
- Megérte?
_ Miért. tán let rtnek látszom?
. A saját táborának mindenki meg-

fele|t' egyediil tin kapott természetes
kőzegét l is hideget.meleget az |st.
ván Alfiildi.fé|e v á|tozata miatt.

- Egy Óriási hozadéka mindenképp
Van a helyzetnek: BrÓdy nem pisz-
ká| a sajtÓn kereszti.il. Évtizedeken át
rendre megkaptam tóIe, hogy milyen
rossz társaságba keveredtem és így to-
vább - nem tett jÓt a komfortérzetem-
nek. Mindig mindenki erró l  érdeklŐ-
dott,azt kérdezte, hogy,,és akkor most
hogy vagytok BrÓdyval?''. Untam. Az
István harmincadik évfordulÓjára ké-
szi.ilt rendezés után senki sem faggat
végre erról, mert nincs konfliktus.

- A m |t pénteki budapesti bemu-
tatÓig így is vo|t, ám aznap este nem
ment fel meghajolni, ahogy Szege-
den még igen.
_ És már indult is a találgatás, hogy

akkor  eI  akarok-e  hatá ro l Ódn i  a
darabtÓl. Itt tartunk. Elmentem volna
az Arénába, még egyszer megnézni
azt, amit Szegeden már láttam, ha el
akartam volna határolÓdni? Elemi
logika _ az sincs meg sokaknál. Szer-
vezési hiba miatt nem jutottam fel a
színpadra. olyan hiba miatt, amilyen
az is volt, hogy a szerzók neve lemaradt
a budapesti plakátokrÓI.
- Úgy nem nehéz jÓban lenni

BrÓdyval, ha egyszeríien feladja a
,,Sziirényiséget''.

,,Mondhatják, hogy menjek
a francba, de mégiscsak

én írtam a zenét...,,

- Nem lehet, hogy hiba volt?
- Nem. ValÓban nem lett annyira jÓ,

hogy teljes mellszélességgel kiál lhas-
son mellette az ember, de a valÓságáb-
rázo|ás remek, AlfÖldi magáévá tette
azt a kutatási hátteret, amelyet oda.
adtam neki és át is beszélttink. Semmi
felháborítÓ nincs a megktizelítésben.
Géza és István hatalmának megeró-
sítéséhez _ ezt egy ttirténész sem vi-
tatja - német fegyveresek segítségére
volt szi'ikség. Kopptiny nem hívta be a
mongolokat, István hívta a németeket.
Ez tény, ráadásul eddig is benne volt a
darabban. BrÓdy írta bele 30 éve, hogy
István ,,idegeneket hív magyarok ellen
segítségtil''. AlfÖIdi sem ábrázol mást.
Az, hogy kihegyezi , e|ttl|ozza, szíve jo-
ga. Azt persze' hogy a nép j hitre térí-
tése is t(izzel, vassal ment volna végbe,
szokás vitatni, hiszen nem hízelgó az
egyházranézve, ettól még így tcirtént.
- Mint ahogy valÓszíníileg a leg.

t bb eurÓpai keresztény állam ese.
tében. Mégis mÍlyen jelentósége van
ennek ezer éwel késóbb? }'
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,,BRODY
,már nem piszkáI,,

A magyarság nkritikus humorérzéke nagyjábÓl a nullával
egyenló * állítja Szorényi Levente az IStV án, a király Alf ldi
Ribert rendezte vá|tozatával kapcsolatban, melyben -
a konzeruatív koz nség nagy részével ellentétben _ semmi
felháborítÓt nem lát. A zeneszerzó szerint idén megsztile.
tettaz j Koppány * aki viszont nem Stohl András.

