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Cseh Tamás egyike azon keveseknek a
beatkultúra magyarországi képviselői,
folytatói közül, aki még ma is hitelesen
képes megszólalni a színpadon. Nemcsak
arra hivatott, hogy őrizzen egy történelmi
korszakhoz kötött mentalitást és művészi
formát, arra is képes, hogy újból és újból
aktualizálja, időszerűvé alakítsa a hatva-
nas évek egyszerre populáris és
progresszív hagyományát. Nem egy eltűnt
világ felidézését, nem nosztalgiát jelent
tehát újabb és újabb színpadra lépése,
hanem az idővel folyamatosan vállalt
szembesülést. Kétoldalú mérlegkészítés
ez: egy-részt az eszményeit őrző
személyiség értékeli a körülötte alakuló
valóságot, más-részt a változó idő mondja
ki folytonosan alakuló ítéletét egy
identitás-meghatározóvá emelt
magatartásról.

Az 1980-ban bemutatott Frontátvonulás
ennek a pályának a legfontosabb for-
dulópontja. Több értelemben is. Egyrészt
egy történelmi időszak végső összegzését
és a dalokban rejlő művészi lehetőségek
teljes kiaknázását jelentette az est. Ugyan-
akkor Cseh Tamás ezzel a műsorával vált
színpadi jelenségből színházi jelenséggé.
(Integritása megőrzésében talán döntő
az, hogy a lemezpiac viszonyai helyett a
művészszínház feltételei jelentik pályájá-
nak hátterét.)

A Frontátvonulás alaptémája már nem
egy generáció életérzése, hanem egy kor-
szak általános jellemzése. A Cseh Tamás-
Bereményi Géza-szerzőpáros dalokban
megfogalmazott nemzedéki önértelme-
zése ebben az esetben minden nemzedé-
ket érintő korszakélmény kifejezőjévé
érett. Az énekek ekkor már nem pusztán
ciklusokba rendezett élethelyzet-tudósítá-
sok, hangulatdokumentumok voltak. A
dalok közt elhangzó összekötő szövegek
lassan történetté álltak össze. Az énekek-
ben felvillantott helyzetek szituációkká
mélyültek, a dalokban megszólaló válta-
kozó hangok szereplőkké lettek. Ezzel
megszületett egy sajátos művészi forma,
a daléneklést a drámai történettel össze-
párosító műfaj, amely a népszerű és a
magas művészet határán áll. Egyaránt
jellemzi a szórakoztató művészet közvet-
lensége és az autonóm kultúra elmélyült-
sége. Pontosan és sokértelműen szól egy
korszakról; hangulatáról éppúgy, mint
rejtettebb lényegéről. Alakot képes adni a
formátlanul kavargó jelennek is. Arra vál-
lalkozik tehát, amire rendszerint csak utó-
lag, nagyobb távlatból visszatekintve va-
gyunk képesek: áttekinthető, megragad-
ható egészként szemlélni azt, ami még
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lezáratlan, kiszámíthatatlan terepe napi
létezésünknek.

Az előadót a korábbitól eltérő feladat
elé állította a Frontátvonulásban fellelt
műfaj. Már nemcsak énekesként, hanem
bizonyos mértékig színészként is jelen kell
lennie a színpadon. Megszokott értelem-
ben vett alakításról persze nem beszélhe-
tünk, hiszen az előadó sosem bújik ki a
bőréből, mindvégig Cseh Tamásként jele-
nik meg. Nem arra vállalkozik, hogy saját
személyiségének eszközeivel jelenítsen
meg egy önálló életű figurát, hanem csak
arra, hogy egy-egy alak jellegzetességei-
vel bővítse saját színpadi figuráját. Az
előadások középpontjában ugyanis min-
dig a történeteket elbeszélő énekes áll. Ő
idézi fel a szereplőket. Az alakok tehát
hozzá képest mindig másodlagosak. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy az előadó
minduntalan minősíti is figuráit szerep-
festő hanghordozásával, karikirozó moz-
dulataival. Egy-egy felvillantott szereplő-
vel az énekes állandóságot, folytonossá-
got képviselő személyisége szembesül.

