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FEL TUDJA IDÉZNI AZ ELSŐ EMLÉKÉT  

BAKONY BÉLBŐL?

Egy nagyon intenzív emlékképem van kiskorom-
ból. Lovas szekéren megyünk az erdőben. Zuhog 
az eső. A kocsi nagyokat zökken a tócsákban, én 
meg azt kiáltom: Csopka!
 
HOVÁ MENTEK?

Indiánjáték volt. A táborhelyünkre tartottunk. 
Arra is emlékszem, hogy aznap éjjel hatalmas 
vihar csapott le.
 
AKKORIBAN EGYÉRTELMŰ VOLT, HOGY AZ INDIÁN-

JÁTÉKBA BELENEVELIK A GYEREKEKET IS?

Féléves koromban vittek először, úgyhogy ebbe 
nőttem bele. Nem gondolkoztam azon, miért van 
így. Azt láttam, hogy a szüleim ilyenkor hosszú 
hajúak, ki vannak festve, és farkasdalokat 
énekel nek a tűz körül. Ez volt természetes.
 
NEM VOLT FÉLELMETES?

Legtöbbször nem, de van olyan gyermekkori em-
lékem, hogy az éjszaka közepén üvöltő harcosok 
vonszolják ki az apámat a tipiből. És éreztem is 
a veszélyt. Itt ugyanis nagyon beleélik magukat a 
játékba a felnőttek. Mindennek valóságos hangu-
lata van. Igazából futnak, ordítanak, harcolnak, 
élnek. Indiánná alakulnak.

A HELY SZELLEME

KÍVÜL A VILÁG 
HÁLÓJÁN
Szöveg: Tábori Kálmán
Fotó: Földházi Árpád

Ha jó időben jár Bakonybélben az ember, Szentkút felé 
menet egy takaros ház udvarán könnyen találkozhat 
a jókedvű családdal, amely az arra járókkal szívesen 
elegyedik beszélgetésbe. Az ismert dalnok,  
Cseh Tamás életének utolsó menedéke volt ez a ház. 
Ahogy a családja, ő is ismert volt közvetlenségéről, 
barátságosságáról. Itt találkozom Cseh Andrással, 
az énekes fiával. Együtt megyünk tovább a kápolnához 
bádogbögrével a kezünkben. Beszélgetés közben 
friss forrásvizet iszunk a lábunk mellől szedett 
medvehagymára.
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A GYEREKEKET IS INDIÁN MÓDRA NEVELIK: VAN-

NAK INDIÁN TANÍTÁSOK, BEAVATÁS?

Ó, persze. Egy ilyen helyen sok természetes 
beavatás van. Például elmenni a sötét erdőben 
fáért, vízért. Számos olyan dolog, ami egyébként 
nem történik meg egy gyerekkel. Ezek nem 
szertartások, mégis a beavatás részei. Aztán 
ahogy egyre nagyobbak lesznek a gyerekek, 
úgy vonódnak be a felnőttek életébe. És jönnek 
azok a beavatások, amelyek tényleg a felnőttek 
világába való belépést jelképezik: az első éjszakai 
őrség, az első hadi ösvény, az első gőzkunyhó.
 
AZT MONDJA, GYEREKKÉNT TERMÉSZETES VOLT 

MINDEZ. HA MÁR EMLÉKEKET IDÉZÜNK: MI VOLT 

AZ ELSŐ SAJÁT FELISMERÉSE EBBEN A KÖZEGBEN?

Nehéz megmondani. Azt hiszem, kamaszkorom-
ban lehetett. Napok óta tartott a játék. Ilyenkorra 
az ember már teljesen beleélődik az indián életbe. 
Emlékszem, egyik éjjel elkódorogtam a táborunk-
tól, és leheveredtem a hegyoldalban. Ahogy ott 
feküdtem, meghallottam egy távoli település disz-
kójának dübörgő hangját: bah-bah-bah. És akkor 
erős felismerés tört rám arról, mennyi mindent 
elkövetünk a külső világunkban, hogy a belső 
világunktól távol tartsuk magunkat. Nem találtam 
fel ezzel a spanyolviaszt, ám ott akkor ez tényleg 
fontos felfedezés volt számomra.

MIT JELENT AZ, HOGY BELEÉLŐDNI?

Amikor elkezdődik, legalább három napnak el 
kell telnie, hogy az ember tényleg megérkezzen. 
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Már az első nap felveszed az indián ruhádat, 
megépíted a tipit, fát gyűjtesz. De amikor har-
madnapja beszélsz indián módra, akkor egyszer 
csak azt érzed: „beleélődtem”. 

MIT JELENT INDIÁN MÓDRA BESZÉLNI?

Olyasmit kell elképzelni, mint egy Cooper-
regényben. Mindent úgy fogalmazunk meg, ahogy 
egy kétszáz évvel ezelőtti ember mondta volna. 
Nem használunk olyan szavakat, amiket a mai 
világban. Megfontoltan szólunk, és a témákat is 
az indiánlétnek megfelelően választjuk. Eleinte ez 
erőfeszítést igényel, de egy idő után természetes-
sé válik, és egészen átalakítja az ember gondola-
tait. Egyfajta láthatatlan kovásza a játékunknak. 
Lassan mintha letekernénk belül a háttérzajokat.

