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Kedves Olvasó!
Az idei Héttorony Fesztivál főszereplőit és munkatársait szeretnénk ebben a magazinban bemutatni
Önöknek András Tamara és Papp Máté interjúin keresztül. Többek között Makovecz Imréről, pályájuk
fontos állomásairól, jövőbeli terveikről, a civilizáció
jelen állapotáról és várható jövendőjéről kérdezték
a következő művészeket: Básits Branka, Caussanel
Izabella, Herczku Ágnes, Laposa Julcsi és Orbay

Lilla énekesnőket, Tárkány-Kovács Bálint cimbalmos
zeneszerzőt, Novák Péter dalszerző-előadóművészt
Makovecz Pál karmestert, Juhász Zsolt koreográfust, Papp Máté muzsikust, Szarvas József színművészt és Csernyus Bencét, a Makovecz Imre Alapítvány munkatársát. Ismerjék meg őket közelebbről!
A beszélgetéseket a kérdések elhagyásával tesszük
itt közzé, teljes szöveghűséggel.

Köszöntő

A Héttorony-legenda szimbolikája számos alkalommal feltűnt a magyar kultúrtörténetben. Számunkra a Kárpát-medence paraszti kultúrája, kollektív emlékezete és kreativitása, valamint a nagy elődök szellemi hagyatéka jelentik
azt a kincset, amit a Héttorony magában rejt Bécs, Kassa,
Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és Maribor tornyai között. Ennek értelmében az idei nyitókoncert a szlovéniai
Lendván lesz. Azután hangsebességgel száguld a fesztivál
a többnemzetiségű Kakasd, a göcseji Bak, Százhalombatta,

Makó, Sárospatak és az erdélyi Kolozsvár között. November
20-án – ahogyan minden évben szoktuk – megkoszorúzzuk
Makovecz Imre emléktábláját a Villányi út 8. szám alatt.
Ezen a napon született. Aznap este tartjuk majd a fesztiválzáró gálakoncertet Budapesten, a Nemzeti Táncszínházban.
A jeles nap előtt és után pedig a Héttorony kicsit Dubajba,
a Világkiállítás Magyar Pavilonjába költözik. Nem véletlen
talán, hogy ezt a csodálatos épületet Makovecz egyik tanítványa, fesztiválunk építészeti programjainak szerkesztője,
Csernyus Lőrinc tervezte.
Rendkívüli hangversenyek és kulturális programok várhatók! Az idei Héttorony Fesztivál különlegessége, hogy a
fesztivál egész ideje alatt megtekinthető az építész emlékére rendezett kiállítás a Nemzeti Táncszínházban. A fesztivál
gálaműsorát is az intézmény fogadta be, melyen átadják a
tavalyi és az idei Makovecz Imre-díjakat.
Remélhetően idén is több alkalommal sikerül e lenyűgöző
terekben különleges élményt nyújtanunk az érdeklődőknek.
Szeretettel várunk hát mindenkit az eseménysorozatra!
Kiss Ferenc
művészeti vezető

Básits Branka énekesnő
Egy nagyon különleges formációval készülünk a fesztiválra, ugyanis a Branka
Trió vendége lesz Guessous Mesi triója is. Ez az együttműködés egy olyan projekt keretei között valósult meg, amely a Félig egészen címet viseli. Abból az
ötletből indultunk ki, hogy én félig szerb származású vagyok, félig pedig magyar
(de egészen szerbnek és egészen magyarnak érzem magam), ezért olyan zenészeket hívtam meg, akik egy másik kultúrával kapcsolatban hasonló érzéseket
táplálnak, tehát ilyen félig-egészen érzésvilág van bennük is. Mesire azért esett a
választásom, mert ő részben marokkói, részben magyar felmenők gyermeke, így
az arab és török zenei világon belül találta meg a saját kapcsolódási pontjait.
A népdalokkal azért van könnyű dolgunk, mert mindig egyetemes igazságokat
tartalmaznak, kikristályosodott, letisztult világképet tükröznek; olyan szituációkat
fogalmaznak meg, amelyek bárkivel megtörténhetnek, nációtól függetlenül. Egyes
zenei motívumok vagy szövegelemek egyetemes szimbólumokként működnek, de
magában az érzésvilágban is nagyon sok kapocs van – legyen szó arab, szerb vagy
magyar népzenéről, kultúráról. Ezért is szimpatikus számomra az az elvrendszer,
amit Makovecz Imre képviselt. Az épületei által sugallt gondolkodásmód hasonló
ahhoz a leképezési formához, amit én is igyekszem használni a dalokban. Hiszem
azt, hogy a földrajzi elhelyezkedés, a táj hatással volt és van a zenére is. Két-háromezer évvel ezelőtt az ember nem mozgott sokat, csak a saját pár kilométeres

