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ELŐSZÓ

Bródy János 2021-ben töltötte be 75. életévét. Ebből az alkalomból 
bocsátjuk közre ezt a válogatást, amely a sokszínű és kiterjedt életmű 
75 dalszövegét tartalmazza (plusz egy ráadást). Az énekelt dalok mű-
fajában általánosan közismert tény, hogy a nagyérdemű publikum 
elsősorban a dalok előadójával azonosítja a szerzeményeket. Amikor 
azt a 75 dalszöveget kerestük, amelyekkel leginkább jellemezni tud-
juk a még mindig aktívan alkotó művészt, abból indultunk ki, hogy 
Bródy János nemcsak kivételes tehetségű zeneszerző és szövegíró, 
hanem egyben saját dalait előadó művész is, és nem kis meglepetés-
sel állapítottuk meg, hogy ha összeszedjük az önálló lemezeken sze-
replő dalokat, és kihagyunk néhányat, amelyeket a szerző eredetileg 
másoknak írt, éppen kijön a számmisztikában hívők számára kedves 
75 dalszöveg. 

Bródy János önálló előadói pályafutása a hetvenes évek végén, 
a Várszínházban és az Egyetemi Színpadon kezdődött. Az Illés- és a 
Fonográf zenekarban eltöltött évek után egyre inkább olyan dalok 
születtek, amelyek személyes hangulata, érzelmi elkötelezettsége 
vagy ironikus intellektualizmusa szinte megkövetelte, hogy szerzőjük 
maga álljon velük közönség elé. Olyan idők jártak akkor, amikor da-
lokban tört a felszínre sok mélyen elfojtott érzés és gondolat. Bródy 
János a maga sajátos előadói képességeivel hitelesen és mindenki ál-
tal érthetően fogalmazta meg nemzedékének álmait és csalódásait, 
és hamarosan a hatóságok által gyanakodva figyelt, de minden tiltás 
ellenére közkedvelt szereplője lett az ifjúsági klubok hálózatának.
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Első lemeze 1980-ban jelent meg Hungarian Blues címmel, olyan 
emblematikus dalokkal, mint a Személyi igazolvány, Filléres emlékeim, 
Földvár felé félúton, Mama, kérlek, és a költői fordulatokkal helyzet-
jelentést adó Maszkabál. Az album váratlan és hatalmas sikere kö-
vetkeztében Bródy János országosan elfogadott és ikonikus előadója 
lett saját szerzeményeinek.

Második albuma a Ne szólj szám… volt 1985-ben, melynek címadó 
dalában még ma is érezhető a korszak alapvető életérzése, és azóta 
tudjuk, hogy van olyan, hogy Egy hétig tart egy szerelem. Ezen az albu-
mon jelent meg sok-sok év után újra a hatvanas évek nemzedékének 
egykor betiltott himnusza, a Ha én rózsa volnék.

A nyolcvanas évek végén következett a Hang nélkül, amelyen az 
Engedd, hogy szabad legyek, az Átmeneti állapot és a Zárt osztály már 
nyíltan szólt a változás iránti vágyról, de emlékezetes maradt a Légy 
hű magadhoz vagy A magány című dal is. Ez volt az utolsó album, ahol 
a Fonográf társasága még együtt szerepelt egy lemezen.

Az utca másik oldalán című összeállítás 1994-ben jelent meg, iro-
nikus és kritikus hangvételével már az új korszak ellentmondásait 
tükrözte máig ható érvénnyel, olyan dalokban, mint a Tangó leMondó 
és a Haggyá’ má’ békibe’, de művészi hitvallást is jelzett a Mit tehetnék 
érted vagy A földön járj. 

A zenekarok feloszlottak, átalakultak, de Bródy János folyama-
tosan képes volt önmagát adni, és gitárral a kezében, mint a hét-
köznapok krónikása járta az országot, ironikus mosollyal idézve a 
reménytelen szerelem és a beteljesült csalódás közti rövid átmeneti 
boldogságot, vigasztalva a meg nem valósult álmaikból ébredő szo-
rongókat. Az 1994-es, a régi Budapest Sportcsarnokban tartott elő-
adás ról – Volt egyszer egy Bródy János koncert címmel – CD és később 
DVD is forgalomba került.
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Az új évezred kezdetén Kockázatok és mellékhatások címmel jelent 
meg az a zenei gyógyszer, amellyel nem kell orvoshoz vagy gyógysze-
részhez fordulni. A lemezen szereplő tizenkét szám túlnyomó több-
sége, mint a Jön a vonat és a Meg kéne kapaszkodni, az életünkben 
sűrűn előforduló kockázatokról és mellékhatásokról szól. Az embe-
ri jogok védelmében írt Szabadnak születtél pedig arra figyelmeztet, 
hogy törékeny ünnepeink és bizonytalan hétköznapjaink közepette 
is meg kell őriznünk emberi méltóságunkat. 