Amit Cseh Tamás-jelenségként emle-
getünk, tulajdonképpen egy kétnevű, egy-
lényegű személyiség, Cseh Tamás és Be-
reményi Géza alkotótársi szövetsége.
Ezen a pályán Csengey Dénes, a Mélyre-
pülés szövegírója csak úgy jelenhetett
meg, mint Bereményi helyettesítője. Át-
vette az előadóval adott műfajt és meg-
szólalási módot. Csak ezen belül jelent
meg - nagyon finoman - másfajta gon-
dolkodásmódja. A következő lépést azon-

ban már nem tehette meg. Az előadó
lassan, de biztosan visszatalált Beremé-
nyihez. Az újabb daloknak már megint ő a
szövegírója.

A korszak

A Frontátvonulás egy időszak lezárása-
ként, összegzésként készült. Befejezés
helyett azonban nehezen vállalt kezdetet
jelentett. A benne megragadott korszakél-
mény, a benne fellelt műforma majdnem
egy évtizedre meghatározta Cseh Tamás
színpadi pályáját. (A Frontátvonulást az
1984-es Jóslat, majd az 1986-os Mélyre-
p ü l é s követte.) A továbblépéshez vagy
radikálisan szakítani kellett volna a felfe-
dezett műfajjal, vagy a korszakélménynek
kellett volna gyökeresen átalakulnia. A
világ azonban nem mozdult. Egy, a
lehetőségeit végsőkig kimerítő időszakot
prolongált a történelem. A hetvenes éve-
ket meghosszabbította, átnyújtotta a
következő évtizedre is, az arctalanul,
vakon, fehér bottal tétován botladozó
nyolcvanas évekre is. Ami ekkor történik,
lassú és láthatatlan. Az egymást követő
Cseh Tamás-művekben csak apró, finom
jelzések mutatják a felszín alatt megindult
mozgásokat, a változó idők sokáig még
láthatatlan új igényeit. Végül a mostani
bemutatón az Új dalok már másról
szólnak. Úgy tűnik, lezárult egy korszak,
az énekes pályáján is elkezdődhet egy
újabb fejezet.

A meghosszabbított hetvenes évek
1990-ben lassan véget érnek. Az eltelt
hosszú évtized meghatározó élménye az
elszivárgó idő, a történelemvesztés volt.
A változás szó bűvös varázsigévé silá-
nyult, az egyik legtartalmatlanabb sza-
vává kopott szókészletünknek. így szüle-
tett meg az állandóvá változ(tat)ott átme-
netiség, a váróteremlét élménye. így lép-
tek az életcélok helyére távlattalan túlélési
stratégiák. Ennek a világnak tükre és do-
kumentuma a nyolcvanas években bemu-
tatott három Cseh Tamás-előadás. Fur-
csa, sajátos színházi produkciók.

A műfaj

Legszívesebben monooperetteknek ne-
vezném őket. A történetekben, azokat
megállítva dalok szólalnak meg: belépők,
áriák, nagy ritkán kórusok. A dallamok
sokszor népszerű zenei műfajokat parodi-
zálnak: tangók, keringők, nép- és műdal-
formák, rock and roll-ritmusok szólnak.



Hallgatjuk a szereplők magánszámait, s
közben tudjuk, hogy másról van szó, mint
amiről énekelnek. Az áriák sorozatából egy
világ működésrendjét sejtjük meg. A
hetvenes években divatossá vált műfaj, az
ironizált operett jut eszünkbe. (Ascher
Állami áruháza, Gazdag Gyula Bástyasé-
tány 74-e, Esterházy Termelési-regénye.)
Ebben a műfajban a nézők elringatásának
hagyományai, klasszikus formái parabo-
lává alakultak. Egy hamis életcélokkal és
hamar kiüresedő értékekkel manipuláló
hatalmi szisztéma leleplezőjévé.
A monodráma műfajára való utalás azt
jelenti, hogy a sokszereplős történetet
egyetlen szereplő adja elő. A középpont-
ban az elbeszélő művekből ismerős me-
sélő (jelen esetben az énekes) áll, aki az
eseményeket felidézi. A színpadi játék ob-
jektívitása így csak félig születik meg.
Színpadi látvány helyett virtuális ese-
ménysorral kerülünk kapcsolatba. A meg-
határozó korszakélménynek, a virtualizá-
lódó létnek tehát maga a színpadi helyzet
a legpontosabb metaforája. Ebben a bizarr
beszédhelyzetben a reális és irreális
folyton átbillenő ambivalenciája teremtődik
meg. A valóságosnak hittről számtalanszor
bizonyosodik be a darabokban, hogy csak
a képzelet szüleménye, és fordítva, a
fantázia alkotta viszont gyakran válik
színtiszta realitássá.