körzetében ismert meg, járt körbe egy bizonyos tájegységet. Egy gyimesi ember
például nem tudhatta, hogy néz ki a tengerpart; csak azokból a földrajzi hatásokból „gazdálkodhatott”, azon vizuális képzetek között gondolkodott, amelyek
körülvették. Ezeket a képeket pedig átfordította a zenébe is.
Nagyon szeretem megfigyelni, hogy a hegyen élő népeknél miért vannak hasonló
technikák az éneklésben; miközben az alföldi embereknél is lehet hasonlóságokat
találni. Mindez megjelenik a táncban, az építészetben, a népi iparművészetben
(azokból az anyagokból és tárgyakból készítettek ékszereket, kaspókat, amik a
kezük ügyében voltak: ahol sok fa volt, ott fából, ahol sár volt, ott agyagból).
Ezek a formák megmaradtak a népdalokban is; bár ez egy illékony világ, olykor
csak egy hang(zás), de mégis ott van benne az említett emberlakta táj. Ezért is
csodálatos számomra, hogy van egy ilyen fesztivál, ahol minden művészeti ágban
ez a fajta gondolkodásmód találkozhat, és ahol a dalaink egyáltalán nem hatnak
„tájidegennek”. Két éve a kakasdi Faluházban léptem fel. Annyira vártam, és örültem, hogy ez nem egy olyan programsorozat, ami csak a szórakozásról szól, hanem a szellemiségről is, ami szépen átszövi az összes produkciót és kiállítást –
más-más matériában. Már csak a kisugárzásával is inspirálja az embert egy ilyen
épület! El lehet kalandozni koncert közben a mennyezeten, a boltíveken, a falfelületeken, együtt lélegezve a benne lévő emberekkel.

A legenda
„...a Héttorony mélyében fekszik a mérhetetlen kincs,
melynek a Barát az őre; bizonyos éjeken látni őt völgyeket
áthágó lépéssel, fejével a holdig felérve járni, s a kincshöz vivő kulcsokat kinálgatni. Ezen kincs magába foglalja
mind azt, mi az isteni magyarföldön csak lelhető: aranyfákat, gyümölcsöt, szöllőgerezdeket, mindennemű állatot, bor
helyett, iható folyékony aranyat, arany tyúkokat, hasonló
tojást költve, arany köveket st. ki belé juthat az szedhet
amennyit s mit akar egy óráig éjfél előtt, ekkor földrendítő
csapással becsukódik a hétvár kapuja; ha a szerencsés ekkor ott maradt volna, addig kel néki benn várnia, míg évek
vagy századok folytán ismét bejut valaki, ki őt megszabadítsa. Azon nem, melyből valamit magával visz, szerencsét
hoz néki egész életére; a végtelen kincs legbecsesb drágasága azonban egy kereszt, a boldogságos szűz, és tizenkét
apostol aranyból; ki ezekhez nyúlni mer, azt rögtön halál
éri. Ha mégis sikerülne valakinek azokat kivinni, azonnal
megszűnnék magyarhon gazdagsága, s az ország puszta s
elhagyottá lenne.”
(Ipolyi Arnold: Magyar mythologia - Pest, 1854)
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Tíz éve halt meg Makovecz Imre, de emléke, kisugárzása,
szellemi hagyatéka tovább munkál bennünk. Ezért idén novemberben is megrendezzük tiszteletére a határokon átívelő Héttorony Fesztivált. Ez már a tizedik, aminek a programján és szervezésén majd egy éven keresztül dolgoztunk.
Az eseménysorozat megtervezése során továbbra is azt
tartottuk a legfontosabbnak, hogy a népzene és világzene
hazai és külföldi csúcsteljesítményei eljussanak vidékre és
a szomszédos országok magyarságához is, valamint hogy
a zene és építészet szerves kapcsolatára, és lelki gyökereinkre ráirányítsuk az emberek figyelmét. Így – többnyire a
Mester épületeiben zajló hangversenyek mellett – építészeti
kiállítások, szakmai beszélgetések várják idén is a közönséget, melyekben bemutatkoznak olyan kortárs alkotó műhelyek, melyek a Kárpát-medence népi műveltségét tekintik
művészetük kiindulópontjának.

Novák Péter előadóművész - Etnofon
A Kiss Ferenccel kialakult baráti- és munkakapcsolatom mindenképp annak a reményét élteti bennem, hogy azok az emberi-művészi kötelékek, amelyek ös�szefűznek minket, idővel elmélyülnek – nem pedig fordítva, bár ahogy nézem
az általános állapotokat, tényleg kivételesnek mondható a ragaszkodásunk…
Az Etnofon Zenei Társuláson belül is „mester és tanítványai” kapcsolat a miénk,
avagy külön-külön, s immáron együttesként is rengeteget köszönhetünk Ferinek!

