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Kedves olvasó!
Az idei Héttorony Fesztivál főszereplőit és az organikus építészet néhány
képviselőjét idén is szeretnénk röviden bemutatni magazinunk olvasóinak.
Ezért néhány héttel ezelőtt Kiss Ferenc
és Papp Máté interjút készített velük.
Többek között Makovecz Imre munkásságáról, pályájuk fontos állomásairól,
jövőbeli terveikről, a zenei és művészeti nevelés helyzetéről, valamint a
népzene-világzene jelen állapotáról és
a civilizáció elképzelhető jövőjéről kérdezték őket. A beszélgetéseket a kérdések elhagyásával tesszük itt közzé,
teljes szöveghűséggel.
A következő művészeket sikerült megszólítanunk: Kubinyi Júlia, Lakatos Mónika, Lovász Irén, Palya Bea, Sebestyén Márta és Szvorák Katalin énekesnőket, Kuczera Barbara népzenészt,
Petrás Mária keramikust, Mihályi Gábor
koreográfus rendezőt, valamint Berta
Lilla, Csernyus Lőrinc, Farkas Miklós,
Fülöp Tibor, Kampis Gábor, Salamin Ferenc és Váradi Balázs építészeket.
Ismerjék meg őket közelebbről!
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Köszöntő

Makovecz Imre idén lenne 85 éves. Ha élne, perelne az égiekkel, hogy mért küldték ránk ezt a
pusztító betegséget, de leszedné a keresztvizet
azokról is, akik felelősek ezért. Nélküle nehezebb
itt e földön mostanság sokunknak. Ez a fesztivál
az ő emlékének is szól, no meg a határokon túl
rekedt magyarság szeretetéről, és elődeink, valamint a velünk együtt élő népek tiszteletéről.
Az idei Héttorony Fesztivál szervezésén is majd
egy éven keresztül dolgoztunk. E sorok írása
közben már tudjuk, mi valósulhat meg az elképzeléseinkből. Mindenesetre azt szeretnénk, hogy
egyetlen program se maradjon el. Betartva a szigorú egészségügyi előírásokat, három helyszínen
– Kakasdon, Siófokon és Százhalombattán – tartjuk meg a koncerteket, és felvételről közvetítjük
majd a nagyközönség számára.
Az eseménysorozat megtervezése során idén is
azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a népzene
és világzene legértékesebb produkciói minél több
emberhez eljussanak. Megtöltsék Makovecz poétikus tereit, és közben ráirányítsuk a figyelmet a
zene és építészet szoros kapcsolatára is. Röviden
hadd idézzem Földes Imre zenetörténész gondolatait ezzel kapcsolatban:

„A zene az idő, az építészet pedig a tér birtokbavétele. A zene a pillanatot, a folyamatos idő egy
konkrét szakaszát ünnepli – akkor és ott. Az építészet a tér egy részletét próbálja személyessé
tenni. A véges életű ember ünneppel szakaszolja
az örökkévalóságot, és építményekkel szakaszolja a végtelen teret. A zene az idő egy fontos,
ünnepi pillanatához kapcsolódik. Az építészeti
alkotás – ha a hasznosságon túl hordoz valami
többletet – szintén ünnep, a tér egy fontos pontjához kapcsolódik vagy új, önálló teret hoz létre.
A dal az emberi lépték kiterjesztése az időben.
Az építészet szándékában időtlen – az emberi
időn felülemelkedik – és az emberi lépték kiterjesztése a térben.”
A vírus gátat vetett a fesztivál határokon átívelő hagyományának is, pedig Trianon máig ható,
százéves szomorúságát azzal szerettük volna
oldani, hogy a szomszédos országokban a szokásosnál több helyszínt töltünk meg zengő muzsikával. Most se ki, se be. Krúdy Gyula írta a
Magyar tükör című munkájában: „Mintha a
Göncölszekeréből szednék ki a csillagokat …”
Végezetül még egy idézet ugyanebből a kötetből:
„Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit
elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a
rossz szomszéd, nem veszett el, mert nem rejtheti el sehová, mint a lopott subát, nem áshatja
a föld alá, mint az orgazda a kincset, el nem viheti helyéről, hogy túladjon rajta, mint az elkötött lovat a vásárban... Helyén marad minden.”
Így legyen!
Bizakodva és szeretettel várunk mindenkit a Héttorony Fesztivál rendezvényeire!
Kiss Ferenc
művészeti vezető

Toronymagasan a legjobb világ- és népzene
Makovecz Imre tereiben
2020. november 19-20.
2012 óta minden év novemberében szokta várni az érdeklődőket a Héttorony Fesztivál.
A közel kéthetes vándorfesztivál célja, hogy a népzene és világzene legértékesebb produkciói
minél több emberhez eljussanak, valamint hogy a zene és építészet szerves kapcsolatára ráirányítsa az érdeklődők figyelmet. A koncertek mellett Makovecz Imre életművét és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések szokták várni a közönséget, határon innen
és túl egyaránt.
Az idei Héttorony Fesztivál megtervezésén is egy éven keresztül dolgoztak a szervezők, de az
aggasztó járványügyi helyzetre való tekintettel végül úgy döntöttek, hogy a koncertélményeket
beköltöztetik a közönség otthonába, és online lesz elérhető a tervezett programsorozat legtöbb eleme.
Biztonsági okokból idén kizárólag magyar művészek lakják be Makovecz Imre poétikus tereit!
A Kakasdon, Siófokon és Százhalombattán készült közönség nélküli felvételeket november
19-én a www.hettoronyfesztival.hu weboldalon lehet majd megtekinteni. A fesztivál fellépői
között ott lesz a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Sebestyén Márta, aki önálló koncertje után még
a Szent Efrém Férfikarral is színpadra áll, a Prima- és kétszeres Artisjus-díjas Palya Bea,
valamint a most nemzetközi elismeréssel kitüntetett, WOMEX életmű-díjas Lakatos Mónika a
Romengó együttessel! Az idei év középpontjában a női hang áll, így kiemelt szerepet kapnak
a női produkciók: a Dűvő mellett feltűnik majd Kubinyi Júlia, Lovász Irén az Égi hang című
műsorával szerepel majd, de Petrás Mária és Szvorák Katalin is önálló estekkel kápráztatják
majd el a közönséget. Látható és hallható lesz a Dalinda énekegyüttes és a Triolina Folk is –,
mindkét formációban természetesen a hölgyeké a főszerep.
November 20-án 19 órától a fesztivál gálaműsora élőben lesz látható majd a Hagyományok
Házából, ahol a fesztivál fő szellemi támogatója, az idén eltávozott Fekete György emlékét is
megidézik, majd a Magyar Állami Népi Együttes táncszínházi előadását tekinthetik meg az
érdeklődők.

Héttorony Fesztivál
A Héttorony Fesztivál online eseményei
2020. november 19. 19.00 - Koncertek
Sebestyén Márta, Palya Bea, Szent Erfém Férfikar,
Dresch Trió, Romengo, Triolina Folk, Lovász Irén,
Szvorák Katalin, Petrás Mária, Dűvő, Dalinda,
Bazseva

2020. november 20.
A Héttorony Fesztivál gálaműsora Fekete György emlékére
Beszédet mond Lőrinczy György művészeti menedzser
Megtekinthető a www.hettoronyfesztival.hu oldalon és a Kultúrpart
YouTube csatornáján!
A járvány előre nem látható következményei miatt a programváltozás
jogát fenntartjuk!

Fesztivál

Fotó: Csernyus Bence

a pandémia miatt sajátos lesz. Még
sok a bizonytalanság és a kérdőjel,
de lesz fesztivál, ez biztos. Ehhez
kapcsolódik az építészeti sorozat is.
A fenntarthatóság, a felelősségvállalás az épített környezetünkért és ennek az organikus építészetben való
megjelenése a fő sodorvonal.
Az alkotó ember felelőssége, a kézművesség ereje a virtuális valósággal, talán ezek a fő mondanivalók.

Csernyus Lőrinc építész

Nincs optimális viszony mester és
tanítványa között. Viszony van. Ha
nem működik, akkor nincs értelme.
Két erős önálló ember kémiája egymással szemben és együtt. Apám
korán ment el. Makovecz Imre eljött
a temetésére, pedig csak egyszer
találkoztak. Amikor együtt utaztunk
vidékre, beült az autóba és megkérdezte, hogy mit álmodtam és Ő is elmondta az álmait. Ennyi.
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Makovecz Imre halála óta mindegyik
Héttorony Fesztivál építészeti vezetője, szervezője voltam. A kiállítások
tematikáját, formáját én határoztam meg Horváth Lászlóval és Kiss
Ferenccel. Sokszor, mint előadó is a
„pódiumra” léptem. A fesztiválok kilencven százaléka Makovecz Imre által tervezett terekben zajlottak. Ezek
a terek koncertek megrendezésére
nagyon alkalmasak. Jó az akusztikájuk, megvan a kellő belmagasság,
és ünneplésre valók. Az idei fesztivál

Elsőéves egyetemistaként ismertem
meg Imrét 1981-ben, az első visegrádi tábor idején. 2011-ben bekövetkezett haláláig dolgoztam vele,
mellette. Többek közt társtervezője
voltam a sevillai világkiállítás pavilonjának és több, mint hat hónapon
át vettem részt a pavilon építésén a
helyszínen. Ez is hozzájárult, hogy
most én vagyok a dubaji világkiállítás magyar pavilonjának a tervezője.
Halála után a család felkérésére természetesen nagy tisztelettel
és örömmel vállaltam el a Makovecz
Imre Alapítvány kuratóriumi tagságát.

A csengeri buszpályaudvar

2020

Makovecznek a magyar művészet- és
kultúrtörténetben európai, sőt globális helyi értéke van. Mindenhonnan
kihagyhatatlan és megkérdőjelezhetetlen. Amúgy nem szeretem a kategorizálásokat. Tér-idővel érkezett
és azzal távozott. Mint Bartók Béla.
A mai építészeti környezetünkben
nincsenek olyan építészeti irányzatok, amiknek szellemi összetartó
ereje lenne. Termékorientált, design
szemlélet és építőipari lobbi a meghatározó erő. Egy tárgyalásra, megbeszélésre, a jogász jön elöl, majd
a megrendelő, és végén az építész,
ha egyáltalán meghívják. Az építész
a kivitelezővel kell, hogy szerződést
kössön a tervezésre, nem a megrendelővel. Ez a rendszer – ami persze
nem véletlen, hogy ilyen –, megöli az
alkotás szabadságát. És evvel együtt
a felelősségvállalás súlyát. Ennyi papírt sose gyártottunk, mióta számítógép van. A virtuális személytelen
bürokrácia egyre nagyobb.
Az organikus építészet mellett a
posztmodern és a regionális volt az
utóbbi évtizedekben az a három
irány, aminek volt tartalma, szellemi
irányultsága. Mára megmaradt az organikus és a regionalizmus. Mind a
kettő, mint búvópatakok, hol eltűnnek, hol a felszínre jönnek. De folynak és van bennük élet, és valahol
rokonok.
A művészetnek összművészetinek
kell lennie. El kell érni a művészet-

tel való oktatás jelenlétét minden
szinten, az óvodától a diplomáig.
A visszatanulás folyamata nélkülözhetetlen. E szemléletet minden faluba, kis településre el kell juttatni.
Ez a Héttorony Fesztivál egyik küldetése. Misszionáriusok vagyunk Közép-Európában.
A szakrális tereket az emberek nagy
része egyházi, vallási épületekhez
köti. De ez nem így van. A szakralitás
időn és történelmen túli. Egy erdei
tisztás is szakrális tér. Szarvasbőgés
idején pláne. Mint ahogy egy lakás,
családi konyhája, étkezője, terasza
is szakrális tér. Mondhatni gyógyító
térnek is. Ahol az ott lévő emberek
jól érzik magukat. Nem akarnak sietni és figyelnek a többiekre. Ahol
a szeretet érezhető. Makovecz Imre
mondása alapján, ahol az ég és föld
összekapcsolódik.
Mostanság elsősorban az idei Héttorony Fesztivál építészeti programjainak megszervezésével voltam elfoglalva. Közben épül a dubaji 2021-es
világkiállítás magyar pavilonja, aminek tervezője vagyok. Kovásznán elkezdik építeni a Kőrösi Csoma Sándor
emlékházat, Óbudán egy tornacsarnokomat. Lassan kész lesz egy nekem nagyon kedves kis családi ház
átépítése is, és most adták át a forgalomnak a csengeri buszvégállomás épületét, aminek nagyon örülök.
A Makovecz Imre Alapítványban állandóan van mit tennem. Ja, és 60 éves
fejjel elkezdtem zongorázni tanulni.
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ban csak úgy lehetséges, ha az ember szellemi értelemben felkészült,
ismeri a saját kultúráját, és minden
erejével igyekszik az eget összebékíteni a földdel. Más szóval: olyan építészeti alkotásokat kell létrehozni,
amelyek alkalmasak a földi ember
számára égi hajlékul szolgálni.

