
Bródy János zenéről, szövegekről,  
Dylanről, Illésről, Fonográfról

„A művészt a sikerei 
viszik a hátán”

Bródy János októberben dupla 
nagykoncertet ad, jövő feb  
ruárban a Fonográffal tér 
vissza. A szövegíró, dal
szerző, zenész túl a hetve
nen is fontos és aktív részt
vevője a hazai zenei 
életnek. Újabb dalai ve
tekszenek a régi sláge
rekkel, miközben a fiatal 
generáció képviselői is 
felfedezik maguknak.   
A Gramofon 1996 óta 
klasszikus zenével, 
jazzzel és népzené
vel foglalkozik. Ez 
az interjú tehát ka
kukktojás, amellyel 
Bródy János korsza
kos nagysága előtt 
tisztelgünk.
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Gramofon: Már hat évvel ezelőtt, az Illés szekerén című le-
mez megjelenése kapcsán arról beszéltél, hogy akár le is zár-
hatod pályafutásodat. Az album sikert aratott, a 70. szüle-
tésnap apropóján rábeszéltek egy ráadáslemezre és koncertre. 
Ez volt tavaly, most ősszel jön két újabb nagykoncert, októ-
ber 21–22-én a Budapest Kongresszusi Központban. Mit gon-
dolsz most a jövőről?
Bródy János: A művészt a sikerei viszik a hátán. Szörényi 
Levente úgy mondta, hogy az idő múlásával újra felfedezik 
az embert, és valószínűleg ebben van valami. Amikor telt 
házak fogadnak és kellemes kritikákat kapok, nem érzem, 
hogy itt a vég. Holott nyilvánvaló, hogy a könnyűzene még-
iscsak a fiataloké. Amikor a hatvanas években elkezdtünk 
játszani, általános volt a vélemény, hogy aki harmincévesnél 
öregebb, az nem normális.

G.: Az is inspirál a folytatásra, hogy néhány éve Kirschner 
Péter vezetésével egy jóval fiatalabb zenészekből álló csapat 
játszik veled?
B. J.: Igen. A lelkesedés, amivel körülvesznek, azt az érzetet 
kelti, hogy még fontos, amit csinálok. Nekem is furcsa a 
koncertek utáni szelfizés, hogy annyi ember gondolja, a da-
laim hozzátartoznak az életükhöz. A régi dalok a társadalmi 
forgószínpad következtében időről időre ismét aktuálisnak 
tűnnek, ezekhez jönnek a két legutóbbi anyag, Az Illés sze-
kerén és a Ráadás számai. Jól tudom, hogy nem rendelke-
zem olyan előadói adottságokkal, amelyek feltétlenül nagy-
színpadra predesztinálnának, de jó érzés, hogy mindenfelé 
örömmel fogadnak. Ha véletlenül még írok egy-két dalt, 
valószínűleg azokat is Kirschner Péter stúdiójában és ezek-
kel a zenészekkel fogom felvenni.

G.: Jelbeszéd az életünk – írtad 45 évvel ezelőtt az Illés 
együttesben. Szövegvilágodra mindig jellemzőek voltak a ke-
resztutalások, célzások, ez a szövet rakódik rá minden egyes 
dalra.
B. J.: Nem valamilyen hagyomány folytatója vagyok a dal-
szövegírásban. Szinte öntudatlanul és véletlenek sorozata 
következtében lettem zenész, aztán dalszerző és szövegíró. 
Vonzódom a magyar költészet kiemelkedő alkotóihoz és re-
mekműveihez, illetve a népdalok egyszerű szimbolikájához. 
Közel áll hozzám az amerikai countryzenészek körében is-
mert műfaji meghatározás, a zenei krónikás; helyzetjelenté-
seket, történeteket adok közre én is. Amikor első néhány 
önálló dalomat, köztük a Személyi igazolványt és a Filléres 
emlékeimet írtam, már látszott, hogy az ironikus társadal-
mi szatírától a sanzonos érzelmi húrokig tart a repertoá-
rom.

