
Az indiánokról alkotott kép megrajzolásában
nyilvánvalóan elsõsorban az indiánregények 
jeleskedtek mifelénk, azok voltak jelentõs be-
folyással a mozgókép (és internet) elõtti világ
magyar és más közösségeire. Valószínûsíthetõ
az is, hogy Magyarországon elõször az idegen
nyelveket beszélõk juthattak J. F. Cooper Bõrha-
risnya-sorozatához, majd Karl May Winnetou-
történeteihez. De tény, hogy már az elsõ néma-
filmek foglalkoztak a témával, így a mozgókép
mondhatni a hetedik mûvészet kialakulásakor
szinte azonnal igyekezett megjeleníteni az ame-
rikai bennszülötteket. 

Ne feledjük, hogy az írástudók száma az in-
diánregények megjelenésekor Magyarországon
igen csekélynek volt tekinthetõ az összlakossá-
got nézve, és épp az a népréteg, amely be volt
avatva a betûvetés mesterségébe, nagy általá-
nosságban értett más nyelveken is. A többség
persze nem. Elvégre az alapfokú népoktatás ná-
lunk csak 1868-ban vette kezdetét, és mondhat-
ni évtizedekig csak gyerekbetegségben szenve-
dett. Ám Cooper írásai az 1820-as évektõl ango-
lul már elérhetõek voltak. Karl May, vagy ha
úgy tetszik, May Károly 1870-es évektõl dátu-
mozható Winnetou-történetei pedig az eredeti
után nem olyan sokkal, már 1902-ben magyarul
is olvashatóak voltak. Ez utóbbiak fejezetekben
jelentek meg a Magyar Hírlap hasábjain. 

Ezért fõleg azoknak jelentettek segítséget az
indiánok megismerésében az újvilág felfedezését
bemutató vadnyugati filmek, akik nem tudtak ol- 2019/1
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vasni, de mozgókép közelébe jutottak, akár úgy, hogy belestek a híres kávéházak
kirakatain. Elvégre az Edisonnal, késõbb a magyar származású Adolph Zukorral
kooperáló Edwin S. Porter például az 1903-as A nagy vonatrablással már a kez-
detektõl megágyazott a mûfajnak. A korszak legnagyobbja, D. W. Griffith már
1913-ban készített „indiános filmet”, a The Battle at Elderbush Gulch címmel, és 
a western mûfaj legnagyobb rendezõegyénisége, John Ford is rendezett hasonlókat
ekkoriban. Kiemelkedõ ezek közül az 1924-es Ironhorse (már maga a cím is indi-
ános: vasparipa). Tehát kijelenthetjük, hogy a 20. század elején a magyar közön-
ség már ilyen vagy olyan formában találkozott az indián-jelenséggel.

Érdekes kérdés az is, hogy a távoli világ ezen idegenjének megjelenítése e médi-
umok által hogyan is csapódott le Közép- és Kelet-Európában, azon belül is az
Osztrák–Magyar Monarchiában. Majd, a birodalom széthullása után, a régió átraj-
zolt határú országaiban. Ne feledjük, az I. világháború idõszaka körül járunk, ami-
kor az identitás leginkább a nemzeti identitásban, azaz a nemzetcsoportok egymás-
sal való szembenállásában kulminál. Nem mintha ebben az idõszakban felettébb
fontos lett volna errefelé az indián identitás mibenléte. De bizonyára volt, aki az ol-
vasmányélmények és a filmek alapján párhuzamot vont a földjét védõ õslakos és az
azt gyarmatosítani akaró pionír, valamint a kelet-közép-európai helyzet között. 

Az is fontos lehet, hogy az I. világháború utáni revansvágy és a mögötte megbú-
vó fajelméleti ideológia átírhatta a rézbõrû indián és a(z árja) fehér ember viszo-
nyának olvasatát. Tényként kezeljük ugye, hogy az akkori korszellemre komoly 
befolyással bíró Hitler kedvenc írója épp e regények szerzõje, Karl May volt. Old
Shatterhand ebben a megközelítésben pedig, ha az egyes szám elsõ személybeli el-
beszélésmódot konkrétan értjük, és a késõbbi filmes ábrázolások szerint is, szõke
kék szemû és eredetileg német. Más kérdés, hogy Franz Remmel író, irodalomtör-
ténész és Karl May-kutató hetvenes évekbeli állítása szerint Shatterhandot igazából
Csíktaplocai Xantus Jánosról mintázhatta a szerzõ (ezt a szálat a drezdai Karl May-
múzeumban is megemlítik), aki mellesleg feltételezett irodalmi alteregójánál,
Shatterhandnél sokszor kalandosabb élettel dicsekedhetett. Puskája, amely elvileg
egy szabadalom elõtti Henry-gyártmány, John Xantus szignóval, fellelhetõ a gyõri
Xántus János múzeumban. (Csak hogy visszatérjek az eredeti nyomvonalra és fel-
idézzek a Hitler–May–Shatterhand gondolatszálon egy, az akkor ritka, tizennégy lö-
vetû Henry-puska mítoszához hozzárendelhetõ csodafegyver-analógiát is.)

