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Szentesi Zöldi László:

A budi tetejére kitett
töklámpás

István, a királynõ

Levél Szörényi Leventének

Nagy Feró és Varga Miklós. Két félisten a múltból. S bizony, az a múlt már
annyira távoli, hogy talán maguk sem tudják, milyen érzés, ha õk fújják a
passzátszelet. Ezúttal egyfajta önalázásba torkollik a jelenet: amikor az ember
önmaga paródiájaként elõtántorog egy Trabantból, és ezért gázsit is kap, akkor
tényleg ideje nyugdíjba vonulni. A Beatrice zenekar, a nonkonformizmus
hajdani zászlóshajója már a távoli múlt. Nagy Feró ma azoktól kapja a sarzsiját,
akik ellen meghirdette igéit 1979-ben, és a „tehetségkutatás” után újabb
szócikket fogalmaz magáról a
celebidiotizmus szótárában.
A végére hagytam az István, a
király szerzõpárosát. Talán
meglepõ, de voltaképpen Bródy
János az egyetlen pozitív szereplõ
ebben a történetben. Õ ugyanis –
ellentétben a kifakult sztárokkal –
pontosan ott áll, ahol 1990-ben.
Akkor SZDSZ-nek hívták a klubot,
ma nincs nevük, de ahogyan annak
idején Tini koncerten is kitûzte
magára a pártlogót, ma sem tagadja
meg a politikai ízlését – és
komolyan mondom, ezért
elismerés illeti.
Szörényi Levente azonban már
más tészta.
Ha valaki képes elmagyarázni,
hogy az az ember, aki a Pilisben
táltostelepek után szimatol, ugyanaz, mint aki most magyargyalázáshoz és
nemzeti szimbólumaink megcsúfolásához adja a nevét, isten bizony, kap tõlem
egy Illés-bakelitet. Szörényi Levente talán erõszakos és anyagias környezete
nyomására, talán belsõ zavarodottságában, talán egyszerû jellemgyengeségbõl
szépen, komótosan szembeköpte saját magát. Nem a politikai táborok közötti
szambázás, még csak nem is önmagának ellentmondó nyilatkozatai, hanem a
nagyság látványos hiánya a legfájdalmasabb újdonsült személyiségében. Az
még rendben van, hogy produkciós irodájával állandóan újabb rétegeket hánt le
az István, a királyról (ez logikus is, hiszen újabb keletû zenemûveibõl egy
füttyszónyi sem maradt meg bennünk, az ember csak kínos diszharmóniára és
önismétlésekre emlékszik), ehhez joga van, végül is õ a szerzõ. Nagyobb baj,
hogy az eredeti felálláshoz képest, amelyben mégis csak klasszisok tolongtak
Sebestyén Mártától Vikidál Gyuláig, mára eljutottunk szegény Feke Pálig és a
gázoló Buciig. A régi Szörényi Levente valaha csípõs dallal válaszolt volna a
pénzhatalomnak, a mostani talán a kérdés feltevéséig sem jut el, lehajtott fejjel
a kasszához járul, és félénken százalékot kér magának.
Végezetül szeretettel gratulálunk mindazoknak, beleértve a polgári
Magyarország hivatalosságait Budapesttõl Szegedig, akik finanszírozták és
beengedték a Dóm térre ezt a produkciót. Mint hallom, hamarosan a fõvárosban
és talán máshol is láthatják majd a kíváncsiak, amint a Szent Korona börtönbe
zárja a magyarokat, s megtapasztalhatják, hogy István-Orbán kegyetlen állat,
aki náci tisztekkel kínoztatja a másként gondolkodókat.
Azt hiszem, most pont erre van szükségünk.
Forrás: magyarhirlap.hu

