
arcok és maszkok

ALMÁSI MIKLÓS

Dal-dokumentumok
a 70-es évek elejéről

Cseh Tamás műsora

A rejtély
Cseh Tamás nem beatet énekel, nincs be-
öltözve, nincs semmi extra benne - még
csak nem is szép. Dalszövegei - Bere-
ményi Géza versei - bonyolult utalások-
kal, olykor zenei anyaggal súrlódó kont-
rasztértelemmel szólalnak meg, szinte
csak a felnőtt fül számára felfoghatóan.
Humora, iróniája, mondanivalója és
gesztusnyelve csupán egy eddig nem hal-

lott-látott hullámhosszon vehető.
Mégis vannak tömegei. Relatíve persze:

nem sokan, de estéről estére - mikor van
ilyen - megtöltik a Huszonötödik Színház
nézőterét, és főként a lenti elő-csarnokot.
(Azok ugyanis, akik reménykednek, hogy
mégis bejuthatnak: háromszor-négyszer
annyian, mint amennyi férőhely van ...) S
ma már nemcsak ezeket a kis termeket tölti
meg közönsége: a Műegyetemen ezres
közönség hallgatja: kilépett a
kamaraműfajból. A rejtély tehát először is
a siker, a vonzerő. Pontosabban: a
szuggesztivitás. Amivel hat, amivel vonzza
hallgatóit.

(Zárójel: tömeget vonz, de jobbára
önmaga ellenére. Ha ugyanis túl sokan
vannak - mint például a tévé által is köz-
vetített műszaki egyetemi estjén -, akkor a
siker is olvadékonyabb, hűvösebb. Száz-
százhúsz ember kis család, akiknek még
lehet ezen az intim, baráti hangon énekelni.
A szélesebbre táguló falak elmossák a
jelenséget. Egyénisége, úgy látszik,
maximálisan tizenöt méteres sugárban hat.
Azon túl más műfaj kezdődik. Azt is meg
fogja tanulni, de az már egy más képlet
lesz ...)

A rejtély vele magával, produkciójával
folytatódik. A zenekar - három akadémista,
gordonkával, fuvolával és néhány egyéb,
zörejt keltő hangszerrel - előbb ül be, a
pódiumon két-három gitár, erő-sítők. És
egy kalap. Bejön, aprókockás ingujja félig
felhajtva, haja kétoldalt szigorú körbe
fogja arcát. Félszeg, óvatos léptekkel,
cseppet sem a sikerhez szokott ember
mozdulataival megy a helyére. „Beáll",
felveszi a maszkot - erről majd később - és
elkezd énekelni: hangja nincs, gitárja
monoton sanzonkíséretet ad - de máris van
atmoszférája. Pedig

a közönség még alig érzi, hogy megfog-
ták. Az első dal (Egy boldog nyár Buda-
pesten) kezdete semmit sem ígér - de a
végén már kuncognak („szeresd úgy,
ahogyan én" - énekli ugyanis egy felerő-
sített gunyoros mosollyal, megnyomva a
banális-édeskés „ahogyan-én"-t). S ez a
kuncogás, mely fel-felvillan a néző-téren,
ez a közege. Az értés : hogy veszik a
lapot. De mit vesznek? Még semmit sem
mondott: csak belemosolygott egy banális
sorba, és a rácsapódó reflektor-fénybe.
Mitől, miért fogadják el lebegő humorát
már ilyen vakszövegnél is - még
ismeretlenül?

A következő dalnál már teljes a kon-
taktus (Dal nővéremnek). Pedig most sem
csinál semmit: mesél - nekem, neked,
köznapian, csak a szünetekben, a sorokat

követő pár másodperces némaságban
engedi szóhoz jutni azt a többletet, ami
szövegből, a gondolatból s belőle árad. S
ami egyre több tekintetet kapcsol rá
maszkjára, gitárjára.

Ez a rejtély izgatott: ennyire csak ön-
magára utalt előadóval már régen talál-
koztam. Csak ő van jelen, de úgy, hogy
nem lehet szabadulni groteszk-szomorú-
patetikus maszkjától. Miért?