A hősök

A történetek főszereplői a korszak ambi-
valenciáját hordozzák magukban. Hősök
és antihősök egyszerre. Értékőrzők, ar-
chaikus, de ma már nehezen megnevez-
hető tudás örökösei, definiálhatatlan ké-
pességek birtokosai. Ugyanakkor érzéke-
lik tudásuk életidegenségét is. Adottsá-
gaik alkalmazhatatlannak bizonyulnak lé-
tük keretei és környezetük viszonyai közt.
Nyugtalanul állnak a széthulló értékrend-
ben, mozdulatlan időben. Egyszerre jel-
lemzik őket tragikus gesztusok és komikus
pózok.

Vizy és Ecsédy kettőse a Frontátvonu-
lásban a mitikus barátságokat idézi. De
nemcsak az emberi lét értelmével és kor-
látaival szembesülő Gilgames és Enkidu,
Hamlet és Horatio juthat róluk eszünkbe,
hanem Stan és Pan is. Sorsukban nem-
csak a tragikus szerepek, hanem a hagyo-
mányos bohócszerepkörök is felismerhe-
tők. Frontátvonulás-beli kettősük lényege
azonban a mester és tanítvány viszonyá-

nak ironizálása. Ecsédy lihegve kutat Vizy
után, mert szeretné megérteni a tanítását.
Azt hiszi, hogy eltűnt barátja ismeri a
„nagy titkokat". A még csodákra is képes
főszereplő, Vizy - a pályaudvarvilágot
szülő világmamika fiacskája -, ez a gro-
teszk, hetvenes évekbeli Krisztus-figura
azonban nem másokat érkezett megválta-
ni. Csak magát szeretné kimenteni ebből a
világból. Nem prófétál, nem hirdeti a meg-
talált út igazságait. A többiek próbálják
meggyőzni őt: innen nem lehet elutazni.

Antoine és Desiré találkozása a Jóslat-
ban a titokfejtés alkalma, a megszerezhető
tudás megértésére tett kísérlet. A barátok
úgy állnak egymással szemben (a
szerzőpáros metaforájaként is), mint
mester és médiuma. Antoine gyötrő
erőfeszitései Desirével mondatják ki eltelt
életük igazságait. Egyszerre képviselik a
valódi látnokokat és ezek paródiáját. Páro-
sukat egy harmadik figura egészíti ki bo-
hóctrióvá. Az újságárus suhanc - aki a
történet végére Kinggé, az élet királyává
növi ki magát - hamis tanítvány a kariz-
matikus erejüket vesztő mesterek mellett.
Hallgatja a barátokat, és mindent másképp
ért. Az új nemzedék magabiztosságával
indul tovább Antoine és Desiré útján - és
ettől minden megváltozik. A beatkultúra
ilyen folytatókra lelt a nyolcvanas években.

A Mélyrepülésben is az eltékozlódó
életről, a hiábavaló erőfeszítésben felszá-
molódó elhivatottságról van szó. Novák
Béla már magányos hős, önmagába
visszahúzódó szereplő. Tudása valósággá
váltásának próbájára készül. Már nem
viselkedhet ugyanúgy, mint eddig, még
nem tehet másképp. A megérzett határ-
helyzetben felismert feladat az övé, a fel-
készülés: az elhatárolódás és az elhatáro-
zás. A történelmi, társadalmi kötöttségek-
ből való kilépés, a világot átalakító cselek-
vés elinditása. Ez azonban a szívósan
ellenálló viszonyok miatt csak groteszk
próbálkozásnak minősül.