Különösen én; még a pályám kezdetének sem nevezném a pillanatot, mikor már
megtisztelt figyelmével, feladatot adott, bízott előadói ösztöneimben. Rengeteget
tanultam tőle, és leginkább azt, amit ő a magyar irodalom tanulságaként tart számon, miszerint az évszázadok alatt csiszolódott népdalos formák a legmerészebb
gondolatok és képzettársítások kimondására bátorítanak! Nos, hogy mivé lesz a
világ, ha a generációk nem állhatnak egymás vállára, az mostanában világosan
látszik – de a mi utunk a régi iskola, és ezért nem győzök elég hálásnak lenni.
A Holdudvarház dalai ebben az értelemben is jelentést kap.   
Küldetéstudat nélkül amúgy is megette a fene az egészet! Még akkor is, ha legkevésbé a logikai elemeket tartom fontosnak, sokkal inkább megérzéseken alapuló
koncepciót követünk. Így aztán számomra mindenki „különutas”, ebben a műfajban meg végképp. Halmos Bélát faggattam egyszer az autentikusság mibenlétét
illetően, mire ő visszakérdezett, hogy mi a kifejezés eredeti jelentése? Mondtam,
hogy a hitelesség. Na látod! – felelte, s ezzel maga mögött tudta a népi kultúra
bigott kapuőrzőit. A hiteles kísérletek mellett egyébként most van egyfajta ös�szegzési kedv is bizonyos szoros összefonódások mentén – már ami az eddigi állomásokat illeti részemről. Nincs Kimnowak-album, amin Feri, vagy épp Szokolay
„Dongó” Balázs ne játszott volna. Mindettől függetlenül a tartalomban látom az
alapvető sajátságokat: ez egy dramatikus zenekar, társművészetek sokaságára hivatkozva repertoárja kapcsán, ami manapság mindenképp a meglepetés erejével
hathat az amúgy korszakos súlytalanságban.
Makovecz az organikus gondolkodásra hivatkozik nem egyszer, olyan komplexitásra, amelyben az idősíkok nem válnak le egymásról, nemzedékei kölcsönhatásban
állnak, tovább építkeznek és fejlődnek. Ezek mind értékes emberi kapcsolatok!
Küttel Dávid producertársam és az Etnofon alapító ötletére Juhász Zsolt, a Duna
Táncegyüttes vezetője azonnal nyitott volt (amihez kellett közel három évtizedes
barátságuk is). A Héttorony koreográfusai saját korosztályaik szuverén alkotói,
tele kortárs gondolatokkal, személyes tapasztalatokkal és kiváló mesterekkel a
háttérben, mondhatni hozzánk hasonlatosan szocializálódtak. Innentől pedig –
már amennyiben egy alkotóközösség gondolatok érvényre juttatását tekinti feladatának – ajándék volt az egész munkafolyamat, s ezt érti, érzi a közönség is. Kétségtelenül nem vagyunk egy esztrád látványpékség, de nem is szórakozni hívjuk
a közönséget, hanem gondolkodni!
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térképzetek különlegessége egyrészt
abból fakad, hogy többnyire nagy belmagasságú épületekhez kötődnek, és
akár egy ferdén-felfelé fotózott kupolában is nagyon érdekesen megmutatkozhat a szerkezet szimmetriája
– adott esetben szándékolt aszimmetriája.
Rendkívül kiélezett Makovecz épületeiben az úgynevezett nézőpont kérdése. Egy fotográfus számára ezek
a „vonalvezetések” rengeteg olyan
izgalmas játékot megengednek, amelyeket egy egyszerűbb, átlagosabb
épület nem kínál fel. Egy fényképen
ugyanis azt is meg lehet jeleníteni,
amit a térbe belépő ember elsőre talán nem vesz észre; így aszerint is
fényképezem az épületeket, hogy ne
feltétlenül a „kézenfekvő” látványt
adjam vissza, hanem a változatosabb
szögletekből megfigyelt, Makovecz által mintegy elrejtett érdekességeket.
A templomok esetében alapos körültekintést és kivételes koncentrációt
igényel a fotográfustól a kidolgozott
mennyezet, a kupolák és a csúcsívek,
mivel ezek olyan belső elemeket, motívumokat is tartalmaznak, amelyek
külön fókuszt érdemelnek. Másrészt
ezekben az épületbelsőkben rengeteg
a görbe felület, nagyon dominánsak az
ívek, melyekhez igazodnak, alkalmaz-

kodnak az egyenesek, ezért gyakran
előfordul, hogy nem találom meg azt
a sarkot vagy kiemelt pontot, ahonnan egyértelműen érdemes ránézni a
belterületre; viszont a koncentráltabb
nézelődés ilyen esetekben olyan beállításokat eredményezhet, amelyek abszolút eltérnek az első benyomástól,
és egészen át is rendezik az összképet. Az optimális távlat megtalálása
tehát mindig kihívás, de kísérletezem, mert szemrevaló meglepetések
születhetnek.
Az épületkülső esetében nagyon fontos, hogy a napállás és a fényviszonyok megfelelően hangsúlyozzák az
épület textúráját, de mivel a Makovecz-művek nagy része vidéken található, ez sokszor a szerencsére volt
bízva, mivel sosem tudhattuk pontosan, hogy mikor milyen idő lesz
az adott városban vagy településen,
hogyan esik éppen az épületre az
eső vagy a fény. Az is lényeges – és
Makovecz esetében nem mindig kön�nyű – kérdés, hogy mi a főhomlokzat,
melyik pontból tudunk az épülettel
teljesen szembehelyezkedni (ebből a
szögből tudjuk ugyanis azt a legjellegzetesebb módon bemutatni). Mivel többnyire magas épületekről van
szó, és nem mindig lehet tőlük kellően eltávolodni, a szemmagasság pe-