A maszk
Buster Keaton után szabadon: „kimere-
víti" az arcát. Szeme szűri a fényt, szem-
pilláin át néz a semmibe. Valami tétova -
fájdalmas? ironikus? emberközeli? vagy
embertávoli? - mosoly lebeg a maszk
felett. Keze a gitáron babrál, s csak mintha
magától - megszólal a
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hang... Lassan nekitámaszkodik a pó-
diumnak. Mikor a dal végére ér, fél lábát

tánclépéssel - megemeli, mintha el
akarna lebbenni: jelzi, hogy vége. (Dalai-
nak ugyanis nincs poénja, zárása; sem
pontot, sem felkiáltójelet nem ír a szö-
vegbe-zenébe.) De ekkor már meg is
hajlik, és a maszkból is arc lesz: „Köszö-
nöm."

Voltaképp nem lehet észrevenni, hogy
maszkot visel. Csak mikor félidőben egy
pohár vízért kilép a fényből, akkor érezni,
hogy más a „civil", és más, aki a dalban
él.

Mert a maszknak nemcsak ezek az arc-
és testbeli kellékei vannak. A maszk első-
sorban: szöveg. Minden dal egyes szám
első személyben szólal meg. Tehát ön-
magára mutat vele: „az első fénykép,
látod, én vagyok", vagy „mint kigombolt
blúz alá / a tenyér csúszik, közétek úgy
csúszok be én". Ő tehát nemcsak énekel,
hanem megjelenít egy talányos szerepet,
„valakit", aki Buster Keatonból, Beckett-
ből, cowboyhősből, banális
slágermitológiából és valami légiesen
tiszta forradalmárhősből van összegyúrva.
(Két abszolút biztos sikerszáma, Á fűtő
[banális idill, „az én papám fűtő" pazar
ritmusára] és a Régi idők mozija
[félelmetesen naiv - ám légiesen tiszta
hősnosztalgia] ezt a talányos valakit je-
leníti meg, azt, akinek többféle maszkját
egymás után felpróbálja.) Talányosan:
mert ő maga egyikkel sem azonos pon-
tosan. Mindegyikből egy kicsi, s mikor
már-már összemosódik az egyikkel, máris
átlibben - egy bocsánatkérő mosollyal - a
másikba.

A szövegmaszk tehát a legfontosabb
kellék: Bereményi Géza írja ezeket a
„tipizált", szürrealista beütésekkel villogó,
furcsa szövegeket. De ez is másképp van,
mint ahogy az ember elképzelné. Közös
műhelyükben ugyanis a dal van előbb, és
ehhez készül a szöveg, ami viszont egy-
egy sanzon végső karakterét, üzenetét
megadja. Úgy érzik, hogy nem a zenei
közeg a fontos, hanem az, amit
„mondanak" vele, azaz a szövegbe zárt
üzenet. Szép műhelytévedés ! Ha csak a
szöveget olvassuk, semmit sem érzünk,
mintha kilopták volna belőlük az
üzenetet. Ha a dallamot figyeljük, leg-
feljebb valami közepesen jó zenét sej-
tünk. A szöveg tehát csak a zenei közeg-
ben szólal meg, válik szuggesztív hatá-
súvá, s a dallam csak a szöveg által su-
gallt gondolati-hangulati tartalomtól su-
gárzik fel, válik élménnyé.

S az egész akkor, mikor mindez maszk
lesz. Egy magatartás változatainak körül-
írása. Azok számára, akik már kinőttek a
beatből, akik már érzik, hogy kímélet-
lenül közeledik a harmincadik esztendő, a
felnőttség, amikor minden, ami húsz évük
táján körülvette őket, már csak
nosztalgikus emlékké, mosolyt keltő nai-
vitássá változott, vagy szomorú regénnyé
stilizálódott. Cseh Tamás ezt a búcsú-
atmoszférát ragadta meg, a felnőttség
küszöbére érkezők fura tétovaságát, és azt
a szorongó pillantást, ahogy egy másik
világba - a felnőttekébe - betekintenek.
Reményeit és ideáljait mondja el ennek a
generációnak - és kamaszos mű-
cinizmusát. (Egyik legsikeresebb száma
az Érettségi találkozó, melyben a régi