A csoda tehát, ahogy az adott viszonyok
között megtörténhet, mutatvánnyá silá-
nyul. (Ugyanigy jártak az előző két történet
főhősei is.) De valójában mestermu-
tatványok ezek, melyek lényege a parado-
xonok megértése és kikerülése.

A történetek

Az események is a paradox helyzetből
következő ambivalens történések. Bennük
a változások szükségszerűségének és

elmaradásának, a cselekvések, tettek
kényszeréneklés meg nem történtté minő-
sülésének feszültsége jelenik meg. Komor
labirintusjátékok ezek az időben, történe-
lemben való megrekedés, illetve eltéve-
dés veszélyeiről. Maguk a metaforikus
értelmű helyszínek is labirintusváltozatok:
a Keleti pályaudvar, a metróalagút, Novák
kísérleti háza.

Mindhárom műben háromszakaszos
történet található. A helyzet felismerését a
második részben a helyzet feldolgozásá-
nak és meghaladásának kísérlete követi.
Ennek központi eleme, csúcspontja a cso-
da, a mestermutatvány. Mindezt a szük-
ségszerű kijózanodás követi. Körjátékok
ezek, hatalmas virtuális utazások, amely-
nek a végén ugyanott találja magát az
ember-mozdulatlanul.

A Frontátvonulás története a fejlődés-
regény szüzséjét ironizálja. A főhős útnak
indulása (azaz ennek csak szándéka) kü-
lönféle figurákkal hozza össze a főszerep-
lőt. Élettapasztalataik kimondása révén
válik teljessé a hős valóságismerete. Így
találhatja meg helyét a világban (azaz így
lesz még biztosabbá, hogy nincs helye
ebben a valóságban.)

Utat vesztett figurák furcsa panoptikuma
népesíti be a Keleti pályaudvart.
Egyedekre széthullott világot látunk. Egy-
mást kizáró értékrendek gyűlnek együvé,
megegyezéssé, kompromisszummá ala-
kítható találkozáslehetőségek nélkül.
Senkinek nincs igaza, mindenki csak
részigazságok birtokosa, a zsákutcás
történelmi fejlődésben szükségszerűen
felszaporodó életkudarcok hordozója.

A csoda végül megtörténhet. Vizy mes-
termutatványát követően a felszabadulás
nagy álomvíziója újból a történelemmel
teremt kapcsolatot. Ez azonban egyaránt
torkollhat diadalmas ünnepségbe és alko-
holgőzös, bódult rémálomba. És a kijóza-
nodás során az is kiderül, hogy mindez
egy unalomig ismert játék sokadik leját-
szása volt-túlélési pótcselekvés.

A következő darab középpontjában is
egy paradoxon áll: a visszafordított idő-
utazás, a jóslat, ami azonban a múlt időkre
vonatkozik. 1984-ben úgy beszélnek a fő-
szereplők az eltelt évtizedről, mintha 74-
ből nézve a jövőjükről szólnának. Ennek a
megfordításinak azonban mélyebb ér-
telme van: az idővel szembeszálló dac.
Így próbálják meg a főhősök összerakni az
idő múltával széthullott értékeket, így pró-
bálják megőrizni az eltűnő neveket: csa-
lád és nemzet, szolgálat és tapintat, lovagi
gesztusok és forradalmi indulatok, indivi-



duális örömök és közösségi eszmények.
Antoine és Desiré azonban mindennek
csak hűlt helyét találja. Ezzel enyészik el
csodatévő képességük.

Varázslóként King lép a helyükre, aki
képes kitörni a metróalagútból, elhagyja a
körbefutó régi utakat. Visszatérve azon-
ban a helyszínt, a szunnyadó keleti bazárt
nyugtalan nyugati bóvlibállá alakítja, he-
ves haláltánccá.

