EGYNAPOS RENDEZVÉNYEK
A TÖRTÉNETI INTERJÚK TÁRÁBAN

Cseh Tamás arcai – keresztül az életen

dalnok, a képzőművész és az indián életének emlé
keit, alkotásait. Részleteket mutattunk be filmekből,
koncertekből, színházi fellépésekből, tv-műsorokból
és interjúkból, kiállítottuk személyes tárgyait, fény
képeit, kéziratokat, kottákat, lemezeket, képzőművé
szeti munkáit. Felállított indián sátra, tipije – bará
tainak segítségével berendezve – ritka alkalmat kínált
betekinteni a bakonyi indián titkos, „másik életébe”.
Mintegy 1800 látogatója volt az egynapos eseménynek, amelyen két nagy sikerű koncertet tartottak –
egy-egy, Cseh Tamásnak írt dal ősbemutatójával –
barátai, alkotótársai. Délben Koncert nélküle címmel
az egykoron Cseh Tamást kísérő Ad Libitum zene
kar tagjai – Novák János, Márta István, Kecskeméti
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

Több mint negyven évvel ezelőtt kezdte meg Cseh
Tamás és Bereményi Géza annak az ezernél is több
dalnak az írását – és nem sokkal később azok előadását,
majd az előadások révén számtalan variáció megalkotá
sát –, amelyet az alkotópáros előadóművész tagjának, a
zeneszerző Cseh Tamásnak halála után, teljességre törek
vően a Cseh Tamás-archívum építése, fejlesztése érdeké
ben az Országos Széchényi Könyvtár Történeti Interjúk
Tárában gyűjtünk, rendszerezünk.
Ennek a gazdag anyagnak a feldolgozása tette
lehetővé, hogy 2013. január 22-én a magyar kultúra
napján, amely egyben Cseh Tamás születésének hetvenedik évfordulója is volt, egy napra a nemzeti
könyvtár VIII. emeleti nagytermében a barátok, ra
jongók, kutatók és olvasók először láthatták együtt a

Az egynapos bemutató plakátja
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ra könyvtárunk „príma hellyé” is vált a Cseh Tamást
és a Dalokat szerető tisztelők, zenészek, művelődés
történészek számára.
„Itt

a

Szabad Európa R ádiója ,

a szabad

a rendszerváltozást, és a búcsút 1993. október 31-én.
Emblematikus „szabadeurópás” műsorokat, kora
beli propagandafilmeket, interjúrészleteket, az 1956.
október 31-én, 57 évvel azelőtt elhangzott műsorfo
lyam pontos rekonstrukcióját láthatták, hallhatták
az idelátogatók, miközben megtekinthették a Münc
henben egykor működő rádióstúdió és szerkesztőség
eredeti berendezéseit, relikviáit. Az egynapos rendez
vényen és kerekasztal-beszélgetésen többek között
részt vett Borbándi Gyula, Skultéty Csaba, Büky
Barna, Ramsay Győző, Elekes István, Vayda János,
Kovács Ilona, Pataki Judit.
Lukács Bea
lukacs.bea.at.oszk.hu

M agyar

ország hangja!”

2013. október 31-én volt 20 éve, hogy a Szabad
Európa Rádió 42 év szolgálat után utoljára közvetített
mag yar nyelven. A rádió egykori munkatársainak
találkozójával egybekötött bemutatóval idéztük fel a
Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának történetét
– a kezdeteket, az ötvenes évek hidegháborús idősza
kát és a magyar forradalmat, illetve a 80-as éveket,
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