haverokat sorolja fel, kiből mi lett, ki hol
horgonyzott le, hogyan tanulja a fel-
nőttséget. Refrénje: „most már bizonyos, /
úgy telnek az évek, / ahogyan telniök kell
pontos terv szerint" - ami természetesen
kesernyés irónia. és felnőttek mímelt
közönye - meg a „többieken" való
vállrándító mosoly keveréke.) Szövege-
zenéje ezt a hangulatot, egy korosztály
megfogalmazhatatlan vallomását akarja
maszkba rögzíteni. Dokumentummá
alakítani.

Mindehhez azonban még valamit hozzá
kell tennünk. Cseh Tamás - kezdő.
Bármennyire készen került is a pódiumra,
bármennyire majdnem tökéletes is ez a
maszk - átüt rajta olykor az ama-tőr. Talán
ez is belejátszik varázsába - mindenesetre
letagadhatatlan. Ebből az is következik,
hogy ma még szűk az a skála, amit be tud
fogni, hogy különböző dalainak
hangvétele „hasonlít" egy--másra, hogy
nehezen tud újítani, az egy-szer már
beállított modellből kilépni. De talán ez is
hozzátartozik a hetvenes évek elejének
dokumentumához: az amatőrizmus
szerelme - és korlátai.

Az alaphang
Legvilágosabban két változatát dolgozta
ki. Az egyik az élet tragédiáit idézi fel -
régi tangók műemelkedettségébe, bana-
litásába csomagoltan. A másik a hősi
gesztusokat, a „csakugyan" nagy dolgok
emlékét idézi fel - filmzenébe öltöztetve.
Az előbbi legsikerültebb darabja az
Üdvözlőlap Karádi Katalinnak. A gordonka
búg, a fuvola a szél süvöltését utánozza -
slágerbe édesítve persze -, s a dallam
Karádi-motívumokból felépített édeskés
tangó. „Fú a szél, s a fagy kígyója sziszeg"

(a fuvola itt „beleszisszen", hogy értsük,
miről van szó ...), „hóban fekszünk, s nem
tudom, hogy mi van teveled." A dallam és
a kontrasztszöveg filmszerűen ugratja be a
háborút, a frontot, Nemeskürty dokumen-
tumregényét s Örkény groteszk kiegészí-
téseit. „Posta nincs, se csillag a váll-lapon,
és fekszem itt és megy a századom, /
második magyar hadseregem mi a nevem
és a fegyvernemem." (A prozódia
megbicsaklik: a zene keresztbenyírja a
„második magyar had-seregem" szavakat, s
ez a véletlen kisiklás a tangó édes-kés-
sima szövetéből mindig kirobbantja a
nevetést: a groteszk itt „metszi" a tragikus-
gúnyos tartalmat. S a zene itt telíti meg
élettel a szöveget.) Most már vált a ritmus,
indulószerű, pattogó, őrmesteri a kérdés
(,,mi a nevem . . .") -- mivel
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azonban egyes szám első személyben
mondódik, valami halál előtti tudathasa-
dásról is súg valamit. Mintha a hóban
fekvő, már-már megfagyni készülő - saját
őrmestere is lenne, miközben Karádi
Katalin szeretőjeként vizionál .. .

Nemrég valaki arra emlékeztetett, hogy
a Csárdáskirálynőt az első világ-háború
második évében mutatták be, a
legborzalmasabb veszteségek idején. Cseh
és Bereményi ezt a párhuzamot találja el
most Karádival: a mesterséges hamis
tudatot. Ez a katona („se csillag a váll-
lapon") Karádival merevedik bele a
fagyhalálba, erotikus élményei és tra-
gédiája együtt szövődik bele a tangóba. Az
utolsó strófában már lassul a ritmus, a
posta már nem jár, a trén továbbment, a
katona fekszik a hóban, és már nem tudja,
mi a neve . . . Az első nagy taps, a
kuncogásnál intenzívebb „értés" is itt tör
elő a közönségből.