dig elég alacsonyan van ezekhez a méretekhez képest, az is kihívást jelent,
hogy amennyiben felfelé fényképezünk,
ne torzuljanak el a vonalak, s a látvány
természetes jellege se vesszen el. Persze
kívülről is érdemes körbejárni az épületet, mivel egy-egy szögből egészen
másképpen mutatkozik meg a tornyok
és az ívek elrendezése.
Itt a drónnal készített légifelvételeket
is meg kell említenem, amelyek lehetőséget adnak egy, az ember számára általában hozzáférhetetlen, madártávlati
nézőpont bemutatására is, ami nagyon
érdekes, hiszen ha teljesen az épület
fölé tudunk repülni, akkor megmutatkozik az alaprajzzal együtt a városkép,
illetve a táj egy szeglete is; valamint a
tetőszerkezet geometriája, amelyen a
tornyok külön díszekként is funkcionálnak. Ilyen „ortofotókból” építkezik majd
a Százhalombattai Szent István Templomban, november tizennegyedikén
megnyíló épületfotós kiállítás, amely az
Ötödik homlokzat, amit a Jóisten és a
madarak is látnak címet kapta. Itt Makovecz Imre középületeinek felülnézeti
képei lesznek nagy méretben kiállítva,
egy-egy kisebb, hagyományos, homlokzati felvétellel együtt, amelyek egy eddig ismeretlen perspektívából fényképezett látványt nyújtanak.

Ennek szellemében állítjuk össze mi is
a koncertjeinket. Magyar, bolgár, román, szlovák népzenékből és Nikola
Parov rendkívül intuitív, ihletett népdalfeldolgozásaiból állítottuk össze a
repertoárunkat. A kifejezetten népzenére jellemző hegedű-brácsa-bőgő
hármashoz társul a harmonika, az
ének és Nikola „egzotikus” hangszerei.
A több tízéves tapasztalat, amit Nikola külföldön (Írországtól Amerikán át
a Közel-Keletig) szerzett, valamint a
Kárpát-medencei zenekultúrára való
rálátása rendkívül színes és nagyon
jellemző hangzásvilágot teremt, feldolgozásaival organikus egységgé
kovácsolja a népzene, az úgynevezett „világzene”, sőt a barokk zene
műfaját. A Herczku Ági és a Banda,
kettőnk közös zenei életében a legfrissebb formáció, viszont már így is
lassan tíz éve működünk ebben a felállásban.

Aki ismeri Makovecz Imre építészetét,
az tudhatja, hogy akár lakóházról,
akár művelődési házról – pláne, ha
templomról – van szó, minden épületében érzékelhető egyfajta szakralitás. Mikor az ember belép az őáltala konstruált építészeti térbe, akkor
hatalmába keríti valamifajta ünnepélyesség. Makovecz rengeteg fát
használt az épületeihez, ami a nagy
belmagassággal együtt köztudottan
ideális akusztikai adottságokat eredményez, ami zeneileg egyáltalán nem
elhanyagolható tulajdonság. Ha az
ember ilyen környezetben koncertezik, akkor ez az atmoszféra egészen
át tudja alakítani a jelenlétet. A zenét,
a koncerteket, az emberek egyébként
is ünnepként szeretik megélni, hiszen pont a hétköznapokból való „elragadtatással” kecsegtetnek. Makovecz Imre épületei pedig ezeknek az
ünnepi pillanatoknak a kulisszái. Az organikus jelzőt használják leggyakrabban Makovecz építőművészetére.

Ez egyfajta gondolkodásmód – ha úgy
tetszik –, mentalitás eredménye, amiben mindenképpen látok párhuzamot
a mi zenénkkel. Ahogyan az anyagoknak és formáknak is erőszakoltság nélkül kell kapcsolódniuk a térben, úgy
természetszerűen kell felépítenünk a
zenei hangzásokból és motívumokból
az összetett kompozíciókat is, amiket
játszunk. Amíg azonban az építésznek
muszáj tudatosnak lennie – hogy ránk
ne roskadjon az épület –, addig a zenében inkább az ösztönök dominálnak,
a belső intuíciók irányítják az embert.
A támpilléreknek bírniuk kell a súlyterhelést, a zenénkben viszont nincs direkt
„matekolás”, hiszen a zeneszerző belső
arányérzéke és ízlése alakítja ki ezeket
a pilléreket, amelyek között szabadon
együtt tudunk mozogni, lélegezni – így
kaphat nagyobb teret a természetes
ösztönösség, ami az organikus léptékkel
párosul ilyen értelemben.