Kampis Gábor építész

„Architectura est mater artium!” –
mondja az ókori bölcsesség, ami
magyarul annyit tesz: „Az építészet
a művészetek szülőanyja!” Cicero szavai sajnálatos módon üresen
csengenek a legtöbb mai ember
számára. Ezért is nagyon fontos,
hogy a kiemelkedő építészeti terekbe a zene erejével becsalogassuk az
embereket, hogy aztán szinte észrevétlenül kapcsolatba léphessenek

minden művészetek szülőanyjával.
Ezt mindenképpen gyümölcsöző törekvésnek tartom, és a fesztivál évről-évre, újra és újra megismétlődő
sikereinek zálogaként tekintek rá.
Az idei építészeti program a szakralitást, a hagyományt, illetve a szerves
építészeti gondolkodás jövőképét
állítja a középpontba. Azt hiszem,
világos az üzenet: a múltat és a
jövendőt egyszerre kell tudni áttekinteni. Ehhez azonban szükséges
a szakrális tudás megismerése és
megértése, annak érdekében, hogy
ne tévedjünk el: ne keverjük össze a
lényegest a lényegtelennel, az értéket az értéktelennel, az örökkévalót
a semmibe tűnővel.
Makovecz Imre a magyar szerves
építészet egyik legnagyobb alakja.
Az antropozófiai látásmód szükségességét, a népművészeti jelek „olvasásának” fontosságát, az „Ég és
Föld összekapcsolásának” igényét
igyekszem megtanulni Tőle. A legfontosabb irányelv, hogy az ember a
Jóistennel dolgozik, az Ő tervét kell
végrehajtania: vagyis megteremteni
az Ő országát, itt a Földön! Ez azon-

Számomra nincsenek „helyi- és abszolút” értékek, hiszen csak egyfajta érték van: a szellemi érték. Ennek megfelelően Makovecz Imre a
magyar művészetben Bartók Béla,
Kodály Zoltán, Csontváry Kosztka
Tivadar, Hamvas Béla és Kós Károly,
valamint az egyetemes emberi művészetben Frank Lloyd Wright, Antoni Gaudi, Michelangelo, Giotto, Iktinosz, Kallikratész és Imhotep méltó
társa.
Az organikus építészet helyzete nem
sokban tér el általában az építészet,
és más művészetek helyzetétől.
A mai világban a pénz áll az emberi
gondolkodás középpontjában, ennek
megfelelően itt egyáltalában nincs
helye a művészeteknek. Ennek el-

Mihályi Gábor
koreográfus, rendező
Mikor először hallottam a Héttorony
Fesztiválról, rögtön Makovecz művészetére asszociáltam az elnevezésről, hiszen az ő csodálatos, organikus épületei – legyenek azok akár
templomok, akár közösségi házak
– az én szememben mindig egyfajta
„tornyosuló” létmódra utalnak. Ezt
úgy értem, hogy a Kárpát-medence
ég felé törekvő kultúrájának esszenciája ragadható meg Makovecz mester, s így a fesztivál szellemiségében
is. Ez az eszmevilág olyan intenzív
hatást gyakorol rám (és az egész
társulatomra), hogy azt tapasztalom, még azok a profán terek is,
melyeknek olykor egy-egy koncert
keretein belül szerves részévé válunk, képesek a szakralitás magasságába emelkedni – s ezáltal minket
is magukhoz emelni.
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Először 2018-ban vettem részt a
Héttorony Fesztiválon szervezőként.
Akkor a nyitórendezvénynek a Makovecz Központ és Archívum adott
otthont, ahol a Makovecz Imre Alapítvány munkatársaként, kollégáimmal együtt segédkeztünk az esemény rendezésében. A következő
évben a fesztivál összekapcsolódott
a Kós Károly Egyesülés harminc
éves ünnepi eseménysorozatával,
amely különös okokat szolgáltatott
számomra a részvételre. Az egyesülés annak idején Makovecz Imre
építész, Kálmán István vállalkozó és
Kampis Miklós építész, városépítész
kezdeményezésére alakult meg szülővárosomban, Kaposvárott.

Karizmatikus egyéniségű, jóhumorú,
nyílt, világos gondolkodású, őszinte,
erős embernek ismertem Makovecz
Imrét, de sajnos nem lehettem a hagyományos értelemben vett tanítványa. Ettől függetlenül nagyon sokat
és sokfélét tanított nekem, és tanít
mind a mai napig. Szerintem a legfontosabb az, hogy a tanítvány erőt
vegyen magán, és elhallgattassa a
magában harsogó godolatokat, hogy
az így kialakuló csöndben meghallhassa, és egyre hangosabban hangozzék benne mestere hangja: a
tiszta gondolat. Úgy gondolom, hogy
az a megfelelő viszony, ahol ez a
„csend” létre tud jönni. Ekkor tudja
a mester által közvetített tudást a
tanítvány átvenni, majd a magáévá
tenni. Ebből a magáévá tett tudásból
pedig tovább kell tudnia lépni, az önálló szakmai mesterré válásig.

Úgy látom, hogy ma sokkal nagyobb
teret kap világszerte az a fajta
egyediség, amelyet többek között
Makovecz Imre gondolkodásmódja
és világlátása is képviselt – azokkal
a korábbi támadásokkal szemben,
amelyek túlzottan népiesnek, vagy
akár plebejusnak bélyegezték őt.
Azt a szellemi kishitűséget, amellyel

lenére ezt nem tragédiának, hanem
feladatnak kell tekintenie minden
felelős gondolkodású művésznek.
A szerves gondolkodásmód ebben is
tud segítséget adni, mert segít megérteni a korszellem valódi irányultságait. Az ezt megértő művészet pedig
mindig meg fogja találni a módját
annak, hogyan hasson a világban,
mindenféle ellenerők hatásától függetlenül.
Azt hiszem, hogy a szakrális terek
jövőbeni helyzetét a valódi szakralitás mibenlétének megértésétől nem
lehet elválasztani. A második világháborút követő időszakban nem véletlenül igyekeztek minden szakralitást kiirtani, az ezeknek helyet adó
szakrális helyekkel együtt – sajnos
azt tapasztalom, hogy nem eredménytelenül. A mi feladatunk most
az, hogy a szakralitás visszakerüljön
a köztudatba, és az emberek számára ismét alapvető evidencia lehessen. Ehhez természetesen szakrális
igényű terekre is szükség van és lesz
a jövőben is, amelyek megalkotása
egy építész számára mindig a legszentebb feladat kell, hogy legyen.
Jómagam minduntalan ugyanazzal
igyekszem foglalkozni: az „archék”
tektonikájával, más szóval az architektúrával. Olyan szellemi rend létrehozása a cél, amely a szellemi világ
egy magas rendjének az „ARCHAI”-k
megjelenéséhez válhat hasonlatossá. Minden gondolatom, cselekedetem, összes megnyilvánulásom ezt
próbálja szolgálni: olyan építészeti
látásmód alapján szeretnék tevékenykedni, amely látásmód mindenben a Teremtő Isten kezének lenyomatát látja, és ehhez méltó módon
cselekszik. És hogy miért szeretnék
így tenni? Azért, hogy a Jóistennek
kedve teljék benne. És persze nekünk is, embereknek!

korábban Makovecz művészetére tekintettek a „hozzáértők”, bizonyos
értelemben túlélték, mi több, áttörték a mester épületei; ezt talán egyrészről pedagógiai munkásságának,
másrészről pedig a Makovecz-tanítványok hagyományőrző tevékenységének eredményeként lehet számon
tartani.
Úgy gondolom, hogy a népzene mellett méltán van helye a világzenének
is ezekben a csodálatos terekben. Hiszen – bár Makovecz építészete elsősorban és értelemszerűen a magyar
lelkületet tükrözi –, a Kárpát-medencében fontos, hogy foglalkozzunk a
különböző kultúrák, nyelvek és szokások kölcsönhatásaival. Valamint
azzal a különleges, unikális, európai
létezéssel, amelyet éppen az a magasabb rendű egységbe vetett hittel
létrehozott, jól strukturált világzene
képezhet le pontosan, amely sokféle szellemiséget szervez össze egy
ekképpen régi-új alkotássá. Én úgy
látom, hogy üdvözítő módon változik mostanság a népművészet szerepe; az a tapasztalatom ugyanis,
hogy egyre határozottabban jelenik
meg a nép- és világzene a populáris
szférákban, és sokakat inspirál a tradíció a kortárs magyar komolyzene
világában is.

Héttorony

Fesztivál
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neves énekessel, zenésszel muzsikálhattam együtt. Csodálatos volt a
szervezés és a helyszín is, a Szent
István Templom koronája volt az
eseménynek. Más, Makovecz vagy
tanítványa által tervezett épületben
is muzsikáltam már. Hegedűsként
magam is fával „dolgozom”, kézben
tartom, tapintom és a rezgéseit figyelem, érzem. Egyik legszebb dolog a világon. Az épületek, melyekben hangsúlyt kap a fa, az erezet,
fények, hajlatok, valahol ugyanezt
az érzést váltják ki belőlem. Ég és a
Föld közelebb kerül egymáshoz.