A másik hangtípus: sajátos hősiesség-
nosztalgia. Vágy a nagy formátumú, már-
már romantikus hősök iránt. Talán a
legjobban sikerült darabja ennek a bal-
ladás pátosznak és flaszter-hőskölte-
ménynek a Petőfi halála. (Bevezetőt is
mond hozzá: ügyetlenül. Amint prózát
mond, kiesik a maszkból-szerepből, és
megszűnik a szuggesztív hatás. Szinte
küszködik a szóval. Civil lesz.) Hárfa-
szerű, monoton és veszélyt sugalló hár-
mashangzat a kíséret. Fehér ruhában -
megint első személyben - az úton fut a
költő, mögötte a két dzsidás. „Hátam
mögött" - meséli izgatott, fojtott, fojtogató
hangon - „vashegyek futó célra hajlanak. /
Dzsidája végét kengyelbe akasztja a két
lovas." Pontos, dokumentumszerű leírás, a
halál előtti pillanatok minden apróságot
megjegyző-felfogó figyelmének
mozaikdarabjai. A hang feszültebb, a
kíséret - mely az egyes sorok közti
szünetben önálló életet él, egyre jobban
körülfogja a hallgatóságot fenyegető,
fájdalmas közegével. Az elbeszélést
közbekiáltás szakítja meg: Vive la répub-
lique! Ez már nem az elbeszélés ideje, ez a
csatatéri jelen idő, ott vagyunk, ahol a
bevezető hárfahang dobogására lovak
patája kopog a földúton. „A hátam mögött"

- kezdi még egyszer. Szinte szenvtelen és
balladás a hang: megint kívülről látjuk a
tragédia bevezető képsorát: a két dzsidást,
a kengyelt, a tájat. Kinagyított, precízen
megrajzolt technikai részlet. S erre: „most
szembefordulni" - mondja magának, és
ismét „vive la république". Mert
szembefordul, és hősként élteti a

köztársaságot. A halál pillanata ez, de
még egy villanásra keringőütemre vált a
zene: „Fehér zubbonyban - utolsó ruhám"
- egy fiatal élet fájdalma. S most jön a
hősi vég és a „szeretném magam
megmutatni" gesztusa, a kettő fájdalma-
san groteszk ölelkezése: „Nem, ne így
legyen. Hogy nem látja senki, nem így
akarom!" - a dallam megint objektív, a
hang viszont már-már gyermeki vágy:
lássa valaki, hogy hős vagyok. S miköz-
ben ki-kisír belőle az elveszettség, hőssé
emelkedik.

Ez a két pólus: dalai két szélsősége. A
kettő között terül el a harmincévesek
birodalma: a köznapi élet banalitása, re-
ménysége, hősvágya, kispolgárcsúfolója,
öngúny. Mert a Petőfi halála zenei közegét
és magatartásmodelljét egy sor történelmi
hőst idéző dal folytatja: ezek javarészt
valamelyik Jancsó-film forgatásán
készültek, vagy részben be is illeszkedtek
a filmbe. (Például a Még kér a nép . . .-be,
a Szerelmem, Elektrába.) S itt érezni, hogy
milyen szervesen nő ki ennek a
generációnak hőséhségéből ez a hang-vétel.
A Balogh Ádám című ballada ma is nagy
tapsot arat, főként a végén feltűnő
betyárromantikával, mikor a dallam
hetyke-pergő ritmusa is csendesre, titok-
zatosra enyhül, s valami nagy készülődést
sejtet. De ugyanebből az anyagból perdül
ki a cowboyromantika is (Régi idők
mozija), ahol Lee-ről hallunk, a fiúról, aki
mindent kibír, és sohasem árulta el társait,
s akit ma is keres a négy cimbora ... A
cowboymitológián át- meg átüt az
egyszerű, mai hős igénye, innen ironizálja
a dal „régi" romantikáját. Ezeknek a
daloknak legszebb és leghatékonyabb
darabja, a Filmdal ugyanezt a hősi pátoszt
szólaltatja meg. („és puska-tussal és égre
a kéz / és bajonéttal és tovább / és mindig
hej / és nem krumpliért sem pedig
paszulyért") Hát akkor miért? Nyilván
nem a filmbeli romantikáért - jóllehet a
dalszöveg nem akar többet, közelebbit
mondani. A zenei anyagból azonban
mégis érezzük, hogy ezek a sorok
valamire rímelnek. Igen, az „ez a harc lesz
a végső"-re. Csak pátoszuk más : „a
végnek is a végénél, / a végleg végleg
végénél / és mindig csak végig, / a
legvégig". Cseh Tamás itt már szinte
suttogja, a prózává egyszerűsödött
szöveget: „és ott aztán hej" (ez már szinte
elnyújtott sikoltás, keserű és reménykedő)
„a kő kemény lesz és a vaj puha / és
nincsen már csak igazán / és nincsen már
csak csakugyan". Ez a kiáltás már a
forradalomról szól, egy az egy-