Mind a May-Shatterhand szemén át láttatott Winnetou-ábrázolásban, mind 
a Coopernél megjelenõ indián-megjelenítésekben és ezek filmes leképezõdései-
ben a pozitív indián hõsök a fehér ember barátaiként vannak jelen. Maynál (aki
mellesleg soha nem járt a vadnyugaton) az apacsok például testvéreinkként. Az
indián hõst jellemvonásai alapján mindkét szerzõ nemes, büszke, okos, ha kell,
ravasz, de leginkább szabad emberként mutatja be. Természetesen a vadnyuga-
ton vannak gonosz indiánok is a filmek ezen irodalmi alapjait tekintve, de azok
is inkább „arisztokraták”, legalábbis a kifejezés nietzschei értelmében. A ma-
gyarországi köztudatba is leginkább így került be az indián fogalomköre. Nem
úgy gondolt a magyar befogadó az indiánra, mint barbárra, idegenre, üldözen-
dõre. Bár tény, hogy a skalpolás rituáléja a késõbbi magyar-indián folklórba 
nehezen volt beilleszthetõ. Ezt a filmes ábrázolások is kerülték. Tehát a fejbõr le-
nyúzását nem láthattuk élethûségre törekedve, realisztikusan a filmekben. In-
kább hagyta ki a kép az aktust, és mutatta az elõzményt, majd a következményt.

Az indián sokat hozzátett a magyar ember Amerika-képéhez. Egyrészt
szimbolikusan jelentette a távoli földrész misztikumát. Másrészt egybecsen-42
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gett a vagyonszerzés ígéretével, a szerencse próbájával, az emigrációval. Mint
Bódy Gábor 1975-ös Amerikai Anzixában is láthatjuk, az elsõ nagyszámú emig-
ráns magyar kolónia az 1848–49-es vérbe fojtott forradalom és szabadságharc
következményeként vándorolt ki. Forgács Péter 2009-es Hunky Blues – Az
amerikai álom címû szintén experimentális filmje az 1890 és 1920 közötti ki-
vándorlás témáját veszi alapjául. Ezek az alkotások persze nem az indiánokkal
foglalkoznak, de Forgács archív képsorai közt azért találunk dokumentumsze-
rû filmrészletet indiánokról. Persze míg a magyar köztudatban az indiánok a
vadnyugat hõskorának büszke és szabad népeként voltak jelen, addig igazából
a valóságban az indián törzsek rezervátumokba kényszerültek a 19. század máso-
dik felétõl. Az indiánok tehát egyszerre voltak a szabadság megtestesítõi, majd ké-
sõbb egyben az igaztalanul idegen elnyomás alá került lakosok szimbólumai is.

Ennek köszönhetõen vállaltak egyfajta idõn és téren átívelõ sorsközösséget az
indiánokkal magyar utánzóik, így alakult ki a bakonyi indiánok mozgalma is (ezt
késõbb kifejtem). Ugye egy ideig Amerikát jelentették az indián-filmek, western-
filmek, a fent taglaltak szerint – ám a II. világháború utáni kommunista hatalom-
átvétel utáni Amerika-ellenesség miatt a hatalom üldözni kezdte az amerikai
kultúra, akár a vadnyugati filmek után érdeklõdõket. A háborús és a háború utá-
ni kultúrpolitika egyaránt tiltotta az efféle amerikai filmeket. Mivel az 1956-os
forradalom elfojtása és a szovjet intervenció következményeként az ország la-
kosságának újabb jelentõs része kerekedett fel és vándorolt ki, az események
után újjáalakuló állami megtorló gépezet az újabb nyugatra szökött, fõleg ame-
rikás magyarok hozzátartozóit kezdte vegzálni. 

