás képviselői – Rieger Tibor, 
az adományozó szobrász közreműködésével – létrehozták a Magyarok Nagyasszonya 
Szoborbizottságot�

A bizottság felhívással fordul mindenkihez, hogy széleskörű közadakozással és felvilá-
gosítással segítsék elő e szakrális, nemzeti jelkép fölállítását és méltó avatását 2017� 
augusztus 19-én, Csallóközben, Királyfi akarcsán�

A bizottság honfi társaink nagylelkű adományait a Bethlen Gábor Alapítvány erre a 
célra létrehozott számlájára várja:

Megnevezés: BGA Magyarok Nagyasszonya Szoboralap

IBAN: HU82 1170 2036 2072 5602 0000 0000 Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt� 
Budapesti Régió, 1027 Budapest, Margit krt 8-10�

HÁZI BALÁZS