ben. Csak mikor indul, akkor hiszi a
hallgató, hogy filmbe lépett .. .

A banalitás utálata, a tespedt idillek
humorral teli megfricskázása - ezek a
dalok hozzák a legtöbb tapsot. A fűtő
mellett a Biblia (melyben az énekes és
Szűz Mária családot alapítanak). A „más-
képp kell élni, gyerekek" intelme itt úgy
módosul, hogy ezek a dalok látszólag el-
fogadják a spontán, az öröklött nyárs-
polgári kereteket, s csak lassan itatja át a
képeket valami gyilkos gúny, irónia, majd
nyílt - bár groteszk - ítélet.

A kétféle hang - a hősiesség utáni vágy
és a banalitás utálata - természetesen
összetartozik. Ugyanazt a magatartást, az
élettel szemben követelő, alakítani akaró
várakozást írja körül.

Adatok
Cseh Tamás (sz.: 1943-ban, Budapesten)
pedagógiai főiskolát végzett, képző-
művészeti érdeklődésű, rajztanár Erzsé-
beten. 1971 óta foglalkozik dalszerzéssel,
mióta Bereményi Gézával (sz.: 1946-ban
Budapesten) egy körúti csehóban össze-
hozta a véletlen. (Bereményi író és mű-
fordító. Első novellája, A svéd király, fel-
tűnést keltett lírai szürrealizmusával. Első
kötetének [1971] is ez az írás adta a
címet.) Találkozásuk adta a lökést a dalok
születéséhez, de a műfaj egy ideig
kizárólag barátok és ismerősök számára
élt: házi zenélésben szólaltak meg a dalok.
1972 óta kerültek pódiumra, első-sorban a
Huszonötödik Színház vezetőinek
unszolására. Így a Sebő-Halmos által
teremtett népzenei mozgalom mellé leg-
alábbis felnövőben van egy másik, maga-
tartás- és jelencentrikus dalmodell.

Cseh Tamás hatósugara főként az utolsó
évben terebélyesedett ki, neve is talán fél
éve forog közkézen, ekkor lett divat:
előadóestjeiről készült - illegális -
szalagok jó pár baráti társaságot megjár-
tak, s egy-egy verssora, daltöredéke oly-
kor közmondássá vált, idézetté, melyről a
használók talán nem is tudják, honnan
„idézik". (Először magam is így, egy
„illegális" szalagon találkoztam dalaival.)
Ma már körülbelül 120 darabból áll
repertoárjuk, ebből áll össze a másfél órás
műsor.

Történetük tehát nincs. Csak jelenük.
Jövőjükről sem lehet sokat mondani. Ez a
műfaj törékeny, s talán nem is foly-
tatható. Ma viszont - él, hat és terjed.
Cseh Tamás együtt nő ezzel a szellemi
hatásával. S talán túléli jelenét.