Kuczera Barbara népzenész
2016 novemberében már volt szerencsém játszani az Etnofon Zenei
Társulással a Héttorony Fesztiválon,
Százhalombattán. Megtisztelő volt
a zenekar meghívása, és hogy sok

Idén a Triolina Folk nevű formációval adunk koncertet a fesztiválon.
Három női prímás: Salamon Beáta,
Páll Éva és jómagam. Az ismeretség
régi, Évivel együtt mindketten Salamon Bea tanítványai voltunk. Rengeteg táncházban, táborban muzsikáltunk együtt. Két éve elhatároztuk,
hogy így hárman szívesen adnánk
koncerteket. A klasszikus zenében
ugyanis évtizedek óta természetes a
nők jelenléte, de a népzenében elég
lassan változik az arány. Hogy most
már létezik ilyen, az az úttörőknek,
Virágvölgyi Mártának és Salamon

2020

Beátának köszönhető, akik odaadó
munkájukkal tanítják mai napig a
hegedűsöket. Utóbbi időben szerencsére számtalan bőgős, brácsás,
harmonikás, még cimbalmos is akad
a lányok között.
Repertoárunkon kizárólag autentikus
magyar népzene szerepel. Reméljük, hamarosan lemezen is hallhatóak leszünk. Magyarországi és erdélyi
összeállításokkal készülünk. Egész
egyszerűen a szívünkhöz közel álló
dallamokat válogattuk össze. Három
különböző személyiség és korosztály
muzsikál majd együtt, és ez már önmagában is lehetőséget ad egyfajta
tematikára.
A népzenének mindig nagyon fontos
szerepe volt, van ma is, és remélhetően lesz a jövőben is. Úgy gondolom, hogy sajnos a mai napig belterjes a mozgalom. Sokkal több helye
lenne a médiában. De talán még
nagyobb szerepe lehetne az oktatásban is, amit én a legfontosabbnak
tartok. Sajnos egyre kevesebb olyan
mester él már, akitől első kézből lehetne tanulni. Tényleg ez az utolsó
óra. Így nagyon nagy felelősség hárul a népzenét oktatókra. Nemcsak
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jártam, országos fesztiválok, versenyek résztvevője voltam, így azt
hiszem, elég fiatalon bekerültem a
népzenei forgatagba. Sokan a Dűvő
énekeseként ismertek meg, még
többen a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő döntőseként. 2012-ben
kaptam meg a Népművészet Ifjú
Mestere címet, 2013-ban a Junior
Prima-díjat. Sok népzenei formációval dolgozom együtt rendszeresen,
ezen kívül most már több mint hat
éve a Magyar Állami Népi Együttes
műsorainak vagyok alkalmanként
vendégénekese. Ezeket különösen
szeretem.

Kubinyi Júlia énekesnő
Két alkalommal voltam a Héttorony
Fesztivál fellépője. Mindkettő különösen kedves emlék. Évekkel ezelőtt
a csíkszeredai Millenniumi templomba vittem egy triókoncertet a Hrúz
testvérekkel, két éve pedig Szokolay
Dongó Balázzsal és Zimber Ferivel
az akkor készült RUSTICO című lemezünk anyagát játszottuk Pakson,
a Szentlélek templomban. Csodás
atmoszféra, figyelmes és értő közönség, családias hangulat. Ilyen emlékeim vannak.
Az építészet közel áll hozzám. Egyetemi tanulmányaim pedig még szorosabbra fűzték ezt a viszonyt. Várostervezést tanultam az akkor még
a Corvinus Egyetemhez tartozó Tájépítész karon, végzettségem szerint
településmérnök vagyok. Makovecz
Imre munkáinak nagy részét tervrajzokról és fotókról ismerem, de
szerencsére azért volt alkalmam
személyesen is ellátogatni néhány

épületébe. Be kell vallanom, elsősorban fellépéseim által sikerült, így a
sárospataki vagy a lendvai művelődési házhoz tudom az első élményeimet kötni. Számomra az ő munkái
az egységes formanyelvükkel, magávalragadó hangulati hatásaikkal
elsősorban művészeti alkotások. Épp
erre törekszik egy előadóművész is,
csak más eszközökkel.
Az épületei az én fejemben nagyon
sajátos megjelenésű „kis” szobrokként élnek, amiknek belső tereiben
lélek lakik. Belső terei nagyon erősen hatnak az érzékekre. Nehéz
megfogalmazni pontosan hogyan.
Nyugalmat árasztanak, a természeti
formák eleganciáját hangsúlyozzák,
egy egészen más világba repítik a
betoppanót. Nekem olyan érzésem
támad, mintha egy sűrű erdőből egy
védett, nyugalmas, szép fényekkel
átjárt tisztásra érkeznék. Felemelő
ilyen környezetben énekelni.
Gyermekkoromtól mozgok színpadon, állandóan népdalversenyekre

Sokkal kevesebben ismerik és használják a népzenét és hagyományos
magyar népi kultúránk egyes elemeit, mint kellene (mese, ének, tánc,
kézműves mesterségek…).
Színpadi előadókból sok van, értő
közönségből kevés. Én alapvetően
a hagyományos, autentikus népzenei előadók sorába tartozónak gondolom magam, de egyáltalán nem
vetem meg a népzenefeldolgozást, a
kísérletezést. Sajnos azért azt látom,
sokan nagyon alacsony színvonalú
feldolgozásokkal érnek el sikereket.
Ez talán a kritikus és az igényes zenére éhes közönség hiányának is köszönhető. Szerintem a zenei nevelés
színtere az iskola és a család, a szórakoztatásé a színpad. Ám ez utóbbi
is lehet igényes.
Régen elsősorban funkciójában élt
a népzene. Táncmulatságot szolgált
ki, a mindennapi élet eseményeihez
és ünnepeihez kötődött. Természetes volt a munkát kísérő ének, az
édesanyától hallott dallamok továbbadása. Ezen értékek átmentése, megtartása céljából felkerült
aztán a színpadra, színpadi műfaj
lett, ami – bár kis átalakulás révén
–, de mostanság szépen kezd vis�szaszivárogni a funkciós mivoltába.
Városi és nagyvárosi emberek, fiatalok sokaságának természetes szórakozási formája a táncház. Jó len-

a gyakorlati részére gondolok, hanem a közösségi és szellemi oldalára. Szép és egyben nehéz feladat.
Okostelefonos és tabletes világ van,
ezt el kell fogadni. Épp ezért jóval
több népzenének kellene szólni a tévéből, rádióból, médiából, falakból…,
az egyensúly a lényeg.
A népzene, mivel populáris megnyilvánulás, sok idegen hatásnak van
kitéve manapság. Külső hatások
mindig is érték, de nem ilyen mértékben. Ezért olyan fontos és felelősségteljes a szerepe napjainkban az
oktatásnak, a táncházaknak, tanfolyamoknak, ahol az eredeti érintetlen formával lehet találkozni, tanulni
és megtartani. Oktatói, pedagógiai
és felkészítő munkám talán legszebb
eredménye a Sarjú Banda, amely
a Fölszállott a páva című televíziós
műsor alatt állt össze egy csapattá
2016-ban. Nem sokkal később úgy
gondoltuk, hogy hasznos lenne a tagok korosztályának is megszervezni
egy közösségépítő táncházat. Létrehoztuk hát együtt a Fonó Budai Zeneházban az első kamasztáncházat,
ami ma is nagy sikerrel működik.

ne, ha eljutnánk oda, hogy nem egy
zenei és táncos műfajként, hanem
alapvető zenés-táncos anyanyelvként tekintene rá mindenki. Nem
kell külön megszerettetni a népzenét a fiatalsággal, elég megismertetni. A legtermészetesebb módja
ennek a példamutatás. Ha ebbe nő
bele, nem idegenkedik tőle. A népzeneoktatás szerintem jó úton halad,
most már sok helyen tudnak magas
színvonalon népzenét, népdaléneklést, néptáncot tanulni a gyerekek.
Nagy kihívás szerintem a jövőre
nézve az elkövetkezendő generációk
népzenetanárainak utánpótlása. Sok
fiatal népzenész elsősorban a színpadi jelenlétben motivált, és nem a
tanításban. Jelenleg még olyan műhelyek működnek országszerte, ahol
az oktatók személyes tapasztalataik,
népzenegyűjtési élményeik által alapos tudás birtokában tudják nevelgetni és terelgetni tanítványaikat.
Őket már olyan generáció fogja váltani, akiknek nem volt alkalma elsőkézből a hagyományőrző mesterektől
tanulni.
Csodálatos dolog az, ahogy a városi népzenei revival mozgalom vis�szahat a „forrásvidékek” kultúrájára.
Követendő például, ahogy Sára Feri
Gyimesben lángra gyújtotta a szikrát, és ahogy még sok más táncos
és zenész szakember, előadó vállalkozik ilyenfajta
visszatanításra.
Csak, hogy még néhány példát említsek, Sánta Gergőék Mérában, Berecz Pityu Vajdakamaráson, Navratil
Andi a Bakonyban, Nyitrai Marianna
Szennában…
Én magam is tapasztaltam, hogy
egyre nagyobb az igény arra, hogy
saját vidékük dalait, táncait megismerjék az emberek. Arra valahogy
sokkal büszkébbek. Ha már helyben
feledésbe merültek a hagyományok,
a paraszti kultúra értékes darabjai,
mindenképpen példamutató és a helyi közösség számára is motiváló, ha
valaki alapos és körültekintő szaktudással elősegíti az újraélesztést.
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Lovász Irén énekesnő
Bár eddig még egyszer sem énekelhettem a Héttorony Fesztiválon, Makovecz Imre munkásságának évtizedek óta ismerője és tisztelője vagyok.
Az organikus építészet filozófus-teoretikusaként, építőművészként, gyakorlati emberként, pedagógusként
egyaránt rendkívülit alkotott. Méltónak tartanám, ha kimagasló életműve
Gaudi-szintű rangot kaphatna a hazai
művelődéstörténetben és a nemzetközi építészettörténetben egyaránt.
A bartóki modell képviselőjének tartom. Hagyomány és újítás, nemzeti és egyetemes, égi és földi világok
összekapcsolásának különösen érzékeny, autonóm, szigorú és következetes nagymestere volt. Személyesen
ismerhettem őt, többször megtisztelt
meghívásával és beszélgetéseinkkel az MMA Kecske utcai fészkében.
Énekeltem neki a kertben és a csodás
ovális mennyboltozat alatt is a belső
teremben. A hazai Waldorf pedagógia megalapításában együtt vettünk
részt a kezdetektől. A magyar énekes
néphagyományra épülő pedagógiai

gyakorlat tananyagát én dolgoztam
ki és tanítottam be a magyar Waldorf óvónőképzés első éveiben. Nagy
öröm volt, amikor elkészült végre, és
birtokba vehettük a solymári „Waldorf-Makovecz” Óvodát, és azután
rendszeresen ott tartottuk az óvónőképzéseket, ahol Makovecz szellemisége valóban mindent körüllengett.
Nem biztos, hogy nélküle a magyar
népi műveltség, és én bekerülhetettünk volna a hazai Waldorf pedagógiába. A solymári óvoda jubileumi
ünnepségén – ahol rajzaiból nagy kiállítás nyílt és én énekeltem –, személyesen ajándékozott meg dedikált
rajzaival, ami ma is otthonom egyik
nagybecsű dísze.
Az idei Héttorony Fesztiválon az Égi
Hang című lemezem anyagát mutatjuk be. Zenésztársam: Mizsei Zoltán
(ének, udu, pszaltérium, középkori
hárfa, orgona).
Ezt a műsort egy különös, archaikus szakrális tér, a Pécsi Székesegyház altemploma, annak varázslatos
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a Makovecz Imre Alapítvány munkatársaként pedig külön öröm, hogy a
Mester tereiben kerülnek megrendezésre a koncertek. Egészen más oldalát ismerhetem meg így ezeknek az
épületeknek. Szeretem, hogy a programok korunk kérdéseit dolgozzák fel
úgy, hogy azok az adott helyszínhez
is kötődnek valamilyen módon, így
minden résztvevő magáénak érezheti
a témát.