Fotó: Urbán Ádám

Egy épületbelső fényképezésekor arra
próbálok figyelni, hogy olyan arányokkal tudjam két dimenzióban visszaadni
a tér atmoszféráját, amelyekkel én azt a
helyszínen érzékelem (hogy természetesnek hasson a látószögem). A függőleges és vízszintes vonalak kiinduló- és
végpontjai a tekintet támaszai, ezekhez
igazodva igyekszem úgy belátni a teret,
hogy annak minél több eleme jelenjen
meg a maga minőségében a fényképen.
A Makovecz Imre által megkonstruált

Juhász Zsolt koreográfus

Herczku Ágnes énekesnő
A szervezők, ismerve a zenekarunk repertoárját, azért hívhattak meg minket,
mert tudták, hogy a magyar népzene
mellett a Kárpát-medencében élő szomszédos népek, illetve más – például
balkáni – nemzetek zenéiből is bőven
merítünk. Bartók Béla több tanulmányában is felhívja a figyelmet arra, hogy
a magyar népzenét a szomszédok népzenéjének ismerete nélkül megérteni és
megismerni nem lehet. Kodály és Bartók
arra is rámutat, hogy népzenéinkben
sokkal jelentősebbek a hasonlóságok,
amik összekötnek, semmint a különbségek, amelyek elválasztanak minket.
A magyar királyság, létrejöttének kezdetétől fogva, soknemzetiségű állam
volt. A magyarok szlovák, ruszin, sváb,
cigány, horvát, román, szerb stb. nemzetiségekkel osztoztak ezen a területen,
és ezek sokszor nem kevés zenei hatással gazdagították az általunk keletről
hozott zenei örökséget. Az így létrejött
kölcsönhatások ismerete is szükséges a
mélyreható önismerethez.

Gyerekkorom óta csodálom Kiss Ferenc zeneszerzői munkásságát, hiszen amatőr táncosként, különböző
fesztiválokon igen korán találkoztam
a műveivel, és már akkor is borzasztóan tetszettek. Mikor elkezdtem koreográfusként dolgozni, az igazi mondanivalóval rendelkező táncszínházi
előadásokat részesítettem előnyben.
Kiss Ferenc népzenei ihletésű zenéi
ebből a szempontból is nagyon inspiratívak voltak számomra. A ’92-es,
Makovecz-féle sevillai magyar pavilonhoz komponált kísérőzenéjét anno
a világkiállításon nem hallhattam, de
a későbbiekben eljutott hozzám. Mély
nyomot hagyott bennem, és rengeteget járattam az agyam azon, hogy
miképpen lehetne ezzel tovább foglalkozni. Aztán több állomása volt a
Ferivel való együttműködésemnek:
írt nekem zenét előadáshoz, folyamatos munkakapcsolatba kerültünk;
majd tavaly év vége felé, mikor Küttel
Dáviddal beszélgettünk szakmai dolgokról, megfogalmazódott bennünk,
hogy mi lenne, ha ezt a zeneművet
dolgoznánk fel. Azt terveztük, hogy
a zenei anyagra készítenénk egy koreográfiát, amelyet az Novák Péter
és az Etnofon kísérne. Az is adott felhajtóerőt mindehhez, hogy idén van
Makovecz Imre halálának 10. évfordulója, tehát abszolút megérett az
idő arra, hogy ezt az előadást életre
hívjuk.
Azt gondolom, hogy Makovecz ugyanazt hozta létre az építőművészetben,
mint amit mi szeretnénk kialakítani a néptánc területén. Ez egyrészt
a hagyomány megőrzésében merül
ki, másrészt a tradíció „beépítését”
jelenti a mába. Ahogyan ő az archa-

ikus elemeket használta, azzal megelevenedtek körülötte a dolgok. Mi a
néptáncot egyfajta színházi nyelvként
kezeljük, ezzel együtt remélhetőleg az
élő hagyományba vonjuk be a közönséget. A jövő nemzedékeinek való átörökítésen túl azért is lehet fontos mindez,
mert a folyamatos identitáskeresésben
élő „városi ember” másfajta, megemeltebb lelkületre találhat egy-egy néptáncszínházi koreográfiában. Én magam
is folyamatosan azt keresem, hogy hol
találhatóak a kortárs műfajok, valamint
a néptánc közötti metszéspontok. Szeretek úgymond a mában élni, ugyanakkor a múltból inspirációt szerezni – e kettőből hozva össze valamiféle jövőképet.
A világzene műfaja sem mai keletű már,
s akár mi is hívhatnánk a tevékenységünket világtáncnak. Elég esetlenül
hangzik, de nem is az elnevezésen múlik, hogy rátalálunk-e azokra a mozdulatokra, formákra, amelyek a fentiek
tükrében működőképesek lehetnek.
Az úgynevezett autentikus, illetve progresszív előadásmód közötti ellentétek
szerintem csak akkor éleződnek ki, ha
szítjuk a tüzet. Ha viszont azzal kezded, hogy megkeresed azokat a már
említett archaikus elemeket, amelyek
együtt tudnak működni a mai gondolatokkal, akkor igazából mindent összeereszthetsz. A népzene sem tökéletes –
Bartók Béla a természethez hasonlította;
és a természetben is van mit gyomlálni…
Vagyis sokat kell kutakodni a valódi értékek után. Ugyanez vonatkozik egy
ilyen zenés-táncos előadás létrehívására is: nagyon mélyre kell ásnunk magunkban, hogy megélhessük azokat a
pillanatokat, amelyek hatni képesek a
színpadon is.

