
DO BOS LÁSZ LÓ RA EM LÉ KEZ VE
„Élet a nem ze tért, küz de lem a nem ze tért, a nem zet kul tú rá já ért, a nem zet nyel vé ért,

a nem zet egy sé gé ért, a meg ma ra dá sért.” Ez zel a mon dat tal kezd te, épp egy év ti zed del
ez elõtt, Do bos Lász ló a het ven éves Pomogáts Bé la kö szön té sét. Most, ami kor a Fel vi dé -
ken, Királyhelmecen nyolc van négy esz ten de je szü le tett, Sá ros pa ta kon ta nult, éle te
nagy ré szét Cseh szlo vá ki á ban, majd Szlo vá ki á ban le élt író, szer kesz tõ, po li ti kus már
nincs köz tünk, az idé zett mon dat tal jel le mez het jük hosszú szol gá la tát. De ha élet út ját,
a tör té nel mi kö rül mé nye ket, a le gyõz ni akart, pró bált aka dá lyo kat ne ve sí te ni akar juk,
ugyan csak az õ sza va it for dít hat juk vissza a Do bos-sors ra: „A XX. szá zad ma gyar tör -
té nel mé nek nem volt bé kés és gond ta lan sé tá nya. Az or szág meg cson kí tá sa, bi ro dal -
mak gyil ko ló, kény sze rí tõ szo rí tá sa, az el len sé ges szom szé dok kör nye ze te, a bel sõ test -
vér harc ok, a szol ga lel kû ség, a faj gyû lö let, a po li ti kai pe rek, az akasz tó fák, az ár tat lan
ál do za tok, a bosszú ál lás hegy-völ gyei, ki ûze tés a ha zá ból... Nép ir tás a ha tá ro kon kí vül;
ki sa já tít ják tu laj do na in kat, el ve szik, tilt ják tör té nel mün ket, meg aláz zák nyel vün ket;
ok ta lan bün te té sek he ted ízig len...” Jel leg ze tes Do bos-mon da tok a ma gyar ság, ben ne 
a cseh szlo vá ki ai-szlo vá ki ai ma gyar ság új ko ri his tó ri á já ról, ar ról, ami nek tu da tá ban
har colt mint a po zso nyi Iro dal mi Szem le fõ szer kesz tõ je, Cse ma dok-el nök 1968-ban és
e fon tos év után is ve ze tõ po li ti kus, re gény író, pub li cis ta. Né hány szor köz vet le nül is
ta nú ja le het tem – Po zsony ban, Bu da pes ten, Det ro it ban, 1989 de cem be ré ben Ko lozs várt
is –, hogy Do bos Lász ló szá má ra az idé zet tek nem hang za tos sza vak vol tak, ha nem egy
kö zös ügy vál la lá sa.

Az ügy ma rad, az em be rek, az esz kö zök vál toz nak, cse ré lõd nek.
Do bos La ci jó em lé két pe dig so kan õriz zük.

Kán tor La jos

CSERNÁTONTÓL 
A RE MÉNY SÉG TA VÁ IG
Cseh Ti bor szel le mi ha gya té ka

1. „Ta má si Áron…?! Ugyan már, mit ha gyott a fa lu já ra?” Az egyik farkaslaki atya fi
ál lí tó lag így kér de zett vissza, mi dõn a messzi föld rõl ér ke zett lá to ga tó az író szü lõ há za
fe lõl ér dek lõ dött a szén ége tõk fa lu já ban. Tör tént mind ez még az „ántivilágban”, ami -
kor az Ábel-tri ló gia, a Szü lõ föl dem és meg annyi ma ra dan dó al ko tás nagy ha tá sú szer -
zõ jé nek szál ló igé vé vált mon da ta it is csak sut tog va le he tett ki ej te ni. Az óta is fog lal koz -
tat a kér dés: klasszi kus ként tisz telt írónk ugyan mi mást hagy ha tott vol na a fa lu já ra,
mint a vi lág hír név ku po lá ja alatt ki egye ne se dett em ber sé get. Hogy eb bõl a mai
farkaslakiak a ma guk szor gal má val jól meg tud nak él ni, azt ör ven de te sen bi zo nyít ja az
egy re gaz da gab bá, te he tõ seb bé vá ló Gor don-hegy alat ti te le pü lés lát vá nya. Ha egyé bért
nem, hát ezért is ér de mes volt „éb reszt get nie” Ta má si nak a Firtos lo va há tán el aludt
Gond vi se lést. 