Berta Lilla építész
2017-ben vettem részt először a Héttorony Fesztivál gálaműsorán, azóta egyre több helyszínre jutok el,
és egyre szorosabb a kapcsolatom
a szervezőkkel. Nem bánnám, ha
ez a tendencia megmaradna. Szemnek és léleknek egyaránt feltöltődés
egy-egy alkalom. Fiatal építészként,

Minél több időt töltök az alapítványnál, annál inkább tudatosul bennem
a makoveczi életmű hatalmassága és
mélysége, hiszen nap, mint nap részemmé válik a hagyaték. Így talán
nem is munkatársként, hanem „hivatársként” jellemezném a Mesterhez
fűződő kapcsolatomat. Szinte felfoghatatlan, hogy 75 évbe hogyan fért
bele ennyi? Ugyanakkor „teher alatt
nő a pálma”, ezért folyton az motivál,
hogy ne csak magamévá tegyem, de
megőrizzem, használjam és tovább
vigyem azt a szellemiséget, amit ő
képviselt. Nem egyszerű. Ez jól látszik a hátrahagyott intézmények
(Kós Károly Egyesülés, Vándoriskola
stb.) „vergődésén” is. Ami könnyedén
ment Makovecz Imrének, az már ne-
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akusztikája és hangulata ihlette.
A szakrális tér védelmező ereje és
inspiráló környezete olyan elementáris erejű meghatározó élményt adott,
amiből 2006-ban megszületett az Égi
Hang című lemezem. Ez a Gyógyító
hangok című lemezsorozatom első
darabja, néhány hónap alatt aranylemez lett. A felvétel a budapesti
Szent István Bazilika altemplomában
készült, első előadásának a Budavári Mátyás templom adott otthont.
Az Égi hang előadásában mindig felemelő élmény részt venni, bár máshogy szólt a Szent István Bazilikában,
mint az ulmi Dómban, az észtországi vagy a lombardiai 12-13. századi
templomokban, vagy a felvidéki és
nyírségi kis fatornyos, kazettás árpád-kori templomokban.
Az Égi hang műsora a szakrális magyar népköltészet énekelt darabjaira
épül, melyek az évkör szakralitását és
egységét hangsúlyozzák. Felcsendülnek Máriahimnuszok, Szent István királyról szóló énekek, zsoltárok, valamint középkori latin nyelvű gregorián
és többszólamú énekek. A középkori
latin nyelvű ambrozián énekek és az
olasz lauda az európai párhuzamokat,
valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élését hivatott
itt képviselni. A zenei kíséretek az elmélyülést segítő, s az örökkévalóság
zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, szabadon értelmezett változatai.
A műsor az emberi hang, az archaikus hangszerek és a szakrális tér
egymásra hatásának varázslatos ősi
harmóniájára épül. A koncerteken a
szakrális tér maga is hangszerként
működik, általában egy tudatos dramaturgiai és akusztikai koncepció értelmében fontos része az előadásnak.
Azt tapasztalom, hogy régi magyar
népdalok éneklésével egyének és közösségek bizony képesek még ma is
önmaguk számára új valóságot, erős,
biztonságot adó identitást teremteni.
Akár egy olyan európai zajos nagyvárosban is, mint Budapest. Azt vallom,

hezebben megy a tanítványoknak. De
talán majd a fiatalabb generációnak
könnyebb lesz.
A mester és tanítvány ideális kapcsolatáról Kampis Miklós szavait idézem:
„[…] Az öregek viszont tudják. Miért?
Mert tudják, pontosan érzik, hogy
csak az fog megtörténni, amit életében az ember megvalósít. […] Millió
dolgot lehet mondani, de amit megcsináltunk, az meg van csinálva. Amit
nem csináltál meg, az pedig nincs
megcsinálva.” Úgy hiszem, az a tanítvány, aki mestert keres, még nem
tudja, de érzi, hogy kell egy szellem,
akitől átveheti és tovább hasznosíthatja a tudást. Nem csak szakmáról,
de életről egyaránt. Ez a holtig tartó
kötelék gyakran szorosabb, mint egy
szülő-gyermek kapcsolat. Ez így van
jól.
A jövővel kapcsolatban kilátástalannak tűnhet a helyzet, de a megrendelőkön látom, hogy nagyobb az igény
az emberi léptékre és őseink hagyatékára, mint hinnénk. Nekünk csak
arra kell figyelni, hogy fennmaradjon
az a tudás. Jelen esetben az elméletnél megáll a tudomány. A tettek kicsit

hogy öngyilkos civilizációnkban még
mindig nem késő, hogy visszataláljunk természetes túlélési stratégiáinkhoz. Ezek közé sorolom a kreatív
művészeteket, beleértve a népművészetet: táncot, zenét, költészetet és
a kézműves mesterségeket is. Mert
a hagyományos értékek folyamatos
átadásának, szabad átörökítődésének
jelentős szerepe van az egészséges
egyéni és közösségi identitás építésében.
A kultúra változik. Nem konzerválni és vitrinbe zárni kell régi értékeit, hanem megismerni, a mai világunkra alkalmazni, magunk javára
fordítani annak segítő erejét! Nem
a hagyományt kell megmenteni, hanem önmagunkat, veszélyben lévő
civilizációnkat és gyermekeink lelkét
a hagyományos értékek erejével!
Különben gyermekeink biztonságos
támasz nélkül kóvályoghatnak a globális káosz forgatagában mindentudó
kütyüikkel, az „anythinggoes” gyökértelen, értékvesztett, veszélyes
szabadságában.
Ha Makovecz Imre szellemi, erkölcsi
és esztétikai útmutatásait nem tévesztjük szem elől, és az a szemlélet,
az a mód, ahogy merítkezünk az ősök
hagyományából, ahogy mai világunkra, saját önkifejezésünkre alkalmazzuk az ősök hangját, formavilágát, a
népművészet gazdag tárházát, ha ez
a hozzáállás kellő alázattal, igényes,
alapos tanulással és kreativitással
társul, van esélyünk arra, hogy méltó és színvonalas örökösei legyünk.
Mindegy, hogy művünket népzenének, etnojazz-nek vagy világzenének
hívják-e azok, akiknek fontos, hogy
az elkészült alkotások, művek bedobozoltassanak valamely skatulyába.
A szabad, alkotó szellem nem szorítható dobozba, kockákba, merev, rugalmatlan, kategóriákba. Épp ez Makovecz Imre egyik fontos üzenete is.

döcögősek. Egyre kevesebben jelentkeznek a Vándoriskolába, de legalább
a kaláka mozgalom újjáéledőben van.
Minden fellendülést recesszió előz
meg. Hiszem, hogy ez az organikus
építészetre is igaz. Könnyebb lenne
átlendülni, ha nem szégyellnénk elfogadni mások segítségét.
Lehet, hogy naiv tőlem, de nem féltem a művészeteket. Sőt, az emberi
kapcsolatok hanyatlása és a magunkba gubódzás a művészetek felé terel
minket. Valamivel pótolni kell az érzelmeket, és finomítani az önkifejezés eszköztárát. A művészet remek
lehetőséget ad az egyediség megnyilvánulásában, ami kifejezetten friss
generációs igény.
Azt hiszem, minden ember életében
eljön az az időszak, amikor a mitológia és a szakralitás felé fordul.
Az építészeknél ez kifejezetten igaz,
hiszen rengeteget tanulhatunk belőlük. Viszont a mai értelembe vett
szakrális terek már messze nem hasonlítanak az elődeikhez. Mintha kevesebb tekintéllyel bírnának. De az is
lehet, hogy csak megfelelő idő-távolságból kell szemlélni, hogy kialakuljon.
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Fotó: Lugosi Lugo László

A koncertek ezen a fesztiválon is
másképpen szólnak, a közönség is
emelkedettebben érez a különleges
atmoszférájú, szakrálisnak mondható makoveczi terekben. Ebből is
látható, hogy az építészet milyen
nagy hatással van életünkre, akár
mindennapjainkra is, a jó és a rossz
építészet is. Ezért is nagyon fontos,
hogy a koncertek hallgatói kulturális,
építészeti impulzusokat is kaphassanak a zenei élmény előtt, alatt, részben az épületek terei által, részben
a kísérő programokon. Az idei építészeti programok is nagyszerűek, a
szerves gondolkodáshoz, kultúrához
kapcsolódnak.

Salamin Ferenc építész
Többször vettem már részt a Héttorony Fesztiválon, mint hallgató,
mint kiállító, és építészeti előadást
is tartottam kiállítással, megnyitóval egybekötve. Emlékezetes zenei
előadások voltak számomra a Volosi zenekar és a Borbély-Dresch duó
2018-as tokaji koncertje, a 2019-es
százhalombattai Vlatko Stefanovski
és Snétberger Ferenc gitárkoncert,
és a Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes szigetvári előadása.
A templomok, közösségi házak
nagyszerű terei ezeknek a programoknak, a közönség nagyon lelkes,
legtöbbször teljesen megtöltik a ter-

met. Tokajban mint Makovecz tanítványok az Axis Építésziroda harminc
év alatt megvalósult épületeinek kiállítását szerveztük meg, melyen az
általunk tervezett borászatok mutatták be boraikat, a kiállítás megnyitót pedig Demeter Zoltán, az ország egyik legjobb borásza tartotta.
Szigetváron a Makovecz Imre alapította mesterképző, a harminc éves
Vándoriskola kiállítását szerveztük
meg, továbbá környékbeli építészek
részére egy városnéző szakmai kirándulást, és egy előadást a Vándoriskolát végzett építészek történetéről és mai munkáiról.

Makovecz Imrét a mesteremnek tartom, sokat tanultam tőle építészetben is, de elsősorban gondolkodásban, viselkedésben, abban, hogy az
ember szeresse azt az országot, azt
a népet amelybe beleszületett. Ezt a
szeretetet ő Goethe után az érdeklődéssel és törődéssel azonosította.
Szerintem Makovecz szellemi, filozófiai, közösségi munkássága sokkal
meghatározóbb, mint építészete, az
ugyanis az előzők következménye.
Mindenkinek ajánlom, hogy írásait
rendszeresen olvassa, tevékenységét tanulmányozza, tisztábban fogja
látni a világot, a valós és a szellemi
lények világát is, és hogy mit is kellene tennie az életében.
Az irodában Imre mellett szabad
kezet kaptunk, természetesen úgy,
hogy a megbízók az ő építészete
miatt jöttek. Inkább Mester volt,
nem főnök, minden fiatal kolléga a
saját tervén dolgozott, csak annyira
szólt bele, amennyire mi igényeltük
a tanácsát. Természetesen igényeltük, és ez sokszor előre mozdította
a tervet. De nem csak a tervezésben, a munka megszervezésében,
lebonyolításában rendelt számunkra
önállóságot, hanem a pénzügyeit is
mindenki maga intézte, számolta el.
A bevétel a fiatal kollégánál maradt,
ellentétben a nyugati és később magyar irodai rendszerrel, ahol a főnök
teszi zsebre a hasznot, az építészek
pedig fizetésért végzik el a munkát.

Önállóan gondolkodó társakat kívánt
maga mellé, nem beosztottakat, elviselhetetlen volt számára az „alkalmazotti tudattal” élő ember.
Makovecz a huszadik század egyik
legnagyobb gondolkodója, társadalmat is formáló zsenije. Nagysága
Bartókéhoz mérhető, az ilyen erejű
impulzusadókból csak néhány születik egy országban száz év alatt. Építészete számomra inkább avant-garde mint hagyományos, az épület
nála általában egy művészeti gondolat, egy szélsőséges koncept alapján
születik, mint például egy ledöntött
Turul visszaállítása épületként, egy
ősi síkírásos jel visszaállítása térbeli épületté, vagy a magyar épületrész-megnevezések alapján élőlényként felfogott házak tervezése.
Az extrém gondolatot, épületet mégis mindenki magáénak érzi, mégis
mindenkit felemel, mert a részletek,
az anyagok és a gondolatiság ismerős, sajátunk, szinte a kollektív tudattalanból lép elő.
Az organikus építészet a teremtett
világ folytatása kell legyen, és ezért
a furmányolt meta-természet helyett
az emberi lény természetes közege,
rezonáns testvére. Fórumai, képzése, médiája azért is fontosak, hogy
eredményei minél több emberhez
eljussanak, és a szellem szabadságát, az ember létének harmóniáját
hirdessék.
Kell, hogy legyen a jövőben is szakralitás, ez az ember természetes
belső igénye, amit, ha a sátán munkatársai ki akarnak törölni belőle,
akkor a pusztulás felé taszítják. Több
példa volt erre a kísérletre a történelem során már, gondoljunk például
az özönvízre, vagy a római birodalomra, mindegyik pusztulást eredményezett. Az emberi lény hármas
eleme, a test, lélek és szellem közül
ha csak a testet tápláljuk, akkor az
betegséget eredményez. A lélek és a
szellem előbb-utóbb mindig felszínre
fog törni, és ki fogja követelni, meg
fogja teremteni a maga igényelte
szabadságot és szakralitást.