AZ INDIÁNLÉT EGYFAJTA MEDITATÍV ÁLLAPOT?

Olyan értelemben igen, ahogy a régi emberek 
életmódja is meditatív volt. Fát gyűjteni, tüzet 
rakni, ülni csendben az erdőben, lopakodni. 
Csupa olyan tevékenység, ami kisiklatja azt 
a zakatolást, amelyben a mindennapjaid töltöd. 
Aztán mint ahogy a sötétet megszokja a szemed, 
és elkezded jobban látni a dolgokat, úgy egyszer 
csak elkezded érezni a gondolatok és a termé-
szeti világ rezdüléseit. Mindez nagyon jó, csak 
megfoghatatlan, ezért félelmetes. Nem csoda, ha 
a mai ember sokszor tart tőle.
 
FELNŐTTKÉNT, AHOGY BONYOLULTABBÁ VÁLIK 

A MINDENNAPI ÉLET, NEHEZEBB VISSZAVISSZA-

TÉRNI EBBE AZ ÁLLAPOTBA?

Visszajönni a játékba nem nehéz. Inkább olyan, 
mintha felébrednénk egy hosszú álomból, és 
folytatnánk, amit abbahagytunk. Visszatérni 
a hétköznapokba, ami igazán nehéz. Mert min-
den egyszerűbben, nemesebben történik a játék-
ban, mint a világban. Sokkal inkább élőnek érzi 
az életét az ember indiánként.

HA ENNYIRE ÖSSZEKAPCSOLÓDIK AZ ÉLET ÉS 

A JÁTÉK, AKKOR EZ A CIVIL PÁLYÁJÁT IS BEFOLYÁ-

SOLJA? NEHÉZ LENNE ELKÉPZELNI, HOGY EBBŐL 

A JÁTÉKBÓL VALAMI ZAKÓS HIVATALI ÁLLÁSBA 

TÉRJEN VISSZA AZ EMBER.

Nem tudjuk, milyenek lennénk, ha nem lenne in-
dián. Több száz ember megfordult már a játékban, 
és szerintem mindenkiben mély nyomot hagyott. 
De azért olyan is előfordul, hogy valaki egy zakós 
hivatalnokot játszik két indiántábor között.

MIVEL FOGLALKOZIK A CIVIL ÉLETBEN?

Mindenfélével. Írok, illusztrálok, festek, zené-
lek. A Cseh Tamás Archívumban is segítek, ha 
szükség van rá. Mostanában az idősek, illetve 

A HELY SZELLEME

1961-ben az akkor érettségiző Cseh Tamás 
és három barátja úgy határozott, hogy indián 

módra megküzd egymással egy általuk alig 
ismert vidéken. A Bakony hegység érintetlen 

erdeit indián területnek nyilvánították. Az első 
tíz évben a bakonyi indián csak fiúk játéka volt. 

Később bekapcsolódtak a lányok, asszonyok 
és az időközben megszületett gyerekeik is.

Cseh András féléves kora óta játssza az idén 
hatvanadik évfordulójára emlékező  

indiánjátékot 
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a virtuális világból való kiszabadulás érdekel 
a legjobban.
 
A VIRTUÁLIS VILÁGRÓL KÖNYVET IS ÍRT NET

FÜGGŐK CÍMMEL. AZ IDŐSEK IS KÖNYVTÉMA?

Évekig dolgoztam programszervezőként egy 
idősotthon-hálózatban. Ma is járok hozzájuk 
minden héten együtt nótázni. Egy barátommal 
készítünk egy könyvet: az idősotthonokban 
szerzett szürreális tapasztalatokból írunk törté-
neteket, és festek hozzájuk. De ha már könyvek, 
most Izsák atyával, a bencés monostor perjelével 
is készül egy közös könyvünk.

INDIÁNOK ÉS SZERZETESEK?

Nem. A sivatagi atyákról szól. Nagyon sok tanító 
történet maradt fenn a korból, úgynevezett apof-
tegmák. Ezekből válogatunk egy tucatot. Én fes-
tek a történetekhez, Izsák atya pedig a szikár 
tanítások köré ír egy-egy novellát. Neki ugyanis 
hatalmas tudása van a korszakról, ezeket mind 
beleszövi, hogy jobban el tudjuk képzelni a ne-
gyedik századi környezetet, amelyben az atyák 
éltek. Néhány kép és novella már együtt van. 
De megbeszéltük, hogy nem sietünk, hanem a si-
vatagi atyák megfontolt tempójában haladunk.

VAN VALAMI, AMIVEL SIET?

Persze. Nem is vennének komolyan manapság, 
ha nem sietnék mindennap egy kört látványo-
san! De a covididőszak nagyon kedvező a titok-
ban nem sietésre.

ARRA IGEN, DE A NETRŐL VALÓ LEJÖVETELRE NEM.