Csernátonnak nem mai ke le tû a hír ne ve, szel le mi nagy ja ink kö zül szám ta lan nak
Csernáton volt a vi lág gá röp te tõ hát or szá ga. „A már a 17. szá zad tól sok fe lé ága zott, ki -
ter jedt Cseh fa mí lia nem csak pres bi te rek, ha nem lel ké szek, kan cel lis ták, ka to nák és
ala pít vány te võk, ko ruk mû velt sé gé ben ott ho nos la te i ner ér tel mi sé gi ek, bí rák és jegy -
zõk, vár me gyei hi va tal no kok, gaz dál ko dó kis bir to kos ne me sek és ta nult mes ter em be -
rek hosszú so rát ad ta a szé kely ség nek és egész Er dély nek.” A mo dern er dé lyi ma gyar
gra fi ka káp rá za ta it meg te rem tõ Cseh Gusz táv élet mû vét be mu ta tó im po záns Csapody toll
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Mi klós-kö tet bõl idéz tem az el hang zott mon da tot, an nak is a Há rom szé ki õsök cí mû al -
fe je ze té bõl. Ma ga a mû vész 1973-ban ezt je gyez te fel mû hely nap ló já ba: „Em lé ke im
olyan tá jat tér ké pez nek fel, amit na gyon sze ret nék szü lõ föl dem nek ne vez ni. Szü let het -
tem vol na ott is, Csernátonban, ami rõl annyit me sélt apám, s ahon nan va la mi kor Cseh
Jó zsef sza bó le gény el in dult »világgá«, és Nagy vá ra don kö tött ki. Ván dor köny vét õr zöm,
bár na gyon a kézdivásárhelyi Céh Mú ze um ba kí ván koz na.” Cseh Gusz táv édes ap ja 
hí res ko lozs vá ri rek lám ter ve zõ gra fi kus és be tû mû vész volt. Ezt kö töt te a fia lel ké re
1960-ban, ami kor a csa lád hír ne vét to vább öreg bí tõ if jabb Gusz táv a mû vé szi pá lyá ját
el kezd te: „Kí vá nom, hogy tö re kedj a jó ra és a szép re. Ve zé rel jen a szor ga lom és a ki tar -
tás. Tedd ma ga dé vá azo kat az esz mé ket és cé lo kat, ame lyek né pünk leg jobb ja it ve zet -
ték. Sze resd e né pet, mely bõl szár ma zol. Gyar ló sá gai mel lett vedd ész re nagy ér té ke it,
ame lyek a mi büsz ke sé ge ink is.” 

So kan in dul tak „vi lág gá” Csernátonból, il let ve az it te ni Cseh fa mí li á ból. Nem ze dé -
kek hosszú so ra tet te jó csen gé sû vé szá za do kon át a te le pü lés ne vét. Ki raj zá sa ik moz -
ga tó rú gó ja min den ko ron az er dé lyi épít ke zés és ér ték te rem tés volt. Ahogy Cseh Gusz -
táv mû vé sze té ben is meg ha tá ro zó nyo mot ha gyott a gé nek lát ha tat lan út ja in ve zér lõ
vir tu á lis (esz mé nyi?) szü lõ föld üze ne te. A ro man ti kus vi lág já ró nak alig ha ne vez he tõ, 
a 20. szá zad min den tra u má ját el szen ve dõ Cseh Ti bor gya kor la ti as ész já rás ára vall,
hogy amint ked ve zõ al ka lom adó dott rá, meg pró bált ha gyo mányt te rem te ni a Cse hek
Csernátoni Vi lág ta lál ko zó já ból. Nem a négy vi lág táj ról ha za raj zó fa mí lia na gyobb 
di csõ sé gé re, ha nem az ott ho ni ak meg se gí té se ér de ké ben. Az óta több er dé lyi ne me si
csa lád (köz tük a Kálnoky fa mí lia) – je gyez te fel Sylvester La jos – szer ve zett rend sze rint
va la mi lyen ma gyar nem ze ti ese mény sor hoz kö tõ dõ vi lág ta lál ko zót. A könyv tá ra egy 
ré szé vel és az élet mû vé bõl íze lí tõt nyúj tó el sõ kö te té vel most ha za té rõ Cseh Ti bor 
el mél ke dé sei/töp ren gé sei közt tal lóz va ezt ol va som: „Ha a hol lan dok, az ame ri kai uni -
tá ri u sok, a né me tek test vér ük ké tud nak fo gad ni er dé lyi fal va kat és azok la kó it szív vel-
lé lek kel se gí tik, ak kor az Er dély bõl el me ne kült, ki ûzött, ki ván do rolt vagy õr he lyü ket
el ha gyott ma gya rok (mint az or vo sok ez rei, a pa pok szá zai) va jon néz he tik-e tét le nül
és ér zé ket le nül test vé re ik sor sá nak ala ku lá sát? Bi zony nem te het jük ezt, ha csak egy
csepp nyi is ma radt õse ink vé ré bõl.” 