Palya Bea énekesnő
Szerintem akkor tudunk tovább éltetni egy hagyományt, ha a gyökereihez való visszanyúlás mellett
hozzáteszünk valami újat, olyan új
egységeket hozva létre az alkotásainkkal, amelyek szervesen tudnak
a hagyomány hálójába szövődni.
Én erre törekszem, és azt hiszem,
efféle szellemiség jellemzi Makovecz művészetét is. Szerintem az
autentikusság sem feltétlenül a
muzeális másolást, inkább egyfajta
önmagamhoz való hitelességet jelent; olyan személyes, sajátos valóságot, ami mögött érezni lehet az
alkotó őszinte, eleven lüktetését.
Páratlanul fontos az, hogy valódi,
belőlünk kikívánkozó érzelmekkel
töltsük meg a zenét. Így volt ez
régen a népdalokkal is: amíg nem
volt miért, addig senki nem nyitotta
énekre az ajkát, dal és üzenete kéz
a kézben járt. A népművészet – és
különösen az éneklés – tehát arra
szolgált, hogy a közösségi lét mellett hírt adjon az egyéni ötletekről,
a személyes jegyekről akár csak egy
új, másféle díszítés formájában is.

Én azt tapasztalom, hogy ha ez a
belülről kifelé való nyitás meg tud
valósulni a dalaimban, akkor tudok
valódi kapcsolatba kerülni a közönségemmel. Örömmel veszem észre,
hogy az elmúlt időben felerősödött
az emberekben ez a fajta kapcsolódási igény – a globális elszemélytelenedéssel és elidegenedéssel, valamint a szerves közösségi létezés
hanyatlásával szemben.
Szerintem azok a leghitelesebbek a
népzenei alkotók között, akik hozzá
mernek tenni a közös zenei nyelvhez
személyesebb, emberközeli érintettséget jelző mondanivalókat is. Természetesen nem állítom, hogy az
utánzó, hagyományőrző művészetnek nincs helye, viszont ami engem
illet, úgy látom, hogy hitelesebbé és
erősebbé válnak az általam előhívott
tartalmak akkor, ha áteresztem azokat egy szabad, személyes szűrőn.
A hagyományos népzenészekhez hasonlóan az én célom is a közösség
„egybeéneklése”, hiszen nem birtokosa, hanem csak hordozója vagyok

Fotó: Csernyus Bence

Hatalmas izgalommal várom a koncertet, mert – bár a Siófoki Evangélikus Templomot még nem ismerem
–, kifejezetten szeretek szakrális,
templomi terekben fellépni. A népzene mellett leginkább az egyházzene
határozta meg és terelte medrébe a
zenei világomat, ezért külön örömet
okoz számomra, ha egy megszentelt
koncerthelyszínen, pláne ha egy Makovecz épületben énekelhetek.
Az ívelt, gömbszerű terek visszhangzásának és a fa természetességének
kölcsönhatása különleges melegségű zengést és gyönyörű akusztikát
kölcsönöz a hangoknak. Makovecz
építészete azokból a gyökerekből
táplálkozott, amelyek a népzenének,
így az én zenei anyanyelvemnek is
kiindulópontjai. Ezekre a népi, tradicionális alapokra építettem fel a személyes dalszerzői tevékenységemet,
amelynek az általam mélyen tisztelt
Kiss Ferenc egyik tréfás elszólása
ragadta meg legpontosabban az es�szenciáját, mikor hagyományőrzés
helyett valahol azt írta: hagyományérzés.

a dalaimba foglalt üzeneteknek.
A Héttorony Fesztiválon – Lisztes
Jenő csodálatos cimbalomjátékának
kíséretében – lesz alkalmam erre, remélem, kellő „hagyományérzéssel”.

Makovecz

Imre

Milyen valóságról beszélek
„Annak az építésznek, aki a virtualitás, a hamis valóság tereit – annak anyagait
használva – építi meg, annak nincs mit mondanom. Csak azok számára van
mondanivaló, akik megfelelő „belső” iskolázás során ráébredtek a valóságra.
Milyen valóságról beszélek?
Arról, hogy van emberi sors, melyet a személy magasabb „Én”-je irányít, hogy
ez az ÉN a szülőföldhöz és a népszellemhez közvetlenül kapcsolódik. A pénzisten világa nem az élet során megalkotott értéket fejezi ki, hanem pénzből pénzt
csinálni, ez a feladat.
Az az építész, aki embereknek tervez és épít házat, mindegy, hogy családi házról, társasházról, vagy irodáról, pályaudvarról van szó, olyan világot tervez,
mely formájával, anyaghasználatával és funkcióival is a hely szellemében az
emberekhez, azok közvetlen, személyes, sokszor nem tudatos igényeihez szól,
azokat formálja meg.
Az építészetnek az élet legmagasabb rendszerét kell megvalósítania szemben az
alacsonyabb részrendszerekkel, hogy át ne adja a helyét a „hatósági”, a „szabáMakovecz Imre

lyozási”, a pénz által uralt szellemnek.”
Makovecz Imre

Ez nem az én világom
„Irtózatos harag fogan az emberben azt látván, hogy mit mű-

lem és a test közötti kapcsolatot tartja fenn, és fejti ki erre

vel az emberekkel ez a globalizációsnak hazudott világ. Minden

a világra. Ez az asztralitás sérült meg súlyosan a felvilágo-

porcikámban haragszom azokra, akik közösségről, nemzetközi

sodás következtében, és váltak benne hamis képzetté azok,

világról beszélnek – holott az egész csak a pénzről szól.

amik korábban a középben megfelelő helyen voltak. A ma-

Ez nem az én világom.

gyar népben is ez az igazi probléma ma: a közép hiánya.

Az én világom az, ahogy járom a Kárpát-medencét, Szlovákiá-

S talán a magyar értelmiség beteg a legsúlyosabban. Nem tud

tól Románián át Szerbiáig – és minél messzebb érek Budapest-

igent és nemet mondani, hanem ha innen nézem, ilyen, ha

től, annál közelebb kerülök hazámhoz. Csak visszajönni rette-

meg onnan, akkor olyan, és persze minden relatív, és egyéb

netes. Ha most lennék harmincéves, elmennék Budapestről.

sanda szövegek. De mindezt csak azért teszi, hogy függetle-

És ez a háború – bármennyire is elhallgatják az uzsorások és

nítse magát az élet különböző problémáitól. a függetlenségét

tolvajok kezében lévő tömegkommunikációs eszközök – mind-

hangsúlyozza – holott az elkötelezettséget kellene.”

máig éles, kemény, folyamatos, és felderíthetetlenül sok apróság teszi ki.

Makovecz Imre

Egészen a felvilágosodásig jelen volt Európában egyfajta közép, vagy másképp fogalmazva az asztralitás, ami a szel-

Isten csöndjét az angyalok őrzik
„Először is azt kellene tudni, hogy miből van az angyal?

tól kezdve nem a karrierje építésével foglalkozott, hanem a

Nem húsból és nem vérből, hanem valami más szubsztancia.

kalotaszegiekkel. Őket tanította faültetésre, állattenyésztésre,

Ahogyan ezt az ember kimondja, rengeteg súlyos kérdés me-

szövésre: az élet különböző alapismereteire. Majd könyveket

rül föl. Van-e valaki, akinek nincsen teste? Létezik-e ilyen?

írt, könyvkiadót hozott létre, politizált, mindig azt tette, amit

A régiek az angyalokat az álmokon keresztül, az álomtudaton

kellett. Mint egy leszálló csillag, belevilágított a magyar sötét-

át képesek voltak megközelíteni. A hajnali álom a kinyilatkoz-

ségbe. Ez is felemelkedés, bár mintha a leszálló csillag pályáját

tatásnak volt a világa, s az esti álom a démonoké. És minden

írná le.

ember tudta, hogy ez így van. A pszichológusok ma is tudják.

A hívő emberek sokat szenvednek attól, hogy imádkoznak,

Persze azok is, akik magukat művelik.

de nem szólnak vissza nekik. Az egyházatyák azt írták: Isten

Mindannyiunk számára adott a fölemelkedés lehetősége. Fele-

csöndjét az angyalok őrzik. Nincs tehát út az Istenhez való

melkedésen azonban nem szárnyakon való fellibbenést értek,

felemelkedéshez az angyal megkerülésével. Csak az angyalon

mert a felemelkedés alkalmasint leszállást is jelenthet. Kós

keresztül vezet az út, és ezt a csöndet csak az angyal oldhatja

Károlyt hoznám példának, aki karrierje csúcsán, fiatal ember-

fel. Ha az illető törekszik és alkalmassá teszi magát erre.”

ként, akkor, amikor Európa is ismerte már, az utolsó vonattal
átment a leszakított Erdélybe. Megérkezett Sztánára, és at-
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Szent-Mihály
„Egyre fontosabb, ahogy az élet végéhez érek, az az erő, amely képes legyőzni a »sárkányt«, a torzat, az okos és önző torzulást, az életerőt módosító kísértést.
Amikor hamarosan oda átlépek, a Nagyúr látni fogja, üres vagyok, mint a semmi, mert mindenemet odaadtam másoknak. Ettől és semmi mástól vagyok boldog. És ezt már nem veheti el tőlem
senki. Magamat viszem, mint alaktalan ledőlt törmelékét annak, aminek egyben lakható fenségben
ragyognia kellene, és érthetővé kellene válnia általa a védelemnek, melyet Ő a világ törékenysége
védelmében felemelt.
Odaát nincsen jó és rossz, sötét és világos, odaát nincs erény és bűn, odaát nincsen kicsi és nagy,
fény és homály, odaát csak vonzás és választás van, odaát minden egy, odaát a másik felebarát, s
csak együtt egy a kettő, mert más világ a másvilág.
Ott, ahol a kárhozottak és a szentek útjai kereszteződnek, áll a kereszténység nagy hőse, Szent
Mihály. Ő a hagyományok szerint Krisztus arcát viseli, s ha meghalunk, kézen fog bennünket, és
átvezet azon a démonokkal, szűkölködésekkel és sötétséggel teli úton, amelyen át kell jutnunk a
túloldalra.”