G.: Mennyi köze van a hagyományos költészethez annak, 
amit csinálsz?
B. J.: Nem tartom magam költőnek, bár az 52 év dalszöve-
gei című kötetben (Park Könyvkiadó – a szerk.) versekként 
jelennek meg a szövegeim. A dalszövegek befogadása, hatá-
sa, kommunikációs algoritmusa nagyon más, mint a nyom-
tatásban megjelenő verseké, de egyre többen vannak, akik 

költészetet látnak a dalokban. A hagyományos irodalom 
határait egyre tologatják kifelé, ezt bizonyítja Bob Dylan 
irodalmi Nobel-díja is.

G.: Egy negyven évvel ezelőtt megjelent interjúkötetben azt 
mondtad, szövegeid között két személyes kedvenced van: az 
Illés-korszakból a Kugli, illetve a Csillag Hajnalka. Utóbbi 
folytatását 45 évvel később tavalyi lemezedre, a Ráadásra 
tetted rá, Felföldiné estéje címmel.
B. J.: Nem szeretek kiemelni egyet sem jobban sikerült dal-
szövegeim közül. A dalok működésének és létezésének 
rendkívül fontos része és éltető eleme a közönség befogadá-
sa. Meg szoktam lepődni, amikor úgy tűnik, mintha vátesz-
ként működnék, vagyis amikor egy-egy szövegem eredeti 
jelentésére az idők újabb rétegeket raknak. Nyilvánvalóan 
ez soha nem volt tudatos, csak valamiféle rím- és ritmus-
kényszer vitt rá. Itt van A Kárpáthyék lánya, ami először 
1983-ban jelent meg Koncz Zsuzsa előadásában, kisleme-
zen. A dal végén az 1956-os történet főszereplője befizet 
harminchárom Stefániára. Sokan mondták, hogy hozzá-
adták a 33-at 1956-hoz és kijött a rendszerváltás éve, 1989. 
A sajátos magyar politikai és társadalomfejlődésben bizo-
nyos jelenség- és magatartásformák visszatérnek, hasonló-
képpen a Kondratyev-féle gazdasági ciklusokhoz. Az egyko-
ri kritikus és lázadó dalok ma is annak minősülnek. A 
velem leginkább azonosított dal, a Ha én rózsa volnék egy 
városi népdal megalkotására tett kísérlet volt. Betiltották, 
sokáig nem szerepelhetett sehol, a nyolcvanas években 
megint kiadták, része lett önálló előadóestjeimnek, és még 
mindig rendelkezik a tiltott gyümölcs vonzerejével. A rend-
szerváltozás idején már-már egy egész nemzedék életérzésé-
nek kifejezőjévé, szabadsághimnusszá vált.

G.: Úgy tudom, még az Illés előtt próbálkoztál azzal, hogy 
Bob Dylan szövegeit magyarítsd.
B. J.: A nekem tetsző angol nyelvű dalokat próbáltam átül-
tetni magyarra, de ezek még nem voltak komoly dolgok. 
Később, a hetvenes években Tolcsvay Laci írt egy zenét, 
amelynek a szerkezete hasonlított egyik kedvenc Bob Dylan 
dalomhoz, a Don’t Think Twice, It’s All Righthoz, amiben 
egy fiú búcsúzik egy lánytól. A zenére megírtam a szám le-
hetséges magyar megfogalmazását, így született meg a Saj-
nálom, hogy így esett című Fonográf-szám. Ezt eddig még 
senki nem fedezte fel, pedig erős átérzésnek lehetne nevez-
ni, ami történt, hiszen beleírtam azt a Dylan-sort is, ami 
számomra a legszebb volt: I gave her my heart but she 
wanted my soul – Szívem adtam és te mégis követelted lel-
kemet.