Ennek állít emléket Erdélyi János és Zsigmond Dezsõ 1993-as filmje, az Indián
tél. Bár az itt szereplõ Indián becenevû férfi, Tamás (Eperjes Károly) nem bako-
nyi indián, hanem magányos lázadója a kornak, a lényeg ugyanaz. A társadalom
egy olyan „rezervátum”, ahol a szabad ember nem tud létezni. Ezért a fõhõs 
kivonul az erdõbe, és indián szokások szerint próbál a maga által tákolt „wig-
wamban” élni. A törzs nélküli indián története már igazándiból a nyolcvanas
évek, a késõi Kádár-kor korlenyomata. Amikor már letûnt a hippi életérzés,
amely támogató háttér lehetett a magyarországi indián-mozgalmaknak. A magá-
nyos különctõl elfordulni látszik már a többségi társadalom is. A faluközösség
élcelõdik a kivonuló életstílusán, külsõségein, különcségén. Lebuzizzák, utá-
naköpnek, belekötnek. A figura azonban hû marad elveihez, indián hitéhez.
Nem megy bele ezekbe a helyzetekbe, méltósággal kikerüli ezeket. A fenyegeté-
sek is ezért nem fajulnak tettlegességig, mert Tamás megõrzi (indián) hidegvé-
rét, csendessége ekkor válik vészjóslóvá. Öles termete ilyenkor mintha olyan rit-
ka fizikai erõt sejtetne, melyet az erkölcsi tartás doppingol hatalmassá. A film-
bõl kiderül az is, hogy Indián az olvasmányélményeibõl és a moziból szerezte
értesüléseit. Ezek a médiumok segítették indiánná válását. Mint említettem, ez
már a kései Kádár-kor, a kultúrpolitika ekkor már tûrte, sõt bizonyos esetekben
már rég támogatta is a western-, vagy ha úgy tetszik, indiános filmek bemutata-
tását. Még annak ellenére is, hogy a hatalmi berendezkedés legfõbb ellensége,
Ronald Reagan amerikai elnök épp ezen filmek színészeként lett annyira ismert,
hogy politikai karrierbe kezdjen.

A komoly kiállást és a magyar nép sorsának és az indián sorsnak az összeha-
sonlítását elõször Balczó András fogalmazta meg mozgóképen az 1976-ban róla
készült, Kósa Ferenc által jegyzett Küldetés címû dokumentumfilmben. Bár igaz,
hogy addigra a magyarországi indiánmozgalmak a hatvanas évektõl már csak eg-
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zisztálásukkal is hirdették ezt. 1976-ban a bakonyi indiánok vezetõje (törzsfõnö-
ke) mellesleg már befutott zenész volt. (Bár Cseh Tamás Levél nõvéremnek címû
nagylemeze 1977-ben jelent meg, az énekes a dalokat már 1975 óta játszotta a
Huszonötödik Színházban.) Ugyanis Cseh Tamás – indián nevén: „Füst a szemé-
ben” – volt az, aki a Bakonybél nevû településen 1961-tõl barátaival a kivonu-
lásnak ezt a formáját kifejlesztette. Igazság szerint filmes és könyvélmények
nyomán. Ismereteiket késõbb komoly néprajzi utánajárással egészítették ki. 
A pár hétig tartó szeánszokon 19. század eleji indiánok életmódját igyekeztek 
lemodellezni. Egyetlen kivétel volt ez alól, méghozzá az, hogy élelmet a közeli
faluból igyekeztek keríteni. Egyébiránt az autentikusság volt a lényeg, fából 
készült fegyverekkel és egyéb használati tárgyakkal véve körül magukat igyekez-
tek a lehetõségek szerint kor- és élethûen tölteni ezt a közös együttlétet. A köny-
vekbõl és filmekbõl elsajátított indián szókészletet, beszéd- és gesztusmodort
használták. De céljuk nem a hagyományõrzõ célzatú utánzás, hanem az átélés,
átszellemülés, egy másik dimenzió megtapasztalása volt inkább.