2. Cseh Ti bor nak a szét szórt ság ból ha za né zõ, az idõk ör vény lé se kö ze pet te a mai
gon dok sû rû jé be te kin tõ és ugyan ak kor a jö võ épí tés tám pont ja it is meg je lö lõ egyik írá -
sá nak a cí me: Csernátontól a Re mény ség ta vá ig. Hogy mi ért és mi ként vált az ame ri kai
(Ohio ál lam be li) Lake Hope ma gya rí tott meg ne ve zé se a kö tet cím meg ha tá ro zó szin tag -
má já vá? Az élet mû egé szén át íve lõ, öt év ti ze det át fo gó vissza te kin tés köl tõi emel ke -
dett sé gé nek és egy szer smind lét fi lo zó fi ai mély sé gé nek kö szön he tõ en. Az írá sok meg je -
le ní tõ ere jét gya kor ta drá mai hang súly ok fo koz zák, és az egész kö te tet vég ered mény -
ben úgy is ol vas hat juk, mint az élet pá lyá ja le zá ru lá sa után ha za te met ke zett szer zõ 
(ci vil ben ve gyész mér nök) tes ta men tu mát. Akit kis gyer mek ko rá ban a szó szo ros ér tel -
mé ben át lop tak a tri a no ni ha tá ron, és aki nek a má so dik vi lág há bo rú után vál lal nia kel -
lett a kény sze rû emig rá ci ót, az egyé ni és kö zös sé gi ott hon ke re sés és ott hon te rem tés
küz del mét az Új vi lág ban. Hogy az tán 1989 tá ján fel is mer je, s a Re mény ség ta vá nál
meg fo gal maz za: „Mos tan tól kezd ve az utak nem Nyu gat fe lé ve zet nek, ha nem ha za fe -
lé.” Szá zez rek sor sa volt a ki ván dor lás, a me ne kü lés, az ame ri ka ni zá ló dás, vi szony lag
ke ve se ké a ha za té rés. Akár szer kesz té si bra vúr nak is te kint he tõ: Ludányi And rás úgy
ajánl ja fi gyel münk be Cseh Ti bor örö kös ván dor lás so ro zat ból ál ló éle té nek kon ti nen se -
ket át fo gó stá ci ó it – „egy fan tasz ti kus élet út szel le mi, ér zel mi tar tó pil lé re it” –, hogy
köz ben egy ame ri kai ma gyar kö zös ség „bel sõ ko hé zi ó já nak ge ren dá za tát” és „mí ves
bel sõ épí té sze ti ki kép zé sét” is lát ha tó vá te szi. És ez zel meg vi lá gít ja a ma gyar emig rá ció
tör té ne té nek egy ke vés bé is mert – 1948 és 1956 kö zöt ti – sza ka szát.