A Mélyrepülés történetének szervezője
a legendaoszlatás szándékával megtartott
seregszemle, egy megtagadott felvonulás.
Novák képzeletében sorra megjelenik a
Cseh Tamás-mitológia minden fontos
szereplője. Az új idők új lovagja azonban
mindegyiktől elhatárolja magát. Megteszi
tehát azt, amire Vizy nem volt képes:
túllép rajtuk. Persze ehhez könnyebb
helyzetet teremt magának, csak elképzeli
őket, csak idézi érveiket.

A gesztus ennek ellenére rendkívül je-
lentős: mindent elölről kezdeni, teljesen
egyedül. Az összes tévutat, önfelmentő
hamis mentséget kikerülve kell végigjárni
a belső utak legnehezebbikét, megterem-
teni a belül valóban szabad személyisé-
get, a saját sorsát uraló embert. Ez a
történelmi cselekvésre készülő nemzedé-
kek kikerülhetetlen feladata: erkölcsi ala-
pozású egyéniségteremtés, morális gyö-
kerű feladatmeghatározás.

A Mélyrepülés csodája, Novák mester-
mutatványa ennek próbája. Az űrbe el-
szálló ház, a foghíjasan maradó telek jelzi
a kudarcot. Még minden ráfogható a kö-
rülményekre, a hatalmi béklyókra és a
kilátástalanságra berendezkedett embe-
rekre. Novák tehát vár tovább. Tekinteté-
ben a számonkérő elégedetlenség, a
visszafogott lázadás. S közben megszólal
- az előadás zárásaként - a szabadság
szövegtelen, még artikulálhatatlan dalla-
ma. A reményteli jövőre utal ezzel a
darab, s közben elhallgatja azt, hogy
egyénileg végigjárt belső utak sokasága
vezethet el ahhoz, hogy a külső világban
valóban a szabadság jelenjék meg, s ne
degradálódjék ez a szó látszattá, retorikai
fordulattá.

Csak bizonytalanul kérdezhetjük meg,
hogy az újonnan jelentkező szereplők, a
történelmi cselekvés színpadára lépő po-
litikusok elég mélyen tették-e fel a szemé-
lyiségük és feladatuk lényegét érintő kér-
déseket. Megszületett-e azaz erkölcsi erő,
amely a világalakítás programjához nél-
külözhetetlen? Vagy csak újabb beváltat-
lan vágyak készülnek építeni újabb bevált-
hatatlan illúziókat?

Történet nélkül

Hasonló kétségek szólnak Cseh Tamás új
műsorában is. A korszakváltás élménye
nem a szabadság himnuszait szólaltatja
meg, hanem az emberi sors és a történe-
lemalakulás kételyeit. Az Új dalokban az
újrakezdés, a túlélés öröme feloldhatat-
lannak tetsző fájdalmakkal, mélyen átélt
bánatokkal kapcsolódik össze. Az énekes
egy áttekinthetetlen világgal néz szembe.
Mégis minden áttetszőbb. Már nem cso-
dákról beszél, már nem közvetít mester-
mutatványokat. Illúziónak minősít ezzel
minden reményt, amely egyetlen gesz-
tussal, egyszeri eseménnyel képzeli felol-
dani a félresiklott történelmi fejlődést, a
kudarcokkal terhelt emberi sorsokat.

Titkos jelbeszédek, jelképes történetek
helyett újból közvetlen vallomások hang-
zanak fel. De ezek mélyén tragikusabb
felismerések rejlenek. A társadalmi körül-
ményeknek és hatalmi kényszereknek a
szorítása most egyetemesebb determi-
náltságnak bizonyult. A nagypolitika kí-
méletlen logikája, a történelemnek és koz-
mosznak egyaránt kiszolgáltatott emberi
sors tragikus meghatározottsága, az egy-
szeri emberi élet halálba tartó távlattalan-
sága került mosta dalok középpontjába.

Az Új dalokban visszaszorul a színház,
megerősödik a személyes jelenlét. Már
nincsenek bizonytalan értelmű idézőjelek,
ambivalens játékok. Nincsenek történetek
sem. Csak csupasz dalok. Mívesen formá-
lódó építőkövek egy talán később összeál-
lítandó új darabhoz.