Fotó: Csernyus Lőrinc
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Váradi Balázs építész
rek közé és nem fölé helyezi magát,
közösségeik megtartó tereibe maga
látogat el.
Makovecz Imre egy rövid időre összekötötte az eget és a földet. Személyes kapcsolatom nem volt vele. Történeteket viszont szerencsére napról

napra hallok, hisz most is a „Kecskeutcában” dolgozom. Minél többet hallok, annál jobban kedveljük egymást.
Talán az egyetlen Magyarországon
élő-alkotó és nemzetközileg is elismert építész helyzete nem lehet más,
csak egyedi. Egyéni.
Fontosnak tartom a mester és tanítvány optimális kapcsolatát. Weöres Sándor gondolatait idézem erről: „Mihelyt okosabb vagy bárkinél:
ostobább vagy mindenkinél. Hogy
okosabb legyen, ezt jogosan csak a
mester teheti, aki „okosabb”-ságából
eredő ostobaságával tisztában van
s akinek részéről a tanítás alázat: a
hallgató bölcset alárendeli a beszélő
bolondnak.” Nem hiszem, hogy mérőmódszerekkel igazolható volna egy
élet- és alkotószemlélet átöröklődésének mértéke. Minden csoportosulás
fennmaradásának záloga azonban a
mindenkori fiatal generációhoz való
értő kapcsolat megléte és ápolása.
Amíg a mesterek megtalálják a hangot a fiatalokkal, lesz Vándoriskola.
Amíg a Makovecz Imre Központ és
Archívum képes a Makovecz életművet ápolni és különböző formában
a köz javára bocsájtani, addig lesz
Makovecz Központ. Az Országépítő
folyóirat magas színvonalon, a fiatal
építészek friss munkáit is bemutatva
serénykedik. A honlapok pedig jelenleg párharcban állnak a facebook-világgal. Ami digitális, az valójában
nem lehet organikus. Összefoglalva:
„ha valaki valamiben hisz, azt nagyon
sokáig kell csinálni ahhoz, hogy annak meglegyen az eredménye”.

egyszerre mérnök és művész is. Meg
pszichológus, meg esztéta, meg népművelő és még sok egyéb egy személyben. Hogyha azonban a művész
-mérnöktengelyen maradunk, akkor
szerintem az építész egy olyan művész, aki nem csak a „mit”, hanem a
„hogyan” kérdésre adandó választ is
egyszerre látja és ezzel párhuzamosan egy olyan mérnök, aki ezen választ nem hajlandó bizonyítani.
Folyamatosan szól bennem valamilyen zene, így nagyon gyakran körülöttem is. A zene számomra hasonló
jelentőséggel bír, mint az építészet.
Mivel sokáig aktívan zenéltem (és épp
újrakezdem), így állandó és kimeríthetetlen az igényem a minőségi zenére. Az élő zeneszóra is. Kedvenceimet
akkor ismerem meg, mikor – hosszú
idő után – belém épülve visszatérnek
valamilyen formában, csak ekkor válik kedvenccé. Ezek sorolásba most
nem kezdek bele.
Az organikus építészet az őstudás
megszerzésének vágyán alapul. Jövője mindenképpen biztosított, mert
nem elgondoláson alapszik; így ronthatatlan. Ha képzésről beszélünk, azt
inkább szemléletformálás, de még
inkább a belső szem felnyitása kell,
hogy jellemezze. Ez a folyamat nem
papírgyűjtés által érik be.
Hogy egy tér szakrális-e, vagy bennünk van-e a szakralitás, amit egy tér
felidéz? „A külső és belső lényegében
ugyanaz.”

Nem könnyű ma eligazodni ebben
a világban. Főleg az építésznek, aki

Fülöp Tibor építész
Nekem azok a programok tetszettek
leginkább a Héttorony Fesztivál eddigi
felhozatalából, amelyek térben is ös�sze tudtak érni: a zenei-irodalmi produkciók a képzőművészeti-építészeti
tematikájú kiegészítő kiállításokkal,
vetítésekkel vagy beszélgetésekkel.
Amikor maradéktalanul alkalom nyílt
arra, hogy szervesen egymáshoz fűződjenek a különböző előadások. Közreműködésemmel állomásozott korábban a fesztivál Bak és Zalaszentlászló faluházaiban, ahol nemrégiben
sikerült befejeznünk Makovecz harminc-negyven évvel ezelőtti munkáinak felújítási folyamatait, így – részben személyes érintettségem okán
– számomra ez a két helyszín adta
zengőtérként a legtökéletesebb élményt.

Fotó: Madár Ivett

Közönség közt ülve többször vettem
már részt a fesztivál eseményein. Közönyösen viszont egyszer sem. Nem
túlzás azt állítanom, hogy a Héttorony
Fesztivál páratlan mind az események helyszíneit, mind színvonalát,
mind pedig sokszínűségét tekintve.
Történik mindez úgy, hogy az embe-

2020

Én másod-harmadgenerációs „tanítványa” vagyok Makovecz Imrének.
Úgy gondolom, egyre inkább érvényessé válik az ő építészetfilozófiájának üzenetértéke a globalizálódó
társadalmak számára. Bízom benne,
hogy idővel (és időben) szélesebb
körben is fel fog értékelődni az a természetközpontú, szerves művészetfelfogás, amelyet ő képviselt, és amelyet néhányan ma is éltetni próbálunk
a kor közegellenállásával szemben.
A fesztivál sikerének ellenére viszont
sajnos azt is látnom kell, hogy más
vonatkozásokban egyre kevésbé van
napirenden ez a fajta építészeti-művészeti szellemiség és tevékenység,
összművészeti látásmód és kultúrpolitika.

Szerintem a szerves, organikus építészet az egyetlen tiszta építészet, így
fontosságát nem szabad pusztán stiláris kérdésként kezelnünk. Úgy gondolom, aligha sorolható be a klas�szikus építészeti stílusok és ágazatok
közé. Én mindenesetre inkább úgy
tekintek rá, mint a folyamatosságról
és harmóniáról való gondolkodásmód
kiindulópontjára. Sajnos egyre nehezebb helyzetben vagyunk tervezési munkáink során azt illetően, hogy
miként tudunk – a fennálló technikaés energiaorientált világ elvárásaival
szemben – az épület falaiba, valamint
azok közé szervesen becsempészni
bizonyos kézműves hagyományokat,
illetve társművészeti fogásokat. Amikor az efféle elképzeléseket nagy nehezen sikerül a terveink szerint véglegesíteni és létrehozni, akkor viszont
jellemzően örömmel tapasztalom,
hogy az emberek felismerik, és szívesen fogadják a társművészetekkel
teremtett építészeti összhangot, az
épület pedig szívesen fogadja magába őket.
Az előttem álló egyik aktuális feladat
is efféle irányultságú: a Zalaegerszegi
Színház és Bábszínház áttervezésén
dolgozok, valamint a zalaegerszegi
Göcseji úti ravatalozó átépítésén is,
ami egyébként egy évekig dédelgetett álmunk megvalósulása lesz. Talán
ez utóbbiban meg tudom majd mutatni, hogy miképpen tud összeérni
a szerves létfelfogás képzőművészeti
megnyilvánulása az élet elmúlásával
és az attól való méltó búcsúzással.
Makovecz Imréhez hűen.
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gyarok, és ezt mindig is éreztük. Nagyon megragadt bennem egy emlékkép. A Sevillai Expón volt egy tölgyfa,
amelynek teljes gyökérzete látszott
egy üvegfödém alatt. A gyökérzet
és a fa felszín felett látható része a
sötétség és a fény összeköttetését,
a földalatti világ és az égi világ ös�szekapcsolódásának érzetét keltette.
Ez a fa a mi életünket is jelképezte,
születésünktől a halálunkig.

Fotó: Egervári Gábor

Egykori határontúliként nagyon fontosnak érzem az anyaország figyelő-segítő kezét. Ennek a legfontosabb,
legérzékenyebb része a kulturális kapocs. Ebben kulcsszerepe van a népzenei és világzenei „héttornyos” jelenéseknek, hiszen ezek erősítik talán
legmarkánsabban az édes anyanyelvhez való ragaszkodást.

Szvorák Katalin énekesnő
Mint a rendezvénysorozat sokadjára
visszatérő vendége, csak szépet és
jót mondhatok a Héttorony Fesztiválról. A szervezés, a csodás helyszínek
és a közönség egy hosszú szuper-latívuszos jelzőhalmazt érdemel. A Sevillai Expón, az általa megálmodott
magyar pavilon indította el bennem a
Makovecz imádatomat, mely az idő
múlásával csak mélyül és beigazolódik, hogy mindaz, amit vallott, egyre
inkább időszerű, korszakalkotó és a jövő számára kikerülhetetlen útmutató.

A siker szót nem kedvelem, nálam
kissé más a jelentése. Mindenesetre elismeréseim javarészt pályámon
kívüli sikerek, örömök. Pályámat illetően viszont már az önmagában
nagy eredmény, hogy menedzserek
és önmenedzselés nélkül se felejtettek el teljesen negyven év után. Az is
jóleső érzés, hogy 38 önálló tematikus, nagyrészt saját kiadású lemezzel
ajándékoztam meg magam és hallgatóságomat. A díjaim mindig jólesően
megleptek és leginkább a gyermekkorom színhelyének, a Losonc melletti
Pinc falu díszpolgárságának örültem.
A népzene is állandó változáson megy
keresztül, ahogyan a körülöttünk lévő
világ is. A letükröződés lényeges és
az a fontos, hogy mindig a minőségi
értékek öröklődjenek tovább. A népzenei feldolgozások helyén valóak,
hiszen mindenki a saját lelki világát,
egyéniségét villantja meg benne.
Az alapkritérium a minőség és a gyö-

Fotó: Csernyus Lőrinc

Minden alkalommal meghatódtam,
és ritkán megélhető emberi meleg-

ség vett körül, amikor a Makovecz
féle szentélyekben énekelhettem.
A művészet varázslat, így az építészet
is. Makovecz építményei harmóniát
varázsolnak. Bennük az ég és föld
úgy kapcsolódnak össze, mint amikor
a dal felcsendülésekor megszületik
a harmónia. Az ő művészetében is
benne van a lelkünk, a lélegzetünk,
az egész testünk és az ő építészete
szervesen része a természetnek: az
ornamentikái, formái, azok mind a
természet és gyökereink üzenetei.
A mi gyökereink, az ősi gyökerek, a
hagyományaink tovább élnek, hisz
kelet-nyugat kapuja vagyunk, mi ma-

A makoveczi tér adta idei koncertem
tartalmi üzenetét, ezért a Teremtés
dicsérete című előadással készülök.
A műsorban felcsendülnek a legősibb
hitet szolgáló népdalaink, legszebb
himnuszaink, zsoltáraink és imádságaink. A magyar nyelvű egyházi ének
valójában hungaricum, mert ebbe a
műfajba egyedülálló módon épültek
be a magyar népi motívumok, dallamok. A zenei aláfestést Szabó Dániel
izgalmas és érzékeny kortárszenére
hangolt cimbalomjátéka adja majd.