Te szi ezt nem csak ba rá ti kö zel ség bõl, ha nem a politológiaprofesszor, a szo ci o ló gus,
a tör té nész  szak mai biz ton sá gá val, aki je len tõs sze re pet ját szott/ját szik az ame ri kai
ma gyar po li ti ká ban és a ma gyar, va la mint más ki sebb sé gek jo ga i nak vé del mé ben. Élet -
sor suk is sok te kin tet ben pár hu za mos. A nagy szü lei ré vén er dé lyi szár ma zá sú Ludányi
And rás 1944 õszén hagy ta el szü le i vel Ma gya ror szá got, Auszt ri á ból te le pült át az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok ba. Cseh Ti bor – mi u tán két szer is meg szö kik a szov jet fog ság -
ból – 1945 au gusz tu sá ban egy kézdivásárhelyi nép gyû lé sen, ame lyet a de mok ra ti kus -
nak hir de tett Groza-kormány tá mo ga tá sá ra hív tak össze, a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci át68
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meg elõ zõ en egye dül azt lát ta üd vö zí tõ nek, hogy Er dély a to váb bi ak ban ma rad jon 
füg get len. Mi nek kö vet kez té ben má sod szor is el kel lett hagy nia szü lõ ha zá ját. Az tán –
mi u tán „oda át” pár év múl va meg tud ta, hogy az Ál lam vé del mi Ha tó ság kö rö zi – Ma -
gya ror szá got is. Auszt ri á ból in dult 1948-ban Bra zí li á ba cser kész csa pa to kat szer vez ni.

Ludányi And rás és Cseh Ti bor ame ri kai mun kás sá ga 1969-ben kap cso ló dott össze.
Elõbb egy ne gyed évi fo lyó irat, az Itt–Ott ha sáb ja in, az tán nyár vé gi kon fe ren ci ák al kal -
má val; pár évig a penn syl vaniai Hereford ta nyán, majd a Re mény ség ta vá nál; ahol mo -
dell ér té kû vé forr ta ki ma gát a fo lyó irat szel le mi hold ud va rá ból ki nõtt, nem ze dé ke ket
össze fo gó, az ame ri kai lé tet az otthonival/itthonvalóval össze kö tõ Ma gyar Ba rá ti Kö zös -
ség. Ez zel az 1974-ben hi va ta lo san be jegy zett egye sü let tel – te kin tett vissza az együtt
meg tett út ra Ludányi – jo gi ke re tet ka pott az ön kép zés, a könyv ki adás, a kul tu rá lis kör -
utaz ta tás, a nyá ri egye te mek és mind azok a mun kák, ame lyek a szét szórt ság ban biz to -
sít hat ták a ma gyar ság fenn ma ra dá sát. A hat va nas évek de re kán még egye te mi hall ga tó
Él te tõ La jos, Ludányi And rás és Csomay György kez de mé nye zé se ak kor vált szé le sebb
ka ro lá sú vá, ami kor a cser kész moz ga lom ta pasz ta la ta it ka ma toz ta tó Cseh Ti bor is csat -
la ko zott hoz zá juk. 

A Ma gyar Ba rá ti Kö zös ség ab ból a fel is me rés bõl jött lét re – kü lön-kü lön is meg fo -
gal maz ták ezt a moz ga lom el in dí tói –, hogy az „emig ráns és ki ván do rolt” ma gyar ság
„az enyé szet és a fel szí vó dás mar ta lé ka” lesz az ame ri kai ol vasz tó té gely ben, ha foly ta -
tó dik a szét hú zás a kü lön bö zõ nem ze dé kek és cso por tok kö zött. Cseh Ti bor, mi u tán
csa lád já val át köl tö zött az Egye sült Ál la mok ba, ha mar meg ta lál ta az utat az Itt–Otthoz,
és kö zö sen hir det ték meg a ti zen öt mil lió ma gyar in teg rá ci ó já nak az esz mé jét. Az Illyés
Gyula-i ér te lem ben vett szel le mi ha za ér de ké ben/vé del mé ben. En nek kö szön he tõ en
vált a Ma gyar Ba rá ti Kö zös ség egy re in kább a leg na gyobb és leg je len tõ sebb ame ri kai ma -
gyar ér tel mi sé gi szer ve ze té vé – mi ként Borbándi Gyu la ír ja (Emig rá ció és Ma gyar or szág.
Nyu ga ti ma gya rok a vál to zá sok éve i ben 1985–1995. Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad -
egye tem, 1996. 285–290.) –, a nyu ga ti ma gyar ság szel le mi há zá vá, lel ki temp lo má vá.