Bródy János életművében kiemelkedő szerepet játszanak azok 
a színpadi művek, amelyek nélküle nem jöttek volna létre, és itt el-
sősorban az István, a király rockoperára gondolhatunk, de jelentős 
sikert ért el a Kőműves Kelemen, a Doctor Herz, a Veled, Uram!, a Will 
Shakespeare, vagy akit akartok, és Andrew Lloyd Webber darabjának 
magyar változata, a Volt egyszer egy csapat. Szívem szerint itt említe-
ném még a Képmutatók című muzikomédiát is, amelynek bemutatója 
eddig sajnálatos módon elmaradt.

Az Illés szekerén című album 2011-ben került forgalomba, és ko-
moly meglepetéseket tartogatott még azoknak is, akik jól ismerték 
Bródy János addigi pályafutását. Az Illés-zenekar hagyományainak 
szellemében készült összeállítás izgalmasan sokszínű zenei anyag 
lett. A ’60-as évek világára visszatekintve a hatvanas éveiben járó 
szerző ezzel az albummal mintegy összefoglalta zenei pályafutását, 
dupla platinalemez lett, és Fonogram-díjat is kapott.  A lemezen sze-
replő szerzemények közül jelentős utóéletet mondhat magáénak az 
Édes életünk, az Ezek ugyanazok, a Nyuggerdal, és az erősen politikus 
dalok közé sorolt Lesz még egyszer.

A feltámadt érdeklődés következménye, hogy Bródy János 2016-
ban egy Ráadás albummal jelentkezett, amely eredetileg jubileumi 
vinil (bakelit)-korong lett volna. A slágerlistás lemezen vadonatúj 
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számok: Te itt leszel majd mellettem, Magyarok közt európai, Birka
ország, Újra ősz van már, Gyere édes, jöjj és korrumpálj, és régi dalok 
újraértelmezett feldolgozásai szerepelnek, mint a Csillag Hajnalka 
folytatása, a Felföldiné estéje. A 70. évfordulóra végül egy öt bakelit-
lemezes, exklu zív összeállítás jelent meg, amelyből csak 300 példányt 
gyártottak. A felemelő hangulatú Aréna koncertről BRÓDY70 címmel 
DVD+2CD került forgalomba a Grundrecords gondozásában. 

Bródy János elsősorban dalszerzőnek tartja magát. Dalait sokan, 
sokféle formában feldolgozták; Koncz Zsuzsa és Halász Judit mellett 
írt dalokat Zoránnak, Somló Tamásnak, Gerendás Péternek, Komár 
Lászlónak is, és egy időben Várszegi Gábor nevében az Omega szö-
vegeit is ő írta (Csillagok útján, Gammapolis). Újabban a Margaret 
Island zenekar és az Ivan & The Parazol műsorában is szerepelnek 
Bródy-dalok. 

Legutóbbi, 2020-as albuma a Gáz van, babám! Az Illés szekerén és 
a Ráadás után újabb tizenkét számmal jelzi, hogy a 75. évét betöl-
tő Mester még mindig kiemelkedően aktív szereplője a hazai zenei 
közéletnek. Az olyan számok, mint a Tűz van, babám!, a Mit hoz még 
a múlt, a Tábori fénykép vagy Az én országom, felemelő zenei és szel-
lemi élményt nyújt azoknak, akik követték Bródy János több mint 
ötven éves pályafutását, és azok számára is kötelező tananyag, akik 
csak most ismerkednek a magyar nyelvű rockzene egyik alapítójá-
nak életművével. És bár az egyik legszebb dala egy olyan emberről 
szól, Akit a hazája nem szeretett, határozottan állíthatom, hogy határo-
kon innen és túl Bródy Jánost nagyon sokan szeretik, és még azok is 
tisztelik.  akik más oldalról közelítik meg a magyar nyelvű dalkultúra 
21. századi alkotásait.

Budapest, 2021. szeptember                                                Mentler Krisztina
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