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csEH tamás arcai – kErEsztüL az éLEtEn

Több mint negyven évvel ezelőtt kezdte meg Cseh 
Tamás és Bereményi Géza annak az ezernél is több 
dal nak az írását – és nem sokkal később azok elő adá sát, 
majd az előadások révén számtalan variá ció meg al ko tá
sát –, amelyet az alkotópáros elő adó mű  vész tagjának, a 
ze ne szer ző Cseh Tamásnak halála után, teljességre törek
vő en a Cseh Tamásarchívum épí tése, fejlesztése érde ké
ben az Országos Széchényi Könyv tár Történeti Interjúk 
Tárá ban gyűj tünk, rend sze rezünk. 

Ennek a gazdag anyagnak a feldolgozása tette 
lehetővé, hogy 2013. január 22-én a magyar kultúra 
nap ján, amely egyben Cseh Tamás születésének het   - 
ve nedik évfordulója is volt, egy napra a nemzeti 
könyv tár VIII. emeleti nagytermében a barátok, ra-
jon  gók, kutatók és olvasók először láthatták együtt a 

dal nok, a képzőművész és az indián életének emlé-
ke it, alkotásait. Részleteket mutattunk be filmekből, 
kon cer  tek ből, színházi fellépésekből, tv-műsorokból 
és interjúkból, kiállítottuk személyes tárgyait, fény -
ké peit, kéziratokat, kottákat, lemezeket, képző mű vé-
szeti munkáit. Felállított indián sátra, tipije – bará-
tai nak segítségével berendezve – ritka alkalmat kínált 
betekinteni a bakonyi indián titkos, „másik éle tébe”.

Mintegy 1800 látogatója volt az egynapos ese mény- 
    nek, amelyen két nagy sikerű koncertet tar tot  tak – 
egy-egy, Cseh Tamásnak írt dal ősbe mu ta tó já val – 
barátai, alkotótársai. Délben Koncert nél kü le cím mel 
az egykoron Cseh Tamást kísérő Ad Libi tum zene-
kar tagjai – Novák János, Márta István, Kecs ke mé ti 
Gábor – zenéltek, este hattól pedig Másik János adott 
elő közösen írt dalaikból. 

A program nem csupán Cseh Tamás életművének, 
pályájának, alkotásainak bemutatója volt, de egy nap -
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Az egynapos bemutató plakátja
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ra könyvtárunk „príma hellyé” is vált a Cseh Tamást 
és a Dalokat szerető tisztelők, zenészek, műve lő dés-
tör té né szek számára.

„itt a szaBad EuróPa rádiója, a szaBad maGyar-
orszáG HanGja!”

2013. október 31-én volt 20 éve, hogy a Szabad 
Európa Rádió 42 év szolgálat után utoljára közvetített 
ma gyar nyelven. A rádió egykori munkatársainak 
talál ko zó jával egybekötött bemutatóval idéztük fel a 
Sza bad Európa Rádió Magyar Osztályának történetét 
– a kez de te ket, az ötvenes évek hidegháborús idő sza-
kát és a magyar forradalmat, illetve a 80-as éveket, 

a rendszerváltozást, és a búcsút 1993. október 31-én. 
Emblematikus „szabadeurópás” műsorokat, kora-
beli propagandafilmeket, interjúrészleteket, az 1956. 
ok tó ber 31-én, 57 évvel azelőtt elhang zott műsor fo -
lyam pontos rekonstrukcióját láthat ták, hall hat ták 
az idelátogatók, miközben megtekint het ték a Münc-
hen ben egykor működő rádióstúdió és szer kesz tő ség 
eredeti berendezéseit, relikviáit. Az egy na pos ren dez-
vé nyen és kerekasztal-beszélgetésen töb bek között 
részt vett Borbándi Gyula, Skultéty Csa ba, Büky 
Barna, Ramsay Győző, Elekes István, Vayda János, 
Kovács Ilona, Pataki Judit.
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Teenager party. A mikrofonnál és a lemezjátszónál: Cseke László