Hogy mi ként zaj lott le ez a fo lya mat? Az éve kig foly ta tott bel sõ di a ló gus nyo mán
tisz tult le az a me ta fi zi kai igény, ame lyik új lét fi lo zó fi át, sa já tos gon dol ko dás mó dot
ered mé nyez he tett. Alap ál lá suk nak ek képp adott han got Cseh Ti bor: „Mi itt va gyunk –
az ott ho ni ak ott. […] Ez zel a gon dol ko dás mód dal ki ir tot tuk ön ma gunk ból az emig ráns
lel kü let pesszi mis ta me lan kó li á ját, mely az zal os to roz za ön ma gát, hogy egy nem ze dé -
ken be lül úgy is be ol va dunk. Mi el ha jí tot tuk az emig ráns lel ki ség ko lon cát, szem be néz -
tünk a ket tõs hû ség prob lé má já val, és vál lal tuk azt. Ezért va gyunk de rû sek: meg ta lál -
tuk lé te zé sünk ér tel mét, nem va gyunk gyö kér te le nek.”

Nem cso da, hogy van nak, akik akár több na pos au tó utat is vál lal nak, csak hogy ide -
jé ben a kon fe ren cia szín he lyé re ér kez hes se nek. Mert ide je ko rán be lé jük ivó dott a fel -
is me rés: igaz ugyan, hogy Ame ri ka a le he tõ sé gek or szá ga, s min den le hetsz, ha akarsz,
ha sze ren cséd van, és a pénzt is meg ke re sed hoz zá, de ne szá míts se gít ség re sen ki tõl,
leg ke vés bé a kor mány tól. „Ma gyar nak is meg ma rad hatsz. Csak raj tad mú lik. És ked -
ved re be ol vad hatsz, ha úgy tet szik” – gon dol koz tat ta meg kor tár sa it Cseh Ti bor. Majd
ek ként biz tat ta több let-erõ fe szí tés re õket: „A kis vá ros ban, ahol év ti ze dek óta élünk, raj -
tunk kí vül egy szál ma gyar sincs. Kö zös sé gi éle tünk a kör nye zõ vá ro sok hoz köt. Olyan,
mint ha Ko lozs vá ron él nénk, Désre jár nánk temp lom ba, Torockóra vin nénk a gye re ke -
ket ma gyar is ko lá ba, s Ma ros vá sár hely re men nénk  Ma gyar Ház ba ün ne pély re.”