- Már hogy tettem volna? Épp most
jelent meg végre a színpadon aZ a t r-
ténelmi háttér, amelyról évek Óta be-
szélek, amikor IstvánrÓl és korának vi-
szonyairÓl tartok elóadást, s amelyet
eddig egyetlen rendezés sem tudott
markánsan megjeleníteni.
- A nácik lettek volna ttirténelmi.

leg István segítói?
- RendezŐi iz|és dolga, hogy kell-e

katonai egyenruha' eZ nem az én aszta-
lom. Egyezséget k t tttink. Azt mond-
tuk, se a zenéhez, se a sztiveghez nem
lehet hozzány(llni, cserébe mi sem szÓ-
lunk bele, mi legyen a színpadon.
- I|yen jelentós míiné|? Hogyhogy

ebbe belement?
_ A darab, ha a dalokat és azok szri-

vegét nem változtatják meg, karcolha-
tatlan. Másrészt AlfÖldi rendezte meg
néhány hőnapja ag elsó zenés t rténel-
mi darabunkat, a KómtÍves Kelement.
- Láttuk. Néhány k|isét' hibát |e.

számítva jÓ rendezés.
_ Az. A bemutatÓ után teljesen nyu-

godt is voltam az Istvánt illetŐen.
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D - Amikor a ránk erószakolt normá-
kat a legnagyobb szigorral kérik raj.
tunk számon?! Thlán van jelentósége.
Én mindenesetre nem abban vagyok
érdekelt, hogy az egyház és a minden-
kori politika által jÓváhagyott, ,,kényel-
mes'' István, a király kertiljcin színpad.
ra. Nem azért írtuk, hogy kényelmes
legyen. Kétségtelen, hogy nagyobb
lett a megosztottság az j rendezés mi.
att, mint amire számitottam. Minden.
esetre, ha én vén hiilye vagyok is, amit
megkaptam az elm lt hetekben min-
denféle fÓrumokon, Mdrai Sdndort ta.
lán nem tartjuk annak. Ő iria, hogy
,,egy nép, melynek jelleme és erk lcsi
ereje van, idejében végez elnyomÓival
és árulÓival. A magyar nem végzett ve..
ltik, nyomorriságában inkább cinko.
suk volt, ugyanakkor, amikor á|dozat
is volt.'' Ez van az Istvánban. Sajnos
azonban a magyarság tinkritikus hu-
morérzéke nagyjábÓl a nullával egyen.
ló. Utoljára Hofinak engedttik meg,
hogy arcul csapjon, azita nemigen vol-
tunk hajlandÓak rtih gni magunkon.
- Mi lettvolna itt a tiikiir, a humor?
_ Amikor Nagy FerÓ és Varga Mik-

/Ós bej n az IK-I983-as rendszámil
Trabanttal, s koszlott ruháikban, ki-
csi zász|ócskákat lengetve énekelnek
a hósi m ltről, azon tényleg percekig
r h gtem. Merthogy igaz. A régmrilt-
bil elŐjtinnek szerencsétlen magyarok
a hurkapálcás kis zászlÓjukka|, azthi-
szik, hogy végre figyel majd rájuk va-
laki, hogy meghallgattatnak, aztán e|-
zavarják óket, hiszen nem korszerÍÍek,
a m ltjuk meg csak ritban van. Ez ma
is valÓság. A germán hataloméhség és
az ót kiszolgálÓ nyerészkedó sem elfe-
ledett, m ltbéli ttinemény. Ma is van,
aki eladja a ftildjét' hogy a német ille.
gálisan odaszállítsa a szemetét, akit
aztán csak hossz peres ton lehet rá.
venni, hogy takarítsa el onnan, mert
ha hiszi, ha nem, ezazország nem sze-
métlerakÓ. Nekem tehát ezeka megol.
dások tetszenek. Nov k Péter táltosa is.
Hogy szív-e hosszti cigit vagy sem, kit
érdekel?
- Mínket sem' az viszont igen' mí a

gondja Istvánnal. Stabil a|apokat te.
remtett egy államnak, amelyben ma
is éliink' saját nyelviinkkel' kultti.
ránkkal. Mire jÓ' ha népe e|lensége.
ként mutatják be?