A bakonyi indián jelenségrõl maga Cseh Tamás is nyilatkozik Fekete Tóth
Eszter 1991-es, Sápadtarcúak címû dokumentumfilmjében. A film tartalmaz an-
nak idején felvett archív jeleneteket is. Ilyeneket használ fel Török Ferenc is
2010-es Apacsok címû filmjében. A Bereményi Géza és Kovács Krisztina által
jegyzett forgatókönyv valós elemekre támaszkodik. Ugyanis az éber állambizton-
sági szolgálat valóban beszervezett két antropológust 1967-ben Cseh Tamás és
indián társai környezetébe, hogy kipuhatolják, ezek a gyanúsnak számító ele-
mek nem végeznek-e államellenes tevékenységet az összejöveteleiken. A „szek-
táról” a ma az Egyesült Államokban élõ ügynök Mennydörgõ Madár fedõnéven
küldte a jelentéseket – errõl bõvebben lehet olvasni Szõnyei Tamás Nyilván tar-
tottak (Titkos szolgák a magyar rock körül 1960–1990) címû könyvében. Az Apa-
csok is ezt a témát dolgozza fel. De míg az Indián télben csak utalásokat találunk
a fõhõs apjának üldözöttségére, arisztokrata származására, emigrációjára, addig
itt a rokonság ’56-os eseményekben való tisztázatlan részvétele és Amerikába
való elszármazása a cselekmény egyik mozgatórugója. Az Apacsok egyben egy
szembenézés-film is, mely húsz évvel a rendszerváltás után már szabadon ref-
lektál egy létezõ jelenségre, egy passzív rezisztenciát is hirdetõ mozgalomra.

Az Apacsok egy animációs betéttel indul, ez a pár snitt akár elõképnek is tekint-
hetõ a Kojot és a szikla (sziú indián mese) címû magyar animációs filmhez. Gauder
Áron 2014-es animációs filmjének tanulságos mondanivalójához Cseh Tamás nar-
rációja kölcsönöz hitelességet. A 2009-ben elhalálozott mûvész így hangjában él to-
vább ebben a késõbbi, tízperces animációs kisfilmben. (A Kojot és a Sápadtarcú cí-
mû, 2016-os folytatásban már másvalaki – Bessenyei Emma – a narrátor.)

Az animációhoz köthetõ rajzolt állóképet nem véletlenül használja fel
Simonyi Balázs Indián címû, 26 perces rövidfilmje. A forgatókönyvíró-rendezõ
ezzel az indiánregények illusztrációit idézi fel. Ezek a könyvben található váz-
latos ábrázolások voltak ugyanis, melyek segítették az olvasó gyermeket abban,
hogy fantáziájával elképzelje a távoli szereplõket, a vadnyugati hõsöket, a tája-
kat, a ruházatot, a fegyvereket vagy éppen a bennszülött indiánokat, a törzsi vo-
násaikat. A rövidfilm a hetvenes-nyolcvanas évek egyik tipikus úttörõtáborát
mutatja be. A ’tábor’ szó arra is utal, hogy a közös együttlét, ha lehámozzuk er-
rõl az intézményrõl az ideológiai sallangokat, akár a szabadság terepe is lehetett
(volna) egy gyereknek. A filmben persze nem ez a lehetõség elevenedik meg.
Nem hiába, látszik, hogy a 2016-os rövidfilm írója már felhasználja az idõbeli 44
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távolságot, és a gyerekkort felnõttként idézi meg. Legalábbis erre engednek kö-
vetkeztetni a film mély problémafelvetései. A szerkezetet és az operatõri mun-
kát tekintve egyaránt profi alkotásról van szó, mely az úttörõtábort mint a rend-
szer kicsinyített mását jeleníti meg. A szocialista Magyarország és kicsinyített
modellje itt azonban közelrõl sem a legvidámabb barakk. Az indiánt „játszó” Ga-
lambos a disszidált apa hiányától szenvedõ különc. Galambos, akárcsak az Indi-
án tél vagy az Apacsok történetének szereplõi, Amerikába vágyik. E szereplõk
Amerika-képe pedig a vasfüggöny mögé zártak kulturális perspektívájából faka-
dóan egy minden európaitól távoli világ mitizált képét jelenti. Mintha a reagani
Egyesült Államok még mindig a vadnyugat lenne. Az apa után vágyódásnak és
ennek az eltorzult Amerika-képnek a következménye lesz a gyermeki fantáziá-
ban kiteljesedõ indiánvilág. Révész Balázs operatõr képein pedig nem más idé-
zõdik meg, mint a gyermeki fantázia másik mankója, a jugoszláv Winnetou-
filmekben fellelhetõ helyszín- és színvilág.