Akadnak parodisztikus jellemrajzok,
szatirikus életképek is az énekek között.
(A kommunista családba elkésve, épp a
hatalomvesztés előestéjén benősülő fiú
bizarr dala közveszélyes bohóctréfává mi-
nősíti a politikai történéseket. Az öngyil-
kosságra készülő Széchenyi az értetlen
utókorral szembesül egy másik énekben.)

Ezúttal a játékoknál fontosabbak a
csendes, de komor vallomások, az
elégikus számvetések. Az igazán magas
színvonalat is ezek a dalok képviselik.

Ezen énekek egyik csoportjában törté-
nelemképek fogalmazódnak meg. A Ke-
let-Közép-Európáról szóló dal a parado-
xonokat emeli ennek a régiónak lényegé-
vé. Európa kidobált értékeinek temetője-
ként és egyetlen ébrentartójaként
egyaránt megjelenik ez a táj. Bizonytalan
szándékok, összezavarodott irányok és
heroikus elszántságok egyaránt jellemzik
ezt a vidéket. Egy másik dalban a Kelet-

Európa-kocsma készületlen tavaszi bálja,
azaz jelenkori történelmünk, a „részeg kis
népek" duhaj tánca csak az úttalanságo-
kat, kilátástalanságokat takarja el.

A feldolgozatlan indulatokkal, romlott
ravaszsággal alakuló történelemben, az
érzéketlen istenek játékában megjelenő
emberi sorsban mégis megteremtődik a
felülkerekedés esélye. Hatalmi játékok bo-
hócfiguráiból a szembeszálló dac, a mé-
lyen átélt árvaság, az önfeláldozássá érő
pátosz, a tragikusságot megélő emberi
cselekedet teremt hősiességet. Erre utal-
nak a kamaszról és a Corvin köziekről
szóló balladák. A tartás ekkor már nem
merevül pózzá, a heroizmus próbájává,
hanem visszakapja eredeti tartalmát, ere-
dendő tisztaságát - anélkül, hogy szaba-
dulni tudna a paradoxonlét ambivalens
értékítéleteitől.

A lírai dalok másik csoportjába a szemé-
lyiségképek tartoznak. A társ számára
készülő himnusz is önértelmezéssé ala-
kul. A csönd bevallásává, a lángból ha-
muvá lett élet beismerésévé. A kifosztott-
ság élménye vált általánossá. Az egyik dal
a történelmi folyamatok eredményeként,
egy másik az emberi sors lényegeként
értelmezi ezt. A Lánchídról a Dunára le-
néző férfi leltárra kényszerül: se múltja, se
jövője, se Istene, se hazája, se apja, se
gyermeke. Csak tiszta tekintetét őrizhette
meg a vészesen hullámzó történelemben.
A ,.Valaki útra vált belőlem" Ady-parafrá-
zisában elveszett kapcsolatok, eltűnő le-
hetőségek, szétszóródó régi kincsek, ve-
reséggé vált remények szegélyezik az em-
ber útját, hogy titoktalanul tartson ki a
pusztulásig.

A kiszolgáltatottság érzése a meghatá-
rozó a más világokkal, a kozmosszal, a
transzcendenssel teremtett kapcsolatban
is. Az e világra születő megváltó érkezését
az őt megszülő ember kínja keretezi.
Maga az ember tűnik el ebben a szenve-
désben. Egy titokzatos csatornán érkező
dallam titkos üzenetével a meztelen, di-
dergő, semmivel szembesülő, az elve-
szettségét megérző ember áll szemben.
Szemben a csenddel, az új dalok mégis
megszülettek. Azonban most csak halvá-
nyuló remények szólnak bennük. Arról,
hogy a külső és a belső világ végre össze-
érhet, a határok nem elválasztanak, ha-
nem közvetítenek. Arról, hogy az ember
újból nyílt tekintettel válaszolhat egy má-
sik ember pillantására. Talán arról, hogy
szólhatnak egyszer dalok a teljesebb vi-
lágról.

Csak ígéret, földi?