G.: Az Illés után majdnem abbahagytad a zenélést. Miért?
B. J.: A hetvenes évek elején, 1968 utóhatásaként jött egy 
bizonyos ideológiai fegyelmezés, érezhető volt, hogy az Illés 
zenekarral szemben egyre keményebb indulatok feszülnek a 
hatalom oldaláról. Ez a folyamat csúcsosodott ki abban, 
hogy 1973-ban, a miskolci popfesztiválon mondott néhány 
mondatom ürügyén elővettek és államellenes izgatás gyanú-
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jával folyt ellenem eljárás. Láttam, hogy a rendszer nem 
engedi meg, hogy a műfaj kiteljesedjen, komoly művészeti 
formává váljon, hogy a szórakoztatás a politikai vélemények 
színtere legyen. Ráadásul lakhelyelhagyási tilalommal súj-
tottak és egy ideig úgy tűnt, nem fogok tudni működni, 
mint zenész.

G.: Volt B terved?
B. J.: Igen, jelentkeztem az ELTE szociológia kiegészítő 
szakra Huszár Tiborhoz. Készültem a felvételire, és közben 
beleszerettem a felkészítő tanárnőbe. Ő mondta nekem, 
hogy a tanszékvezetővel együtt úgy látják, meg kellene ma-
radnom zenésznek, úgy sokkal hasznosabb tagja lehetek a 

társadalomnak, mint egy kezdő szociológus. Rábeszéltek a 
folytatásra. Illés Lajos is számított rám, mint szövegíróra, 
de nem akart Koncz Zsuzsinak dalokat írni, plusz tovább 
akarta vinni az Illés zenekar elnevezést, pedig le kellett vol-
na zárni azt a korszakot. Így vele megszakadt a munkakap-
csolat, közben meg kiderült, hogy a megalakuló Fonográf-
ban is szükség lenne rám.

G.: Zeneileg egészen mást akartatok, mint az Illés?
B. J.: A Fonográf hangzásvilágát alapvetően Levente és 
Tolcsvay Laci barátsága határozta meg, ez többé-kevésbé 
már Levi első szólólemezén, a Fonográf előtti, 1973-as Uta-
záson megmutatkozott. Az albumon megjelent a country-
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rock és az ezzel összekapcsolható stílusirányzatok, ez vált 
aztán a Fonográf meghatározójává. Igazán akkor lettünk 
country zenekar, amikor 1978- ban a cannes-i MIDEM-en 
akusztikus hangszereken adtuk elő műsorunkat és a zenén-
ket elnevezték Country & Easternnek. Ha valaki végighall-
gatja az utolsó, és talán legjobb Fonográf-lemezt, az 1984-
ben megjelent Jelenkort, érezheti, elég messze járt az igazi 
Fonográf-hangzás az átlagos countrytól.

G.: Amikor az Illés 1990-ben másodszor is visszatért, készí-
tett két vadonatúj dalt, az Új világot és a Kenyér és vért. 
2018-ban születhet új Fonográf-dal?
B. J.: Jogos a kérdés, de nem hiszem. Ez a két Illés-szám 
nagyon jól sikerült, mégsem épült be szervesen az együttes 
életművébe. Szörényi Levente több mint húsz éve nem írt új 
dalokat, csak színpadi műveket. Ezekben persze van egy-két 
dal, amely önállóan is él, de ennyi. Levente ugyanakkor a 
közelmúltban izgalmas kísérleteket csinált a régi dalokkal, 
egyrészt a Vujicsics együttessel, másrészt a Budapest Jazz 
Orchestrával.

G.: Mi volt a ti különleges kémiátok a komponálásban?
B. J.: A kémia talán abban volt, hogy nagyon különbözőek 
vagyunk. Teljesen más mentalitással közelítjük meg a világ 
dolgait, ettől válik teljessé, amikor közösen hozunk létre 
valamit. Nem olyan barátok voltunk, akik egymás felé for-
dulva összekapaszkodnak, inkább egymásnak támasztottuk 
a hátunkat és így védtük egymást, szemmel tartottuk a tel-
jes környezetet.