kat, hanem egyfajta közösségerősítő
szándéktól és lokálpatrióta gondolattól indíttatva.
Éppen Makovecz Imrétől hallottam
egy szót, ami nagyon jelentőségteljesen hangzott: organikus. E (számomra azelőtt ismeretlen) kifejezés nyomán rájöttem arra, hogy a nemzeti
kultúra feltétlenül organikus, szerves
kell, hogy legyen, melynek ha egy
ágát levágjuk, azzal a törzs, sőt a
közösség gyökerei is sérülnek. Ezzel
együtt megértettem Imi bácsi azirányú szenvedélyét, hogy bebizonyítsa
egész létével – munkáival, írásaival,
rajzaival, terveivel – hogy mindent
egyben kell látni; azt is, hogy bizony
szánt szándékkal pusztítják a lokális
kultúrát. A viszáki Tündérkertben az
ő egykori tanítványa, Csernyus Lőrinc
– a mestere által életre hívott ván-

doriskola-gondolatból kiindulva – évek
óta hozza a fiatal növendékeket, akik
közösségi tereket terveznek és építenek
a kertbe, ahol a táj gombái, gyógynövényei, gyümölcsfái harmonikusan „működnek közre” ebben.
Remélem, hogy idén is lesz lehetőségem a Héttorony Fesztiválon felolvasni
Imre bácsi gondolataiból, mert kitűnő
író is volt, fantasztikus mélységű szövegeket hagyott maga után. A fesztivál szervezőivel már tavaly felfedeztük
a felolvasásban rejlő lehetőségeket, és
látványos sikert is ért el a szándékunk.
Ami nem más, mint hogy ezek az írások
és gondolatok szárnyaljanak, ha nehéz
is „átütni a falakat”. E falak között azonban ettől nem kell tartanunk.

Fotó: Szendi Péter

Fotó: Németh Sebestyén

Csernyus Bence, a Makovecz Imre Alapítvány munkatársa
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Szarvas József színművész
Elsősorban Kovács Gyulához, a Zala
megyei erdészhez kötődik a Tündérkert
gondolatisága. Ő egy fatális véletlen
folytán látott bele hirtelen abba, hogy
milyen végzetesen irtják, irtjuk – ráadásul törvényesen – őshonos gyümölcsfáinkat. Negyven évvel ezelőtt ő ismerte fel ebben a pusztító folyamatban a
nemzetközösség rombolásának ügyét.
A lelkiismerete kezdett diktálni neki…
Én 2002-ben ismertem meg, a török
időkben letarolt őrségi, göcseji, hetési
falvak emlékére állított keresztszentelő
ünnepen. Ott mondta ki azt a mondatot, ami akkor bennem örökre megragadt: mentsük meg a Kárpát-medence
kiveszőfélben lévő őshonos gyümölcshagyatékát!
Aztán eltelt jó néhány esztendő… ő azóta is rendületlenül gyűjti – illetve küldik
is neki mindenfelől – az őshonos fákat

(pontos megnevezéssel, histórialeírással). Én pedig 2009 környékén,
az őrségi Viszákon, az én „fogadott
falumban” létrehoztam az első közösségerősítő kertünket, amit Tünderkertnek neveztem el. Azóta szárnyalunk: 52 gyümölcsfát ültettünk a saját
kertünkben az első évben, úgy, hogy
minden fának viszáki, valamint onnan
elszármazott gyermek-gondnoka van.
Minden esztendőben annyi gyümölcsfát nemzünk, ahány gyermek az előző évben a faluban született. Ma már
több mint 130 fa van a kertünkben;
Kárpát-medence szerte pedig mintegy
300 gyümölcshagyaték-őrző kertet
találunk, és megszámlálhatatlan azon
honpolgáraink száma, akik a kertjeikbe újra őshonos gyümölcsfát ültettek.
Ők már nem csupán az önfenntartás
ösztöne mentén oltják ezeket a fá-
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Idén két könyv is megjelent a Héttorony Fesztiválra. Az egyik Kiss Ferenc KÖTELÉKEK című visszaemlékezése a Vízöntő és Kolinda együttesek históriájára, a másik Kása Béla fotográfusról szól. Idézünk a
KÖTELÉKEK szerzőjének az előszavából, utána Novák Péter fülszövegét is közzétesszük. Végül Jávorszky Béla Szilárd Kása Béláról írt
gondolatait olvashatják.