- Ha egy rendezés a hatalmi harco.
kat hatalmi harcoknak mutatja, nem
magasztos célokért vívott kiizdelem-
nek, aztjobban szeretem, mint a tcir-
ténelmi képesktinyveket. Az ember
nem azért hámoz elŐ ilyen régi ttir.
téneteket, hogy csinos kis leporel-
lÓt állítson ssze, hanem azért, hogy
mondjon valamit. Harminc éve 1956-
ot, Ktid rt, Nagy Imrét látták bele a
darabba. Archetípusait látjuk annak
a he|yzetnek, hogyan tarolják |e az
országot a hatalomért. Nem azért,
hogy a népnek ezer év m lva is szép
országa legyen. Mondhatják' hogy
menjek a francba, de mégiscsak én
írtam a zenét, s azt, hogy ,,Felkelt a
napunk, István a mi urunk''' tigy írtam,
hogy Rdkosi pajtásra gondoltam.
Ahogy integet, mi meg gyerekként éne-
keltink neki. E$t, az eredeti értelme-
zésemet minden eddiginél jobban ad-
ta vissza a mostani rendezés. Mindez
persze nem a t rténelmi lstvánrÓl szÓl,
rÓla keveset tudunk, a t rvényein és az
intelmein kívtil alig valamit.

- Mindenképp hamis, hogy tutyi.
mutyÍ fÍgura volt, márpedÍg az j
rendezésben idegenek bábja csak.
- Persze, aznem stimmel, hogycsak

egy anyja és neje á|ta|vezetett, sodrÓ.
dÓ uralkodÓ lett volna. Nem lett vazal-
lus, sót, II. Konr d császár hadjáratát
a felégetett f ld taktikájával 1030-ban
meghitisította, megszégyenítŐ futás.
ra kényszerítve ót. Amikor az Istvánt
írtam, nem lapozgattam még a Ké-
pes KrÓnikdt, igy aztán belekertilt a
darabba a veszprémi csata, amely- ma
már biztos vagyok benne _ meg sem
ttirtént a valÓságban. De a t rténelmi
hiÍséget nem kell k vetkezetesen
számon kérni egy ilyen míív n.
- A jÓ énekhangokat azért számon

kérhetjtik egy rockoperán, ugye?
- Nem biztos, hogy hozzá kellett

volna gyengíteni az egyébként kit nó
hangri Feke P lt a remek megjelenésíí,
de hangban kevéssé erós Stohl And-
rdshoz. A dupla tempÓk is azért voltak,
hogy bírják szusszal a szinészek, akik
nem énekesek. A rockopera márpedig
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Zenei miífaj, nem tesz neki rosszat, h'a
jÓk a hangok.

- Fóleg akkor érthetetlen ez, ami.
kor iit éve azért rendezték meg a Tár.
su|at címíi vetélkedót' hogy végre |e.
gyenek jÓ hang István.énekesek.

- Lettek is. Kolozsváron másfél hete
Vadkerti Imre Koppánya mindenkit le-
nyíigozott. Ettól fogva talán nem fag-
gatnak majd arrÓl, hogy ,,miért nem
Vikiddl Gyula,,.Igaz, a k zcjnség elké-
peszt dolgokra képes, máig kérdezge-
tik azt is, miért nem áll jra színpadra
az l l lés. Mikozben ketten már halot-
tak a zenekar tagjai kcjztil. A kolozsvá.
ri István után mindenesetre boldogan
mondom: megsztiletett az j Koppány.
Vadkerti Imrének hívják. Alkat, habi-
tus, hang, minden egyben van.
- Ko|ozsváron,,hagyományos'' Ist.