A szocializmus konzervált világának gyermekeiben ugyanis nem véletlenül ra-
gadt meg az indiánmítosz évtizedeken át. Egyrészt Cooper Nagy indiánkönyvét
1976-tól a Móra kiadó gondozásában az államszocializmusban újra forgalmazták.
A Winnetou magyarul pedig megért ebben az idõszakban a Móránál 1966-ban, ’76-
ban, ’80-ban, sõt ’77-ben a kolozsvári Daciánál, majd ’87-ben a bukaresti Kriterion-
nál is egy-egy új kiadást. Ebbe a gyermeki korszakba kapaszkodik P. Szabó István
2013-as szerzõi filmje is, melynek szintén az a címe: Indián. Ennek történetében
a kiérdemesült egykori popsztár, Lantos Tamás (talán Cseh Tamás után – de az In-
dián télben is Tamásnak hívják az indiánt) elvonul a külvilágtól egy erdõbe, mint-
egy visszavonul a kamaszkorába, hogy fejdíszben dolgozza fel világfájdalmát. 
A mondanivalójában és eszközeiben is felszínes film Tamás nosztalgikus vissza-
emlékezése formájában próbálja megragadni a kései Kádár-kort és annak moziban,
videón, hanglemezeken elérhetõ repertoárját. Az indiánszerep onnan is adódhat
számára, hogy a magyar mozik a hatvanas évektõl forgalmaztak nyugati western-
filmeket éppúgy, ahogy bemutatták a szocialista országok vadnyugat-ábrázolását.
Ezek késõbb jócskán színesítették az állami televízió mûsorát.

Gál Mihály ezen korszakot feldolgozó könyve (a „Péntekre javasoljuk!” – Az
MSZMP vezetõinek vetített filmek 1966–1989) is bizonyítja, hogy a döntnökök ve-
títésre elfogadhatónak találták például 1969-ben a Támogasd a seriffed! címû, eb-
ben az évben készült westernt. De bemutatták ettõl kezdve a Skalpvadászokat (The
Scalphunters, 1968), A nagy Redet (Big Red, 1962), Custer tábornokot (Custer of the
West, 1968), a Cheyenne õszt (Cheyenne Autumn, 1964), a Fesd át a kocsidat (Paint
Your Wagon, 1969) és a Lopakodó hold (The Stalking Moon, 1969) címû westerne-
ket, mindezeket uszkve egy éven belül. Ezek nemcsak hogy a vadnyugatot, az egy-
kori Amerikát mutatták be, hanem többnyire az indiánok és a fehérek harcát áb-
rázolták. A filmek bemutatása mögötti politikai szándék pedig nyilvánvalóan az
lehetett, hogy a magyar nézõ az indiánokkal és ne a hódító kapitalista „fehér em-
ber”-rel azonosuljon, ezáltal is elítélve a jelenlegi AEÁ-t. Azt az Egyesült Államo-
kat, mely a szabadok és bátrak hazájának hirdeti magát, holott despotikus módon
számûzetésben és rezervátumok fogságában tartja saját õslakosságát. 

Bár az igazi áttörést a western mûvészetként való elismerésében és a közön-
ség megnyerésében a Volt egyszer egy Vadnyugat (Once Upon a Time in the West,
1968) címû olasz–amerikai Sergio Leone-mozi 1972-es bemutatása jelentette,
már a hatvanas években a baráti és testvéri országok szocialista filmipara is tüs-
ténkedett a westernfilmek terén. 
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A Winnetou 1964-es má so dik ré sze német–jugoszláv–olasz fel dol go zás ban az
egyik ilyen kö zön ség igényt ki elé gí tõ al ko tás, a szerb Gojko Mitić cím sze rep lé sé -
vel. Õ lett az iga zi sztár ja és emblematikus fi gu rá ja az eh hez ha son ló fil mek nek.
A nagy med ve fi ai (Die Söhne der Großen Bärin, 1966), a Fe hér far ka sok (Weiße
Wölfe, 1969) mind az õ ne vé hez fû zõd nek. De õ volt Csingacsguk az 1967-es
Vad ölõ ben (Chingachgook, die große Schlange), vagy Osceola az azo nos cí mû
keletnémet–jugoszláv–olasz kop ro duk ci ós film ben. 