3. Cseh Ti bor gya kor ta el mél ke dé sek nek, nem rit kán töp ren gé sek nek ne ve zi a ma ga
mû fa ját. „Az örök ké va ló ság fe lé cí mû el mél ke dé sem ben – ír ja pél dá ul a Ma gyar ság tu -
da ti kis ká té ban – a Ma gyar Ba rá ti Kö zös ség be tö mö rült ma rok nyi kül föl di ma gyar ság
fi lo zó fi ai ér ték rend szer ét ele mez tem. En nek az ér ték rend szer nek me ta fi zi kai alap ja it 
a meg ma ra dás igé nyé ben je löl tem meg, mely min den élõ lény re jel lem zõ ter mé sze ti tör -
vény. Ne ve zik faj fenn tar tá si ösz tön nek is. (Ez utób bi fo gal mat Dar win ve zet te be a tu do -
má nyos szó hasz ná lat ba.)” Hogy a lét fi lo zó fi ai mon dan dó mi ért ép pen eb be a for má ba
kí ván ko zott, er re a Ma gyar ság tu da ti kis ká té ban ta lá lunk ma gya rá za tot. En nek al cí mé -
bõl vi szont az de rül ki, hogy a szer kesz tõ a könyv ter je del mû Penedói töp ren gé sek bõl
azért vett át rész le te ket, hogy mi nél tel je sebb le hes sen a Ma gyar Ba rá ti Kö zös ség tör té -
ne té rõl szó ló fe je zet, az Igénk a nyel vünk. Cseh Ti bor nak a Penedói töp ren gé sek hez 
fû zött ma gya rá za tá ban ol vas ha tó e szív szo rí tó val lo más:
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„1974 és 1979 kö zött öt hosszú éven át Bra zí li á ban él tem, a ki es Parayba fo lyó völ -
gyé ben, Rezendén, egy ame ri kai cég ké mi ai gyár te lep ének mû sza ki igaz ga tó ja ként.
Csa lá dom az Egye sült Ál la mok ban ma radt. Rezendének nem volt ma gyar la kos sá ga,
nem volt, ki vel ma gya rul be szél jek. Ab szo lút emig rá ci ó nak ne vez tem el éle tem nek ezt
a kor sza kát. Fes tõi he gyek vet ték kö rül Rezendét, mely nek fek vé se em lé kez te tett szû -
kebb ha zám ra, Há rom szék re. Csak a Parayba ne vét kel lett Fe ke te üggyel be he lyet te sí te -
nem. A Serra do Mar vol tak a Dél ke le ti-Kár pá tok s a Mantíqueira er dõs bér cei a
Bodoki-havasok. Zágont Penedónak hív ták. Bra zí lia egyet len finn te le pü lé se volt
Penedó, hat ki lo mé ter re Rezendétõl, a Mantiqueíra al já ban, a fris sen cso bo gó he gyi 
pa tak men tén ka nyar gott fel a he gyek kö zé. Egy finn ba rá tom nak volt egy va dász kuny -
hó ja, messze fönn a fa lu fe lett. Ott töl töt tem szá mos hét vé get, ab szo lút em be ri egye dül -
lét ben, de igen jó tár sa ság ban, fák, ma da rak, ál la tok és kö vek kö zött. Ter mé keny kor -
sza ka volt éle tem nek. Szá mos jegy ze tet ké szí tet tem, és so kat gon dol koz tam a ma gyar
túl élés prob lé má i ról. Gon dol ko dás és je gyez ge tés köz ben gyak ran han go san be szél tem
ma gya rul a fák hoz. Nem bo lon dul tam meg: gya ko rol tam az anya nyel ve met, mert a fá -
kon kí vül nem volt más, kik kel ma gya rul beszéljek…”

Nem ne héz fel is mer ni: olyan nyel vi mû velt ség gel és írói le le ménnyel rög zí ti él mé -
nye it, ame lyik iro dal mi és gon dol ko dói pél da ké pe i nek sa ját ja. Az  egyé ni sé gét és sze -
rep vál la lá sa it be mu ta tó fe je zet után a kö tet ben mind járt Zrí nyi, Sza bó De zsõ, Né meth
Lász ló, Gom bos Gyu la, Te le ki Pál, Ta má si Áron, Illyés Gyu la, Wass Al bert kö szön
vissza ránk. És per sze min de nek elõtt Ady, akit a ma gyar ság leg na gyobb pró fé tá já nak
tart („a mi szá munk ra a ma gyar pró fé ták Is ten kül döt tei a ma gyar ság szá má ra, mi ként
az ószö vet sé gi pró fé ták a zsi dó nép szá má ra”). A szét szórt ság ban tu da to so dik ben ne
iga zán az Ady ál tal 1914-ben sür ge tett ma gyar Temp lom fel épí té sé nek szim bo li ká ja.
Mély sé ges meg gyõ zõ dé se, hogy az csak ak kor fog fel épül ni, ha olyan pró fé ták rak ják a
fa la it, mint Dá vid Fe renc, Ady, Sza bó De zsõ, Mó ricz Zsig mond, Ju hász Gyu la, Né meth
Lász ló, Ta má si Áron.