(folytatás a 3. oldalról)
A deheroizálás ugyanis a kommunisták sportja volt. Õszerintük amúgy az emberiség történelme egy szakadatlan fejlõdéstörténet, amelynek végsõ célja a kommunizmus eljövetele. A „Jézus magyar volt”- és az „István a magyarság árulója”féle szekta szerint viszont az emberiség történelme egy szakadatlan visszafejlõdés-történet, amelynek végsõ célja a magyarság teljes elpusztítása.
Szerencsétlenek. Bár nem tudom biztosan, értük kár-e.
Ellenben az István, a királyért biztosan kár. Kár volt ezt hagynod, Levente.
Akkor is, ha tudom, István deheroizálása a te szájad íze szerint való. Akkor is kár
volt, mert mûved, mûvetek túlnõtt rajtatok, és önmagában szakrálissá vált. És te
most hagytad, hogy ezt is bekenjék mérgezõ nyállal.
A legnagyobb baj pedig az, hogy ezt színvonal alatt tettétek. Hogy is mondja
Pierre a Megáll az idõben? „Nem mindegy, hogy milyen színvonalon vagánykodik az ember…” Hát, Levente, ez nem színvonal.
Aki szerint, ha német: akkor náci; ha katolikus pap: akkor náci és/vagy verõlegény – az nem mûvész, csak egy közhelyes kretén. De legalább következetesek
lettetek volna a bûnben. Akkor legalább a pogány magyarok és Koppány lenne
szerethetõ. De nem. A gondolat teljes hiányát aljas és ostoba külsõségek pufogtatásával fedtétek el. Levente, tényleg attól lett újszerû és „modern” a mûved,
hogy Torda, a táltos elbaszott rocksztárként gitározik, és rápöffent egy dzsangára? Hogy Laborc úgy néz ki és úgy is viselkedik, mint egy transzvesztita köcsög?
Hogy Gizella náci egyenruhába bújtatott német lovagokkal csalja Istvánt? Hogy
István egy akarattalan pöcs, Koppány meg egy másik akarattalan pöcs?
Én szégyellem magam, míg mindezt sorolom. Pedig nem nekem kéne, Levente.
Nektek kell szégyellnetek magatokat, mélységesen. És még csak nem is miattunk, Levente. Hanem tudod miért? Azért a kétszázezer magyarért, akik Csíksomlyón megnézték az István, a királyt. Akik között ott álltam, ott állhattam a
csíksomlyói nyeregben, és átélhettem életem egyik legnagyobb élményét. Láttam
idõs székely embereket, akik ünneplõben jöttek oda, és végig állták könnyes
szemmel az elõadást. S láttam a fiatalokat, akik akkor és ott örök hitet tettek magyarságuk mellett.
Az õ életük áldozatát, az õ hitüket téptétek széjjel ezzel a szemétséggel, ezzel
a mocsokkal, amivel volt bátorságotok kiállni most a szegedi dóm lábához. Abba
a térbe, amit Horthy Miklós és Klebelsberg Kunó lelke tölt ki a mai napig.
Igen, Levente. Abból a csodából, ami egyszer megszületett, és ami végsõ küldetését éppen a csíksomlyói nyeregben töltötte be, Babba Mária lábainál, mára a
lepukkant Trabantból kiszálló két szánalmas figura maradt, akik nyálfolyató idiótaként lengetik a kis piros-fehér-zöld zászlójukat a semmiben. Ez maradt belõletek.
Kérlek, ezt ne vigyétek ki Erdélybe. Legalább õket ne kenjétek össze magatokkal.
S a tõled 2004-ben kapott Szabadság Díjamat pedig ezennel visszaadom. Pedig sokat jelentett nekem egykoron. Éppen annyit, mint az egykor volt István, a
király.
Minden jót neked. Sajnálom…
Forrás: magyarhirlap.hu

(folytatás a 3. oldalról)

bertnek az István a király évfordulós elõadását, hogy
egy olyan kis kedves, “minden a helyén” musicalt
produkáljon a közönségnek. Mit mondjak, azon sem
lepõdtem meg, hogy István, akarom mondani Orbán egy náci maffiózó rohadék, aki háta mögött egy
SS-tisztre emlékeztetõ, Németországból küldött káNem hittem, hogy ez a megnyomorodott lelkû póval karöltve nyomja le az egész rockoperát. És a
Mephisto ki tud hozni a sodromból. És mégis ez legkevésbé sem lepõdtünk meg, hogy a keresztény
történt. Menyhárt doktor, aki pedig a legkevésbé sem hittérítõket mindvégig napszemüveges maffiózók
prûd alak, és még véletlenül sem lehet felbosszantani holmi perverz, öncélú kereszténygyalázással,
mi több a rossz nyelvek szerint látták már Menyhártot Dedinkyben, amint egy titokzatos hétvégi
ház hálószobájában Mater Dolorosáról fejtette le
az apácaruhát, szóval Menyhárt az augusztus 18i éjszakában átkozódva hagyta el a Szegedi Dóm
környékét, majd verte bõszen a kormányt a város
határáig.

Alföldi igazán
aljas húzása

De nem is itt kezdem. Még a délutáni verõfényben, a szegedi Széchenyi tér nagy platánfái alatt
egy magába roskadt balfaszt láttunk végigsétálni.
Szörényi Levente volt az. Lehet, akkor döbbent rá,
hogy agg korára teljesen hülyét csináltak belõle. És
lehet, azóta is kissé összeszorul a gyomra a Rosta
Mária név hallatán.

és kommandósok védelmezik, a vörösen világító
keresztek fegyverré válnak, s azzal szúrják, kínozzák halálra a szerencsétlen népet. Mondom, eddig
basic Alföldi, láttam én már tõle perverz, de nagyon
jó darabokat (pl. Sade márki) és nagyon-nagyon szart
Nyilvánvaló, hogy nem azért adták Alföldi Ró- (mondjuk a sok közül A park). Arra azért kíváncsi va-

gyok, hogy a népszabis színházi fõdíva, Csáki Judit
és a kultúrkampfos krav maga sportklubja hogyan
fogja kimagyarázni ezt a triplaszart, de annyira
azért nem érdekel. Aki megvette a jegyet (én is), megérdemli.
Ugyanis Alföldi István a királya elsõ sorban szar.
Ez a torz énképû, bizonyítási kényszeres, identitászavaros barom ugyanis annyira rászûkült a monumentális képre, amint a rohadék szerzetesek az SS
tisztek és kéksisakos békefenntartók oltalmában
halálra terrorizálják a népet, hogy közben szétesett az egész történet.
Csáki Juditkám, hazugságvizsgáló gépre kötve
mondd ki kérlek, hogy “az elsõ felvonás nézhetõ”.
Nem, nem nézhetõ.
Nem sikerült felépíteni a kifordított karaktereket. István egy szürke senki, akit a játszótéren a
csúnya keresztény gecik védelmeznek és alig különbözik a másik hõzöngõ szürke senkitõl, Koppánytól, akit Stohl buci alakít, és (bár karakterszínészként Stohl kitûnõ) ez a Koppány végül is egy
ugyanolyan kisvárosi keményfiú/zsaru lett, mint
amilyen Buci az összes többi szerepében. Magyarul
nincsenek karakterek. Csak egy összemosódott
katyvasz.
(folytatása a 14. oldalon)
Forrás: http://www.tutiblog.com/2013/08/alfoldiigazan-aljas-huzasa.html