Meg kell je gyez ni, hogy bár Mitić sze re pelt a Winnetou el sõ ré szé ben, a cím -
sze re pet ek kor még Pierre Brice fran cia szí nész ját szot ta el. Õ volt a má sik, aki
Mitićhez ha son ló an in di án ikon ná vált a szo ci a lis ta or szá gok mozinézõjének
sze mé ben. Ami fi gye lem fel kel tõ, hogy mind két szí nész part ne re ként Lex Ba ker,
az Eu ró pá ba köl tö zött ame ri kai szí nész ala kí tot ta Old Shatterhandet ezek ben 
a fil mek ben. 

De a cseh szlo vák film is tett a wes tern ke le ti blok kon be lü li meg ho no sí tá sá -
ért. Oldřich Lipský kí sér le te, a Li mo ná dé Joe (Limonádový Joe, 1964) er re elég ér -
de kes pél da. Il let ve a szo ci a lis ta blokk in di án áb rá zo lá sai kö zé kell so rol nom 
A fej nél kü li lo vast (Всадник без головы) is, ami szovjet–kubai kop ro duk ci ó ként
ké szült el 1973-ban. 

Mind ezek mo zi fil mek, és per sze nem tel jes a lajtsrom. In kább csak egy kör -
ké pet ad tam a wes tern film ma gyar or szá gi meg je le né sé rõl és eb ben az in di á nok
áb rá zo lá sá ra tett kí sér le tek rõl. Nem raj zol tam tel jes ké pet a ma gyar be fo ga dó in -
di án ké pé nek ki ala ku lá sá ról. Már csak azért sem, mert a te le ví zió egy re nö vek võ
be fo lyá sá nak beeme lé se a vizs gá lat ba már ön ma gá ban túl mu tat na egy eh hez ha -
son ló lát le le ten. 

Ha konk lú zi ót kel le ne le von ni, az egy részt az len ne, hogy a hús-vér in di ánt
nem igen lá tó át la gos ma gyar be fo ga dó vi szo nya az õs la kos ame ri kai né pek hez
az, hogy job bá ra ho mo gén et ni kum ként ke ze li õket. Mond hat ni egy ka lap alá 
ve szi. A fõ leg köny vek bõl és fil mek bõl táp lál ko zó szél sõ sé ge sek, akár csak Cseh
Ta más és a ba ko nyi tör zsek vi szont azo no sul ni vágy tak az in di án lét for má val,
annyi ra, hogy egy ant ro po ló gus kí ván csi sá gá val ve tet ték rá ma gu kat e né pek
kul tú rá já ra. Az az a tu dós kí ván csi sá gá val kü lön böz tet ték meg õket, és ala kí tot -
tak ki mi mé zis ük ben el té rõ szo kás ren dû in di án tör zse ket, kü lön nép ként ke zel -
ve azo kat, az el té ré sek re oda fi gyel vén utá noz va õket.

Össze fog lal va: a szá zad elõ Ame ri ka-mí to szá hoz hoz zá tar toz tak az in di á no kat
is áb rá zo ló né ma fil mek. Az tán a kul túr po li ti kai til tó lis ták ról va ló le ke rü lé sük
után az ame ri kai wes tern, más ként cow boy- vagy in di án fil mek a Ma gyar Nép -
köz tár sa ság hon pol gá rá nak ál ta lá ban az el vá gyó dás ki élé sé nek le he tõ sé gét nyúj -
tot ták. Leg alább is ezt bi zo nyít ják a ma gyar be fo ga dói folk lór ban fel lel he tõ in di -
án-ké pek és a ma gyar film mû vé szet ben vissza tük rö zõ dõ áb rá zo lá sok. 

Nap ja ink ra né mi leg vál to zott a hely zet. Az in di á nok mos tan ság nem annyi ra
ér de ke sek a köz nek, fa kul át té te les je len té sük. Bár még min dig lé te zik a ba ko nyi
in di án moz ga lom, Cseh Ta más gyer me ke i nek örök sé ge ként, de a pár he tes
együtt lét be be köl tö zött né mi Cseh Ta más-nosz tal gia, és az éne kes-törzs fõ nök
sze mé lye mi att egy más fé le ha gyo mány tisz te let. A tör zsek tag ja i nak szá ma va ló -
szí nû leg nõ mos ta ná ban, a szel le mi ség meg ma rad. De ez ak kor is egy kis kö zös -
ség. A több ség, a mai ma gyar be fo ga dó nem na gyon fog lal ko zik in di á nok kal,
sem azok után zá sá val. Hi á ba buk kan nak fel in di á nok a mo zi vász na kon, vagy ér -
he tõ ek el könnye dén az internet se gít sé gé vel. 

46

2019/4