Hiánypótló – ezzel a klisével illik hatást kelteni egy monográfia kapcsán, de
hát mi más lenne a múlt, mint a felejtés tárháza? Pótolható-e a pótolhatatlan?
Kicsi Ferkó keservese – hogy a szerzőt egyik, azonos című dalkölteményével
iniciáljam – életrajzi naplótöredékek, sztorik gyűjteménye, s a hangvétel
korántsem gyászos, sőt!
Mire föl hát a könyvajánló tanítvány drámai felütése? Többféle veszteség érheti ám az emberfiát, így a kézben tartott kiadvány sem a múltba vesző játszótársak, kalandok számbavétele okán oly megrendítő; akarva akaratlanul
valami másnak is emléket állít, derekán a legújabb nemzedékek evolúciós
átalakulásának.
A Kötelékekben nem egyszer felidézett kilencven éves apám Novák Tata
szerint egy olyan jelenben élünk, amilyenre még ő sem emlékszik, s tagadhatatlan, hogy a lét sarokpontjainak tekintetében lényegesen közelebb állok
hozzá, mint a fiaimhoz. Mégis, néhány év, és az ő kezükbe kell nyomnom
Feri írását; nemcsak, mint kordokumentumot, de mint a szuverenitás túlélő
kézikönyvét. És ezért érdemes boncolgatni a múltat!

EXORDIUM
Mi mindig mindenről elkésünk,
Késő az álmunk, a sikerünk,
Révünk, nyugalmunk, ölelésünk.
Mi mindig mindenről elkésünk.
Ady Endre: Akik mindig elkésnek

Novák Péter

Akik túl korán érkeznek

Felütés

Bizony, Ady megírhatta volna az Akik mindig elkésnek versének a párját is,
Akik túl korán érkeznek címmel. Azokról szólhatna, akik legalább húsz-harminc évvel megelőzik korukat. Szerencse, vagy szerencsétlenség? – kérdi a
kínai mondás. Ez is, az is, vallom én.
Ez a könyv a korán érkezőkről, a rendszerint takarásban élő muzsikustársaimról és rólam szól.
Nem üzlet a mi történetünkről, a hol rejtőzködő, hol kapukat döngető, lázadó kísérletezőkről könyvet írni, nem is vállalkozott rá eddig senki. Ezért
döntöttem úgy, hogy belevágok. Hőseim túl korán jelentek meg az alternatív
és underground szcéna, avagy a folk-világzene porondján, és az a húsz év,
amennyivel korábban érkeztek, éppen elég volt ahhoz, hogy aztán gyorsan a
feledés homályába vesszenek, s a mai fiatalok ne tudjanak róluk.
Mi tagadás, ösztönzött e könyv megírására az is, hogy idén vagyok hatvanhét
éves, és ugyan az égieknek köszönhetően egyszer már megmenekültem a
haláltól, de hát ki tudja? Csak a Jóisten, hogy mi a terve még velem.
Mint zeneszerző muzsikus, majd fél évszázadot töltöttem el népzenészek között. Már a 70-es évek elején felfigyeltem arra, hogy milyen elevenen él még
köztünk a mesélés, anekdotázás hagyománya. Hosszú utazások során, előadások utáni felszabadult együttlétek idején vagy a próbák szüneteiben, társaim vég nélkül tudják mesélni a történeteiket. Olykor döbbenetet, máskor
hatalmas derültséget keltve. Tele humorral, nyelvi ízzel, iróniával és szeretettel. Ezek az idők során szinte folklorizálódó elbeszélések megérnének egy átfogó néprajzi tanulmányt is, nem mellesleg ennek a kultúrkörnek a speciális
szleng-szótárát is érdemes lenne valakinek összeállítani! Fontosak ezek a történetek, mert hűen tükrözik a kort, amelyben születtek. Megismerhetjük belőlük a népzenészek mentalitását, életmódját, betekintést nyújtanak az őket
körülvevők világába, a kikerülhetetlen hivatali bürokráciába, dokumentálják
a műfaj külföldi sikereit, és – bizonyos időkben – hazai elhallgatottságát is.
Fényt vetnek az elmúlt század sok magyar problémájára, és magyarázatot
adhatnak a mai fiatalság számára sok érthetetlen, felfoghatatlan kérdésre.
Igazságalapjuk miatt jóval értékesebbek a hétköznapi pletykáknál, de abban
hasonlítanak rájuk, hogy a történetek tovább élnek, továbbmesélik őket, variálódnak.
Íme, egy gyönyörű példa a fentiekre.
Mikor Sebő Feri és Halmos Béla néhány társukkal hosszabb időre vendéglátózást vállaltak egy tokiói magyar étteremben még 1973-ban, akkor egy rosszmájú megjegyzés kezdett keringeni népzenész-néptáncos körökben. Szép
dolog Feriék küldetéstudata – ismerték el sokan –, de azért azt se feledjük,
hogy „a muzsikusnak dalból van a telke”. Szegény megboldogult Pallagi Pali
prímás barátom mesélte ezt nekem, még valamikor a kilencvenes évek elején.
A mondás egyébként szellemes kiforgatása a múlt század első felében élt –
azóta is töretlenül népszerű nótaszerzők – Kola József és Fonó Frigyes híres
dalcímének: „A muzsikusnak dalból van a lelke”. Jót derültem akkor ezen,
de csak nemrég jutott újból eszembe, amikor ezt a könyvet elkezdtem írni.
Jól kifejezi azt a gondolkodásmódot és derűt, ami a „népi agyak” egymásnak
mesélt történeteit jellemzik.
Saját kútfőmre hagyatkozva ebben a könyvben arra vállalkozom, hogy megélt élményeimet, emlékeimet közreadjam. Magam sem tudom, mi ez az írás.
Esszé, napló, memoár? Önéletrajz vagy inkább vallomás, nyomtatott blog,
netán zenetörténet? Maradjunk annyiban, hogy leginkább kordokumentum.
Elvégre a „nagy öregek” közé tartozom, az úgynevezett „nomád nemzedék”
még élő tagja vagyok, s ami velünk történt, arra én így emlékezem.
Akik a story-magazinok pletykaözönét, a népzenész társadalom bulvárhíreit
remélik ezektől a bejegyzésektől, azok már most becsukhatják a könyvet.
Viszont akik tovább olvassák, azok számára egy rendkívül izgalmas és szép
világ tárulhat fel. Egy különös, átmeneti korszak hangulata, atmoszférája
érintheti meg őket, remélhetően vidámságot lopva a hétköznapjaikba.
Ne feledjétek! Nemzeti fohászunkban is csak másodikként kérjük Isten áldását a bőségért. Első abban is a jókedv!