„Min de nütt ve lünk van a szel le mi ha za” – ír ja egyik lá to má sá ban. „Ve lünk van a
pa pír fö lé haj ló Cso ko nai, az ap já val per le ke dõ Bo lyai, Ady lá to má sai, ká rom ko dá sai,
de ál ma is a Temp lom ról, Páz mány dör mö gé se, Dó zsa meg vál tó tûz ko ro ná ja, a mol nár -
le ány öt fo kú éne ke az ál mél ko dó püs pök nek, a hajdú vir tu sos tán ca Esz ter gom ár ká -
ban, Szenczi Mol nár hal dok ló zsol tá ra Marosszentimre tor nya alatt, ami kor már csak 
a ti zen egye dik ének li a Ti zen ket te dik nek, az el ve szett mi to ló gia sej tel mes nyo mai be -
süp pedt kop ja fák ban és székelykapuk élet fá i ban, Dá vid Fe renc té pe lõ dé se a dé vai bör -
tön ben, Vaj da Já nos szo mo rú né zé se, a hegy rõl le fe lé lé pe ge tõ Ábel fá radt igye ke ze te,
a dé li ha rang szó Hu nya dit idé zõ kon gá sa s Bar tók hal ha tat lan lel ke az éj sza ka
tücsökmuzsikájában… S mi kor vo nat füttyöt hal lunk Pennsyl va ni á ban, a mi vo na tunk -
ban, a herefordi far me rek kö zött, egy lát ha tat lan ki csiny asszony ka is ül: mé hé ben 
vi szi a ma gyar jö ven dõt Szek szárd felé… Ez a tu dat tar ta lom a mi hoz zá já ru lá sunk a vi -
lág egye tem har mó ni á já hoz. Nél kü le sze gé nyebb len ne a vi lág, és tud juk, hogy a ma -
gyar szó nél kül el mos ná ezt az örök sé get az idõ ten ge re. […] Azt is tud juk, hogy a sírt,
ahol a nem zet el süllyed, nem ven nék kö rül a né pek, és az em ber mil li ó i nak sze mé ben
nem ül ne gyász könny.” 

4. „Min den tûz bõl ha mu lesz – ír ja Cseh Ti bor –, de a tá bor tûz ben nünk szunnyad,
amíg élünk. A jó tá bor tûz fe lejt he tet len, koz mi kus él mény. Meg áll az idõ – a kül vi lág
el süllyed kö rü löt tünk. A fény kö rén túl: sö tét ség, su ho gó fák, zûr za va ros hétköznap…
A fé nyen in nen a tûz, a láng, a fa, az em ber lel ké bõl szü le tõ nó ta, bal la da, me se, tánc,
tré fa, ver sek, szi laj csa ta ki ál tás ok; az élõk és õsök hang ja, a mai fi a tal vi dám sá ga és év -
ez re des böl cses ség, álom és va ló ság misztériuma… [...] Ül tesd egy más mel lé Pe tõ fit és
a Sao Paulo-i név te len ma gyart, Rá kó czit és a sydneyi kis cser készt […], és a tá bor tûz
fé nyé nél meg fog ják is mer ni egymást…”

E koz mi kus tá bor tûz fé nyé nél a sza vak és tet tek azo nos sá gá nak em be re ként is mer -
jük meg Cseh Ti bort. Szó val? Nem! Tet tel! – a har ma dik év ez red kü szö bén ezt a so kat -
mon dó cí met ad ta an nak a fej te ge té sé nek, amely ben Ma gyar Ba rá ti Kö zös ség elõt ti te -
en dõ ket vá zol ta. A leg sür gõ sebb nek a ma gyar ság vé del mi kom mu ni ká ci ós vi lág há ló zat
meg te rem té sét tar tot ta, a csak an go lul be szé lõ más fél mil lió ma gyar meg szó lí tá sát a ma -
gyar ság vé de lem ér de ké ben. A má sik cél, amit so ha és se hol nem sza bad szem elõl 
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té vesz te ni: nyel vünk tisz ta sá gá nak a meg õr zé se. Hogy ne kö vet kez zék be a Kár pát-me -
den cé ben a gon dol ko dás be li és nyel vi ame ri ka ni zá ló dás.     

Ludányi And rás a Re mény ség ta vá nál je len tet te be a múlt évi kon fe ren ci án, hogy
hoz zá lát Cseh Ti bor szel le mi ha gya té ká nak a fel tá rá sá hoz, köz kinccsé té te lé hez.
Nyom ban fel hí vást tett köz zé a könyv elõ jegy zé sé re. Alig hogy meg kap ta a nyom dá ból
az el sõ öt ven pél dányt, út ja – egy kis ba rá ti cso port élén – Alsócsernátonba ve ze tett.
Hí ven kö vet ve a szót a tet tel össze kap cso ló – Ópe ren ci ás ten ge ren in ne ni és tú li – jel -
le mek pél dá ját.

Cseke Pé ter

toll
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