Héttorony Fesztivál 2014, Visegrád – Orbán Johanna, Szvorák Katalin, Kiss Ferenc, Tímár Sára, Paár Julianna

Erdei Művelődés Háza, Mogyoróhegy, Visegrád

kerek alapos ismerete. A világzenét elfogadom, hiszen a zene egy önálló nyelv,
ami ráadásul olyan univerzális, hogy, aki
azt használja, élvezi, annak nem feltétlenül kell nyelveket ismernie, hogy azt
megértse. Annyi félék vagyunk, a zenének is többféle funkciója lehet. Legyen
nevelő, szórakoztató, könnyű, de súlyos
is. Amilyen az életünk.
A mai, egyre lélektelenebb világban óriási szerepe volna a népzenének, benne
az éneklésnek, hiszen ez a zene közösségteremtő, boldogító és nemesíti lelket
és közben az anyanyelv mellett a zenei
anyanyelvet is erősíti bennünk. Általa
jobban magunkra ismerünk.
Egykoron természetesen tanult bele a
gyermek a szülők, nagyszülők hagyományába. Sajnos a mai világban mindezt kissé művi úton próbáljuk továbbadni. Évtizedekig tanítottam, ahol az
óráimon nem neveltem, de cselekedeteimmel próbáltam példát adni, mutatni, hátha növendékeim kész lénye-lelke
nem lázad ellene és befogadja azt. Énekesi tevékenységem inkább lelkek gyógyítása, istápolása volt, melyre mostani
szeretetéhes világunkban nagy szükség
van. Szerencsésnek érzem magam, hisz
nekem a tanítás is öröm volt, a dalolás
is az, s ha ezt át tudtam adni növendékeimnek, az igazán csodás érzés. Úgy
gondolom, nekünk zeneszerető, zeneértő gyermekeket kell elsősorban nevelnünk, akik nem „karrierista versenylovak”, hanem érzékeny ember-palánták,
akik az élet minden területén képesek
a tudást hasznosítani és tovább is adni.
A dalolás lelki kitárulkozás, ahol felszínre kerülnek a lelki gátak, törések.
Az éneklés ezt is oldja, segíti. Tehát óriási a zene, azon belül is a népdal szerepe. Zenei anyanyelvünket kötelességünk megismerni és ápolni. Kodály
szavaival: „mit üzen nekünk ez a zene?
Azt, hogy addig élünk, míg nem feledjük, kik vagyunk”. A zene képes relaxálni, kikapcsolni, lenyugtatni. A sokszor
fáradt, túlterhelt gyerekeknek ez igazi
lelki „pirula” azon túl, hogy remek önkifejező, önfejlesztő, közösségteremtő
és nem utolsósorban örömszerző tevékenység is. Az ének, a zene és a testnevelés a legjobb gyógyír egy egészségesebb generáció felcseperedéséhez.
Optimista vagyok, mert egyre többen
lesznek elkötelezett hívei lelkünk tükrének, a magyar népzenének.
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Fotó: Farkas András
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Lakatos Mónika énekesnő
Sokáig nem is gondoltam arra, hogy
énekesnő legyek. Az 1996-os Ki mit
tud? szinte egy véletlen esemény
volt az életemben. Azt sem tudtam,
hogy a Holdvilág Színház igazgatója
benevezett rá minket. Engem az unokatestvéreim hívtak abba a színházba, azzal, hogy lehet táncolni, énekelni, és alapíthatnánk egy zenekart
is. Egyszer benéztünk a húgaimmal,
és ott ragadtunk. Mi, gyerekek addig
csak otthon, egymás között énekeltünk, a szüleink számára csak az első
fellépésünkkor derült ki, hogy mivel
foglalkozunk. Persze örültek neki.
A televíziós szereplés sikere meghozta az első lemezfelvételemet is az
Etnofon Kiadónál, no meg aztán megismerkedtem a férjemmel, Rostás Mihály Mazsival, akivel 25 éve együtt
vagyunk, és nagyon sokat köszönhetek neki. Vele és Lakatos János Gusztival alapítottuk meg a Romengot.
Eddig még nem játszottunk a Héttorony Fesztiválon, Makovecz Imre
munkásságát sem ismerem különösebben. Nagyon kíváncsi vagyok a
kakasdi épületére, hiszen a fesztivál
megnyitóján ott fogunk énekelni, és
úgy tudom, hogy abban a faluban két
nemzetiség él egymás mellett. Nekem
is kettős identitásom van: oláh cigány
és magyar vagyok egyszerre, amitől
több vagyok, nem kevesebb. Október
24-én, a világzene legnagyobb idei
nemzetközi eseményén átvehettem
a Womex Életműdíjat. Büszke vagyok
arra, hogy cigány származású szólistaként én kaptam meg először ezt a
rangos elismerést. Remélhetően ez is
felhívja majd az emberek figyelmét
arra, hogy milyen értékes tud lenni a
kisebbségi cigány népzene. Mi beleszülettünk ebbe a kultúrába és próbáljuk hitelesen átadni azt, amiben
felnőttünk, amiben élünk.

Romengo

A Romengo együttes tagjaival fogok
Kakasdon fellépni, akikkel már tizenöt
éve dolgozunk együtt. Eddig két lemezünk jelent meg, melyek felkerültek a WMCE világzenei ranglista első
tíz helyezettje közé. Természetesen
oláh cigány dalokkal készülünk az
előadásra, melyek között elhangzanak majd hallgatók is a Romanimó
című szólóalbumomról.
A hallgatók kultúránk meghatározó része. Otthon szoktam énekelni,
néha csak hogy felidézzem a múltat,
a gyerekkoromat. Egymást szoktuk
kérdezni Mazsival, hogy is van egyik
vagy másik dallam, szöveg. A hallgatók átívelnek az egész történetünkön,
távolságtól függetlenül. Sokszor nem
is tudom, honnan emlékszem egy
hallgatóra, egyszerűen tudom. Kicsi
korunkban hallhattuk a közösségben.
Ezek szájhagyomány útján terjedtek.
Igazi találkozóhelyek voltak a lóvásárok, apám is lovakkal kereskedett.
Ezekre a vásárokra az ország minden
részéből érkeztek cigányok, nem cigányok. Esténként együtt mulattak,
egymásból táplálkozott a magyar
népzene és a cigány muzsika. Érdekes

Lakatos Mónika WOMEX Artist Award életműdíjat vesz át
a Művészetek Palotájában 2020 október 24-én.

világ volt, a hallgatók ezt idézik… Budapesti oláh cigány családban születtem, énekelni édesapámtól tanultam.
Az oláh cigány kultúra a kisebbségen
belül is kisebbség. Zenei hagyományunk része volt, hogy dalban beszélgetünk, dalban békülünk vagy kérünk
bocsánatot. Régen a kultúra a megéléséről szólt, ma már inkább a szórakoztatás részévé vált. Fontos azonban, hogy legalább otthon, egymás
közt ma is éljük meg a hagyományainkat ahhoz, hogy az igazi és őszinte maradjon. Mivel egy élő kultúráról
beszélünk, azt gondolom, hogy nem
baj, ha közben változik, de mindenképp meg kell tartani a gyökereket.
Ugyanis ha erre nem figyelünk kellőképpen, elvész az értéke és az eredetisége az adott dalnak vagy zenének. Mindenképp fontos továbbadni,
továbbörökíteni a gyerekeinknek is.
Viszont azt is látom, hogy a mai világban amennyire segíthet ebben az
internet, annyira árt is. Ugyanakkor
azt tapasztalom, hogy az oláh cigány
zene sokkal erősebben megtartotta
régen az eredetiségét vidéken, ma viszont az internetes világnak köszön-

hetően már szinte teljesen mindegy,
hogy hol él az ember. Az oláh cigány
kultúra helytől és helyszíntől függetlenül is meg tudja tartani eredetiségét.
Az persze szomorú tény, hogy ma már
sok helyen a divatossá vált szintetizátoros zenét játsszák inkább előszeretettel, de hála istennek több olyan zenekar is működik, amelyik figyel arra,
hogy az oláh cigány zene meg tudja
őrizni ősi jellegzetességeit még akkor
is, ha ötvözik más stílusokkal.
Tetszik a Héttorony Fesztivál határokon
átívelő koncepciója. A Romengóval és
a Cigány Hangok formációnkkal is az a
tervünk, hogy ne csak Magyarországon
ismerjék meg zenei kincsestárunk oláh
cigány darabjait, hanem a szomszédos
országokban is. Imádtunk fellépni a
Berlini Filharmóniában és Mexikó is nagyon emlékezetes volt India és Malajzia mellett, de jó volna dalolni-táncolni
a székelyföldi, kárpátaljai vagy délvidéki közönségnek is.
Nincs két ugyanolyan vagy hasonló
koncert. Énekeimet az adott helyszínek, találkozások, pillanatok szülik.
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Farkas Miklós építész

Fotó: Bégány Renáta

Közönségként már korábban is többször
részt vettem a Héttorony programjain.
Előadóként és kiállítóként tavaly szerepeltem
a fesztiválon, ahol úgy érzékeltem, hogy a
Makovecz-épületek térélményét a zene mindig csak tovább fokozta. Imrét mindig mesteremként csodáltam. Tőle tanultam, hogy
az épület nem lehet összehordott építőanyagok halmaza, mert a ház születik, a gondolat
erejétől jön a világra. Attól organikus, hogy
a szerkezetek, az anyagok élni akarnak, s
ezt a kialakított formák által fejezik ki, életjelenséget mutatnak: a kő ki akar nyílni,
mint a virág, a fának illata van, a főbejárat
rám néz, a belső tér inspirál valamire, vagyis kommunikál velem. Mindezt azonban csak
akkor tudom megvalósítani, ha ismerem az
embereket, ha ismerem a szokásaikat, hagyományaikat. Makovecz Imre, akit mesteremként csodáltam, az épületeihez hasonlóan is magas szinten tudott az egyszerű és az
„intellektuálisabb” emberekkel is kommunikálni, szót érteni, akik az épületein és a karizmatikus személyén keresztül megérthették, hogyan próbálta ő a világot jobbá tenni.
Számomra egyedi és megismételhetetlen, de
megőrizendő és követendő, amit ő alkotott.
Egyike vagyok azoknak, akik benne élhetnek az organikus házakban. Településünkön,
Csengerben és a szomszédos falvakban, városokban kedvelt az organikus építészet, ezt
egyhamar nem szorítja ki az uralkodó minimalizmus. El kell sajátítani és alkalmazni
kell ugyan a huszonegyedik századi technológiákat, de kisebb léptékű épületeknél al-

kalmazhatóak a természetes építőanyagok,
mert építeni – elsődlegesen – továbbra is a
föld anyagaiból lehet. Ha az emberek nem
szakadnak el a földtől, járják és ismerik a természetet, „természetesek” tudnak maradni,
akkor lesz jövője az organikus építészetnek.
Mi együtt öregszünk az épületekkel, közösen
viseljük az előjövő nyavalyákat, ezzel együtt
maradhatunk hitelesek. A kimondottan szakrális terek pedig mind letisztult terek, amelyek
valamennyi érzékszervünkre hatnak, megtisztítanak és feltöltenek. Mert a lélek vágyódik
erre a tisztulásra. Ez adhat erőt az építőmunkához is, akár bölcsödét, akár óvodát, akár
piaccsarnokot építünk. Kint, a természetes
közegben, napsütésben, esőben, sárban, szélben alkotni a mesteremberekkel nem könnyű
feladat. Arról nem is beszélve, hogy csatába
kell menni a bürokrácia ellen is, és összefésülni az építési munkálatokban résztvevők eltérő
érdekeit.
Mindezek ellenére Makovecz Imréhez hűen
szellemileg és fizikálisan is egészségben tudjuk tartani magunkat, a családjainkat. Így
képesek lehetünk olyan házakat építeni, amelyek szolgálják – mondjuk nálunk – a szatmári
emberek lelkületét, földhöz kötődő, egyszerűen kiismerhető, kissé konok de befogadó és a
Teremtő törvényeit tisztelő életvitelét. Hiszen
vidéken még nincs olyan közegellenállása az
organikus építészeti elképzeléseknek, sőt támogatásban részesülnek, amihez azt hiszem,
hogy a Héttorony Fesztivál is hozzájárult az
évek során.