Kása Béla az eltűnőben lévő paraszti kultúra és életmód legfontosabb vizuális megörökítője. Mindenekelőtt neki köszönhető, hogy ezeknek a nagyszerű
muzsikusoknak nemcsak a játékát, hanem az arcát is ismerjük.
Béla Pécsett született, 1965-ben családjával Nyugat-Németországba költözött, ahol 1979-ben a kölni képzőművészeti főiskolán szerzett diplomát
művészi fotográfia szakon. Európa legnagyobb képes magazinjainak, a
Stern-nek és a GEO-nak dolgozott, készített fotósorozatokat többek között
nagyszebeni és macedóniai cigányokról. 1973 nyarán jutott el először Erdélybe, ami fordulópontot hozott az életében. Azóta rendszeresen visszajár
és dokumentál. 1983-ban visszaköltözött Magyarországra, hogy közelebb legyen a neki mindennél kedvesebb erdélyi muzsikusokhoz. Az utóbbi közel öt
évtizedben a népi kultúra elkötelezett kutatója, megőrzője és továbbadója.
Sokat fotózott hortobágyi pásztorokat, dobrudzsai, erdélyi és moldvai vándorcigányokat, körösrévi fazekasokat, modern nomád ír szekereseket – de
mindenekelőtt is erdélyi falusi muzsikusokat. Emellett kilenc alkalommal járt
Indiában a félnomád életmódot folytató tevepásztor rabari törzseknél. Képeiből többek között Amszterdamban, Bécsben, Berlinben, Brüsszelben, Kölnben, Krakkóban, Lhaszában, Montrealban, New Yorkban, Párizsban, Prágában, Torontóban, Új-Delhiben és Washingtonban rendeztek kiállítást.
Miként az eredetileg szintén fotósnak készült, Bélával számos emlékezetes erdélyi úton részt vevő énekes és mesemondó Berecz András találóan
megfogalmazta: „Ha az ember útra kel, legyen erős botja, amire támaszkodik, legyen szép nótája, amit fütyörészik, és legyen jó útitársa. Buci nagyszerű útitárs, ezért vele az út mindig felejthetetlen. A fényképein mindig
elhagyja a lényegtelent, mindig megtalálta a lelket, a hangnemet azzal, akit
épp fotóz. Amikor a fotóit nézem, mindig azt érzem, hogy a legmagasabb és
legtitkosabb érzékszerve a kapcsolatteremtő képessége. A bizalmat bámulom, ahogy például a nehezen megközelíthető vándorcigányok is megnyílnak
neki. Még az a beteg kislány is, aki tán nem is szép, arcán fájdalom, derűsen a kamerájába néz, mintha minden baját elfeledné a fényképezés alatt.
A fotózásnak voltaképpen ez az értelme.”
Sipos Mihály: „Kása Béla úgy van jelen egy eseménynél, hogy szinte azok
sem veszik észre, akik abban tevékenyen részt vesznek. Még a fényképezőgépe lencséje is úgy csillan meg, mintha egy lenne a sok ember közül.
A Muzsikás-fotózásokon és a közös erdélyi útjainkon egyaránt felfigyeltem
erre a rendkívüli képességére. És ugyanezt vélem látni az Indiában készített képein is, pedig az egészen más civilizáció, melyben szerintem ennek
a rejtőzködő életmódnak magasabb szintjét kell teljesíteni. