
 

Kun László élete és koronázása az Aranybullánál 

Új helyszínen a Koronázási Szertartásjáték 

 
2020. augusztus 11., Székesfehérvár – Augusztus 21-23. között az Aranybulla környéke 

is megtelik a színház különleges atmoszférájával, hiszen több mint háromszáz 

fős nézőtérrel ott épül fel a Koronázási Szertartásjáték színpada. Ezúttal IV. 

Kun László története elevenedik meg Szikora János rendezésében Sarádi 

Zsolttal, a Vörösmarty Színház új társulati tagjával a címszerepben. 

A 2020-as év sok szempontból rendhagyó. A pandémiás helyzethez alkalmazkodva a 
Koronázási Szertartásjátéknak is új helyszínt kellett keresni, hogy a hagyomány ne törjön 
meg. A Vörösmarty Színház idén a szertartásjátékot a korábbiakhoz képest jóval kisebb 
nézőtér előtt, de a már megszokott művészi minőségben valósítja meg teljes egészében 
kormányzati támogatásból. 

Szerencsére Székesfehérvár több olyan szakrális hellyel is rendelkezik, amely méltó ahhoz, 
hogy bemutassuk királyaink életét. Ezúttal az Aranybulla emlékműnél elevenedik meg IV. 
Kun László kalandos, egyben tragikus élete. A hagyomány szerint az emlékműnek otthont adó 
Csúcsos-hegyen hirdette ki II. András a király és a nemzet jogait, kötelezettségeit és a nemzeti 
kiváltságokat rögzítő bullát.  

Szikora János, az előadás rendezője elmondta, hogy a helyszínválasztásnál a történelmi 
kötődés mellett nem utolsó szempont volt a táj festői szépsége:  
„A horizontot körbe a távoli Vértes, a Velencei-hegység, a Velencei–tó és Székesfehérvár 
tornyai szegélyezik. Úgy érzem a táj lélegzetelállító szépsége méltó keretbe foglalja majd a 
minden bizonnyal legtragikusabb sorsú Árpád-házi uralkodó történetét. IV. (Kun) László alig 
volt 10 éves amikor megkoronázták, és nem volt még 28 amikor bérgyilkosai pontot tettek 
tragikus története végére. Az utolsó előtti Árpád-házi uralkodó koronázása számos meglepő 
és életével kapcsolatosan kevéssé közismert tény bemutatása mellett izgalmas történelmi 
összefüggések felismerésével is megajándékozza majd mindazokat, akik idén is ellátogatnak 
hozzánk. 

A Koronázási Szertartásjáték-rajongó nézőink már megszokhatták, hogy az előadások 
címszerepeit egy-egy karizmatikus színész kapja. Ez idén sem lesz másképp, ezúttal a 
Vörösmarty Színházhoz frissen szerződött Sarádi Zsolt játssza Kun László szerepét. 
„Gyerekkoromban olvastam a Lidérckirály című, Kun László életéről szóló regényt, ami 
meghatározó élmény volt számomra. László egy kettős személyiség, nem egyértelműen jó 
vagy rossz, és ilyet mindig izgalmas játszani.” – nyilatkozta szerepéről Sarádi Zsolt. 

A további szerepekben Szikora Ármin Jánost, Mihályi Győzőt és Varga Gabriellát láthatjuk. 

Bővebb információ és jegyvásárlás: www.koronazas.hu   