Na, az nehezebb téma. Ma már az egész embe-
riség monitorral kel és fekszik a gyerekektől 
a nagyszülőkig. A pandémia alatt egy barátom-
mal, Pintér Gergővel elindítottuk az „élőcsator-
na-tisztítási” mozgalmat, hogy elősegítsük az 
offline világba való visszagyökerezést.  

MIÉRT CSATORNATISZTÍTÁS?

Mert az élő csatornáink eldugultak. Olyan prog-
ramokat szervezünk, ahol az offline létet erősítő 
gimnasztikákat is végzünk az emberekkel. 
Trenírozzuk azokat a képességeinket, amelyek 
az internethasználat következtében kezdenek el-
sorvadni. Eddzük például az emlékezőizmainkat, 
a telefon nélküli egymásra gondolásra és együtt 
levésre szolgáló izmainkat is. 

EZ MOZGALOM?

Igen. Félig viccesen hívjuk annak. De csak félig! 
Félő, hogy mire vége a járványnak, a társadalom 
teljesen elszokik a személyes kapcsolódásoktól 
és a nem online élményektől. Lassan újra fel kell 
fedeznünk a nem kibertérben történő dolgokat.
 
MI AZ ELKÉPZELT JÖVŐ?

Egyrészről az egészen biztos, hogy a digitalizáció 
és az internetes fejlődés egyre nagyobb mére-
teket ölt a földön. Egyre inkább elmosódnak az 
online és offline lét közti határok. A folyamat 
nem fog magától megállni, irdatlan pénz és aka-
rat van abban, hogy megtörténjen ez a végtelenül 
praktikus, csak szerintem kevéssé bölcs változás. 
No, most mi ezt nem hagyjuk, elkezdjük az 
élőcsatorna-tisztítást, és megmentjük szegény 
digitalizálódó emberiséget. Ez a projekt röviden.
 
HOGYAN LEHET EGYÁLTALÁN ELJUTTATNI EZEKET 

A GONDOLATOKAT AZ EMBEREKHEZ A VILÁGHÁLÓ 

NÉLKÜL?

A szándékunk szerint elavulóban lévő internet-
tel szemben a százszázalékos offline terjedés 
a célunk, de most még a kezdeti, türelmi időben 
online is fogjuk terjeszteni az ügyünket. Olyan ez, 
mint amikor feltalálták a telefont, de a fejlesztők 
még levélben meg távírón beszélték meg egy-
mással a részeredményeket. De hogy komolyra 
fordítsam a szót, épp a minap volt egy megbeszé-

A HELY SZELLEME

„Mennyi mindent elkövetünk a külső 
világunkban, hogy a belső világunktól 
távol tartsuk magunkat”
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lésünk Bérczes Lászlóval, így már hivatalos, hogy 
az idei Ördögkatlan fesztiválnak mi leszünk az 
egyik kommunikációs partnere. Offline, érti? Per-
sze ez is vicces, de egy nagyon jó lehetőség, hogy 
sokakkal megismertessük a céljainkat.
 
HOGYAN KELL ELKÉPZELNI: LESZNEK OFFLINE 

PROGRAMOK, BESZÉLGETÉSEK A TÉMÁBAN?

Lesznek beszélgetések, de főleg akciók és gya-
korlatok. Például egyszerűbb üzeneteket élőlánc-
ban fogunk továbbítani a fesztiválon. Rengeteg 
lehetőség van, de még mi is csak most kezdjük el 
elképzelni a dolgot. Tudja, nem kell sietni.

SZENTKÚTRÓL A FALUBA JÖVET MINDIG MEGCSO-

DÁLOM A HÁZUKAT. JELLEGZETES BAKONYBÉLI 

KÉP SZÁMOMRA A LÁTVÁNYA. HIHETETLEN, HOGY 

VALAHA BIKAISTÁLLÓ VOLT.

Pedig így van. Romos, bedőlt falú házikóként 
ismertük évtizedeken keresztül. Itt jártunk 

el előtte szekerekkel az indiántáborba menet. 
Aztán egyszer megtudtuk, hogy eladó, és meg-
vettük. És jellemző a papámra, hogy úgy hozta 
rendbe – saját kezűleg és barátok segítségével –, 
hogy tudta, ő már nem lehet majd itt.

MONDTA, HOGY BESEGÍT MINT ELSŐDLEGES 

FORRÁS A CSEH TAMÁS ARCHÍVUM MUNKÁJÁBA. 

MILYEN ÉRZÉS ÖNNEK EZ A MUNKA?

Nehéz erről beszélni, mert amikor apám 
meghalt, akkor volt valami nagyon egyértelmű 
érzésem arról, hogy ő milyen. Utána meg láttam 
mindenhol azt a rengeteg régi felvételt róla. 
Aztán jött egy álmom: csengetnek, tudom hogy 
ő az, és belép egy hatalmas régi magnó az ajtón. 
Attól fogva tudom, hogy külön kell választanom 
magamban az élő emlékeimet róla, és az ő digitá-
lis lenyomatát. 