Petrás Mária népdalénekes, keramikusművész

Szerintem abban lenne ma hatalmas szerepe a
népművészetnek, hogy követendő útirányként és
támpontként szolgáljon; hogy mutasson egy fénysugarat, ami segít tájékozódni a huszonegyedik századi embernek ebben a valamilyen értelemben könnyűnek tűnő, mégis egészen kaotikus
korban. A mai, jellemzően színpadra (sz)állított és
kiállított népművészetet illetően ambivalens érzéseket táplálok. Ugyanakkor bízom abban, hogy az
„emelvény” elősegíti azt, hogy a népzene visszaszálljon a közönséget alkotó sorok közé, oda, ahol
a valódi rendeltetését beteljesítheti. Másrészt viszont erősen fájlalom, hogy a népi kultúra már
nem azt a helyet foglalja el az emberek életében,
amelyet évezredeken át magáénak tudhatott.
A népdaléneklés nem is olyan régen – éppúgy,
mint a mindennapi teendők, a reggeli ima és a
családnevelés – szervesen és elhanyagolhatatlanul kerekítette ki az emberek életét. Az elmúlt
századokban valamilyen –részben természetes,
részben mesterséges – módon szétszeleteltük
egymástól a hétköznapi, illetve a népművészeti
tevékenységeinket, sőt ez utóbbit egyfajta szakmai mederbe tereltük.
Ezért is kell mély tisztelettel mindazok felé fordulnunk, akik ezeket a műveket örökségként hordozták magukban évszázadokon át. Mert nemcsak a közösségekben, hanem az egyes emberek

életében is úgy volt jelen a népdaléneklés, ahogyan a reggelhez az ima és a bánathoz a ballada
tartozott. Mikor kicsi gyermekek voltunk és édesanyám elküldött minket forrásvízért, messziről
hallottuk hazafele menet, hogy siratózott. Mikor
közelebb értünk, akkor ismertük fel, hogy a saját
életét énekelte bele a keservesbe. Ma azokat a siratókat tanulják és énekelik, amelyeket a gyűjtők
felvettek és megőriztek, de régen egy asszony
vagy egy férfi minden olyan gondját-baját, fájdalmát, amit nem lehetett senkinek elmesélnie,
beleszőtte az énekébe. Vagyis arra adott lehetőséget a népdal, hogy úgy vigye át bele az ember a lelkét, hogy ne bántson vagy terheljen vele
senkit… a keserűséget olyan emelkedett módon
ragadták meg ezek a siratók, hogy eléneklésükkel
a bánat tovaszállt, az ember pedig felgyógyult.
A népművészet, azt gondolom, azért is végtelenül fontos, mert páratlan fénnyel szövi át azt a
láthatatlan hálót, amely az idő stációit összeköti.
Meggyőződésem, hogy a – természetéből adódóan mindenki számára (mind fizikailag, mind
szellemileg) hozzáférhető – folklór ismerete és
hordozása nélkül sem a magyar kultúra, sem az
egyes emberek élete nem tud egészen kiteljesedni. Ugyanis a népi kultúra az az ablak, amelyen
keresztül megláthatjuk és megérthetjük múltunk
és jelenünk összefüggéseit. Sokat gondolok arra,
hogy gyermekkorom ma már talán elképzelhetetlenül szegényes világában mennyire mérhetetlenül sokat jelentettek nekünk ezek az értékek,
hogy ez a közeli másvilág milyen kerekké tudta
tenni az anyagi javakat nélkülöző életünket. Hiába volt nagy szegénység, a nap csúcspontjára
vagy az ünnepekre teljesen át tudtak változni az
emberek ezeken a csodákon keresztül. Emlékszem arra, hogy amikor a templomban több százan énekeltük a gregoriánokat – mert akkor csak
azt szabadott –, éreztem, hogy felemelkedtünk
mindenestül. Bízom benne, hogy Makovecz Imre
építészeti csodáiba terelve ehhez az egyszerre
rendkívül mély és beláthatatlanul magas varázslathoz fog visszatalálni a népművészet – oda,
ahol az otthona van.

Fotó: Csernyus Bence

Makovecz Imre épületei szinte kivétel nélkül olyanok, mintha templomok lennének, de nem szokványosak, hanem mindig egy kicsivel többek.
A magyar kultúra belső szerkezetéhez tudom
valamilyen módon hasonlítani az építészetét,
ugyanis ez az egyedülálló, csodálatos szakralitás,
amelyet magában hordoz az ő művészete, mes�sze túlmutat önmagán: egyrészt az ősiségünk
gyökereihez nyúlik vissza, másrészt viszont az ég
felé kapaszkodik és Istenhez emel. Többek között azért fantasztikus ötlet ezekbe a terekbe a
nép- és világzenét is beépíteni, mert ezeknek az
egyébként képzőművészeti értékkel is bíró épületeknek a komplex zenei hangzásokkal való betöltése valóságos és szerves összművészeti csodát
képes létrehozni.

Petrás Mária a Muzsikás Együttessel – Héttorony Fesztivál 2012, Kolozsvár

Fesztivál
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Héttorony

Sebestyén Márta
népdalénekes pályaképe
tett zenei művelődés aranyfedezete
Sebestyén Márta minden produkciója
mögött jelen van.
A pálya másik, hasonló mértékben
meghatározó komponensét a táncház
világába való bekapcsolódás hozta.
Márta ekkor már évek óta ismerkedett az archív népzenei anyagokkal
(többek között a moldvai Jánó Anna
felvételeivel), Kodály, Bartók és Kallós Zoltán gyűjtéseivel. A tizenhat
éves lány énektehetségét és előadói
rátermettségét egy Kassák klubbeli
esti bemutatkozásakor azonnal fölismerő és az első perctől színpadképesnek tartó Sebő Ferenc és Halmos Béla
hívására Márta már Sebőék következő előadásán fellépett az együttessel,
annak értékes tagjaként. Sebestyén
Márta szélsebes táncházi karrierjét
nagyban lendítette, hogy maga is
évekig táncolt a Bartók Táncegyüttesben. Az előadói temperamentum
a táncházi énekkel együtt jár, miként
együtt jár a hűség az eredetihez.

Művészeti vezető:
Kiss Ferenc
Makovecz Imre-díjas hangépítész,
az Etnofon Records igazgatója
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Boldog az, aki nemhogy az anyatejjel szívja magába a zenei anyanyelv nedűit, de már magzatként is
a szebbnél szebb dallamokban fürödhet. Sebestyén Márta így indulhatott
útnak, hiszen ezt vallotta édesanyja,
Sebestyénné Farkas Ilona is, aki Kodály Zoltán tanítványaként lett zenepedagógus és karnagyként a magyar
kóruskultúra karizmatikus művelője.
Kodály komplex művelődési modellje
hatotta át néhány szerencsés nemzedék eszmélését, Mártáét is. A tehetséges kislányt maga a mester dicsérte
meg tökéletes dallamtolmácsolásáért.
Egyik korai, nyilvános szólószerepe a
didergő király szívét csengő énekével
megmelengető kislányé volt. Édesanyja révén a népdalok bűvöletében
a klasszikus zene közös értékeivel is
megismerkedett (szolfézs, zongora
és a Béres-furulyára alapuló oktatás
általános volt), hozzáértve a békéstarhosi zenei nevelési elv és gyakorlat
szellemiségét. A színvonalas, össze-
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Rendkívüli fogékonysága, zenei, nyelvi és stílusérzéke a legjobbak körébe
emelte, karaktere és választott világa
egymásra talált. A táncházi feltámadás színárnyalatait a nemzetek, nyelvek és égtájak minden elérhető tónusában tőle ismerhettük meg teljes
szépségében.
Külön vonásokat érdemel a pályakép
íriszén az autentikus népművészeti,
népköltészeti anyagból, az énekelt
versekből és a régizenei dallamokból
fonódó ív egymásból kibomló ornamense. Akár egy virtuóz fantáziájú
varrottas egymást előző, ölelő, vis�szaforduló, ám mindig egymást föltételező indái. Azok az együttesek,
amelyekkel Márta évekig dolgozott: a
Sebő Együttes, ahol a néptánc és az
énekelt vers azonos súllyal szerepel,
a Muzsikás, ahol a bartóki tiszta forrás kiáradása immár nemzetközi példa, vagy ahol a táncház megmutatja integráló erejét a népzenék közös
szépségében – Vujicsicsék délszláv
színeivel, a Zsarátnok (azaz Nikola Parovék) bolgár, görög, makedón
és török kavalkádjával és a magyarországi nemzetiségi táncházaknál
–, ott Sebestyén Márta otthon van.
Nem csoda, hogy Mártának jó korán
számos követője akadt, és mára az
ugyancsak nagyhatású, táncházban
edzett pályatársaival, énekesekkel,
zenészekkel, koreográfusokkal az
újra felívelő eredeti kultúrát fémjelezik, határokat nem ismerő önazonsság-tudatunk példáiként. A forrás hiteles megismerése gyűjtés nélkül
félszeg maradna. Sebestyén Márta
utánozhatatlan természetes közvetlenségére bárhol megnyílnak az „adatközlő” lelkek, s mert nem idegen tőle
a paraszti világ, mutatja, hogy apja
szülőfalujától, a „vazs” megyei Csempeszkopácstól az eldugott erdélyi falvakig számon tartják „Mártit”, velük
ő is elmondhatja: „Dúdoltam én, Sebestyén Márta”.
Nem győzzük számolni, hány nyelven csendül föl tőle az ének: angol,
baszk, bolgár, burját, cigány, görög,
horvát, ír-gael, japán, latin, norvég,
román, szerb, török... Általa nem
csupán bizonyos dallamrokonságokra vetül fény, hanem a néplélek rokonságaira is, megénekelt sorsokon
át a történelmi dimenziókig, mint az
írek esetében. Énekesi népszerűsége
hitelének, tartósságának, organikus
sodratának eltéphetetlen szálai ezek.
Sokszínűségét illusztrálja, hogy gyakran föllép a Bolya Mátyás – Szokolay
Dongó Balázs duóval és a Söndörgő
együttessel. S mert énekművészként
együtt énekel a barokk zene kiváló-
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Horváth László
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ságával, Andrejszki Judittal, zsoltárokat fúj a Gryllus testvérekkel, fellép a
Szent Efrém Férfikarral, Szamosi Ferenc
orgonaművésszel, úgy a személyével a
moldvai ballada, a mezőségi, a székely,
a kalotaszegi népdalok és velük az eredetit őrző nótafák azonos rangra jutnak a világ klasszikus zenei produkcióival. Vajon hány ezer magyar és más
ajkú népdalt ismer? Altató, apokrif ima,
bujdosó, csúfoló, dudanóta, katonanóta, kesergő, leánybúcsúztató, mulató,
siratóének, szerelmi dal, ünnepeink és
népszokásaink dallamai – az élet valamennyi rezzenésére adott válaszok a
számtalan vegyértékű népköltészettől.
A bartóki modell vetületén megelevenedni látjuk a modern alkotások világában is érvényt szerző, időtlen mélységből feltörő dallamkultúrát.
Sebestyén Márta palettáján különleges
színként jelentkeznek az énekhangját felhasználó produkciók. Hallhatjuk
Zolnay Pál Fotográfia és Sámán című
filmjében, a Deep Forest Grammy-díjas
albumán, az István a király rockoperában Réka énekével (botrány, hogy csak
a hangjával szerepelhetett), a többszörös Oscar-díjas Angol beteg című
filmben a Szerelem, szerelem énekkel.
Semmi nyegle felszínesség, semmi csöpögős giccs. Sebestyén Márta Szörényi
Leventével vagy Bródy Jánossal közös
produkcióiban, vagy Szomjas György
filmrendezővel dolgozva egyaránt a magabiztos értéktudatot érvényesíti, a magyar népdal és a természetes forrásból
fakadó előadásmód átütő erejét sugározva világgá.
Munkásságának tekintélyes részét a
külföldi szereplések teszik ki hol zenésztársakkal, hol egyéni előadóként,
a kluboktól, templomoktól a legkomolyabb koncerttermekig. Valamen�nyi emberlakta földrészen járt, hírneve
nyomán uralkodói udvarokba is meghívták, a magyar népdal csodáit tőle
hallhatta például az angol és a spanyol
királyi család és a japán császár. Méltán
lett Sebestyén Márta a magyar kultúra
nagykövete.
Ma is felelősséggel gazdálkodik a tálentumaival, hiszen annyit érünk, amen�nyit másoknak használunk. Életét is föltéve hivatására, gyönyörködtetve avat
be a népdal organizmusába, a legcsodálatosabb hangszerrel, énekhangjával.
Róla és a sorsának választott útról a
leghitelesebb gondolatokat a Sebestyén
Márta: Magyar népköltészet című hangoskönyvének előszavában olvashatunk
Sebő Ferenctől és magától az énekestől.
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