vánt á|lított színpadra Zsuráfszky
Zo|tán, tit nappal az A|fti|di.bemuta.
tÓ után. otvenezer magyar a Mátyás-
szobor elótt' remek hangok, katartÍ.
kus elóadás. Miért nem jÓ ez nekiink
is, Szegeden, Budapesten?
- Nincs korhií rendezés, ezt felejt-

st ik e l .  A k irá lydombi sem volt  az.
BŐrnadrágban j ttek be a pogányok,
nagyfeszti ltség vil lanyoszlop maga-
sodott kereszt gyanánt... A kolozsvá-
ri Zsuráfszky-rendezéssel semmi baj,
tisztességgel feltette a darabot, de az
igazság az,hogy bennem oregen is a
beatlélek mozog' tehát ma már kcize-
lebb van hozzám AlfÖIdi modernista

felfogása, a hibái ellenére is. A régi ren-
dezéseket, elnézést, de egy ideje már
halálosan untam. Ugyanakkor egy sor
megoldás elóképe megjelent azokban
is, csak akkor még nem váltott ki ek-
kora felhordtilést. Az lglÓdi István-fé-
le rendezésben például a Szent Koro-
na ereszkedett lefele, aztán korbezárta
Istvánt. Igaz, akkor nem az egész né-
pet, csak az jdonstilt királyt, de mégis,
hogyan érte|mezziik ezt? Foglya lett a
saját tetteinek? Igen.
. Mégsem érezte magát sértve sen.

ki, most meg Árpád.sávos lobogÓk-
ka|buziztak a bemutatÓ e|ótt.

_ Ez láthatÓ volt elóre, semmi kcize
a darabhoz' Sem a rendezéshez. Java-
soltam is, hogy gondoljuk át, kell-e ez
az Istvánnak, hiszen ha Alfti ldi lesz a
rendezŐ, elkerti lhetetlen a hisztéria.
Ad ntést nem én hoztam...

. Amikor Árpád.sávosok ti intet.
nek az Árpád sírját keresó Sztirényi
Levente ellen, az nem Íáj?

_  A  Ho ldv i l ág-á rokban nem Ár-
pád sírját keresem, hanem cisszeftig-
géseket, de értem a kérdést. Akkora
katyvasz Van a fejekben, a szélsójob-
bon aztán ki.i l n sképpen, hogy nem
lepód m meg Semmin. Néphi.i lyítók
olyanokkal tomik az emberek fejét,
hogy Jézus is magyar volt. Azt is olvas-
tam már, hogy ,,mi elŐbb voltunk ke-
resztények, mint Jézus''. Szép csend-
ben kihullik a hajam, amikor ilyeneket
hallok. Ezt a szellemi moslékot tudato-

san kavargatják onjelciltek, gyakran a
szélsójobb támogatásával.
- A ,,magyar Jézus''.hívÓ1ftet Ba.

yer Zso|t is ostorozza nnek írt leve.
lében' melyben az Alfti|di-féle István
e||eni tÍltakozásként visszakti|di a dí.
jat' ame|yet átadott neki egyszer.

- Kinek adja vissza? A Fidesznek?
TŐltik kapta a SajtÓszabadság díjat, én
csak átadtam. Semmi k z<im az oda-
ítéléséhez. Van olyan díj is, amelyet én
alapítottam. Árpao Pajzs a neve. Bayer
Zsolt sosem kapta meg. Az minden-
esetre igaz,hogy noha 45 éve vagyok
a szakmában, ilyen széles kririí érdek.
lódést még nem tapaszta|tam. A zo|d-
séges, az tiveges... Akárhova megyek,
mindenki az i\ rendezésról faggat.
- Lényeg' hogy beszéljenek iinról?
_ Ha a darab rijra eljut a kciztinség-

hez, ha vitákat kavar, annak orii ltjk.
Csak nézek, amikor olyan ,,sztirnyíí vá-
dakkal'' illetnek, hogy a siker és a pénz
miatt engedttik ezt. E|nézést, az gond,
ha ezek számítanak?

- Ha kizárÓ|ag ezek, azgond.
_ Erról viszont nincs szÓ. A darab

adott, más is hozzányí.l lhat majd, ké-
szíthet belóle miívészi ízlésének meg-
feleló produkciÓt. Az origÓ viszont már
az Alfcildi-féle lesz, hibái ellenére is.
Valahogy viszonyulni kell majd hozzá
annak, aki olyasmit akar, ami tényleg
kunszt. Az mondjuk valÓszínií, hogy
mi, szerzók azt az e|öadást már nem
érjtik meg.