G.: Dalszövegkönyvedben 501 tétel szerepel, a honlapodon 
549, de ezekhez hozzá kell számítani a színházi munkákat is. 
Hány szöveget írtál összesen?
B. J.: A szerzői jogvédő hivatalnál bejelentett listán 890 
szerzői számmal szerepelek, közülük 170-180-nak a zenéjét 
is én írtam. Nyolc önálló előadói lemezem volt, ezen mint-
egy nyolcvan dal szerepelt, ami csak egytizede az úgyneve-
zett életműnek, mégis alapvetően ezekkel azonosítanak, 
hiszen a közönség az előadót jegyzi meg. Kivéve persze az 
István, a királyt.

G.: Az Illés és a Fonográf mellett sok szöveget szereztél Koncz 
Zsuzsának és Halász Juditnak, álnéven dolgoztál az Omegá-
val is a hetvenes évek végén, és írtál Zoránnak, Somlónak, a 
Bikininek, a Beatricének is. Mi a macerásabb: másnak vagy 
saját magadnak alkotni?
B. J.: Kétfajta személyiség keveredik bennem, néha össze is 
vesznek: az egyik az előadó, a másik az alkotó. Általában ma-
gá nyos alkotóként kell jellegzetes karakterek számára általuk 
hitelesen előadható szövegeket írnom. Volt például a Pofo-
nok völgye, avagy Papp Lacit nem lehet legyőzni című 1981-es 
dokumentumfilm, és felkértek, írjam meg a betétdalt. Ez 
volt a Mire megy itt a játék, és mondtam, hogy Nagy Feró 
lenne az adekvát előadó. Tudtam, hogy a Beatrice le van 
tiltva, viszont a filmre nem voltak érvényesek a szórakoz tató 
zenei szabályok, a cenzúra útvesztői, ezt annak idején az Illés-
sel is kihasználtuk. Mindig élvezettel írtam másoknak dalt, 
például az Omega űrrock korszakában is, izgalmas kihívás 
volt, hogy tudok-e számukra is tartalmas szövegeket írni.

G.: Az soha nem vonzott, hogy prózát írj?
B. J.: Alkotói fantáziámat a színház jobban vonzza, mint 
egy könyv. Évek óta készülünk egy új darabbal Kocsák Tibor 
zeneszerzővel, akivel korábban nem dolgoztam együtt. A 
címe Képmutatók – nagyszabású muzikomédia, és remé-
lem, lesz színház, ahol bemutatják.

G.: Jó a kapcsolatod a fiatal hazai zenészgeneráció néhány 
képviselőjével. Írtál szöveget a Margaret Islandnek és az Ivan 
and the Parazolnak is. Tudsz gondolkodni a mai fiatalok fe-
jével?
B. J.: Nem tudom, mennyire sikerül, de szívesen segítek, 
ha úgy érzik, szükségük van rám. Nem gondolom, hogy tu-
dom, mi a mai fiatalok útja és mit kellene csinálniuk, a dön-
tés az övék, minden szempontból. A történet már nem a mi 
generációnkról szól, és az a fajta kritikai hang, amit én a szö-
vegeimben használok, a mai könnyűzenei színtéren nem iga-
zán kívánatos.

G.: Jövőre, február 16-án újra koncertet ad a Fonográf, tizen-
négy év szünet után. Újra elő kell venned a steel gitárt is...
B. J.: Bizony, holott 2004 óta nem játszottam rajta. Nehéz 
és bonyolult hangszer, technikailag rendkívül igénybe veszi 
az embert, de most kénytelen leszek újra elővenni. Megpró-
bálom reprodukálni a régi hangzást, mert a közönség min-
dig örömmel fogadja az eredeti előadókat. �
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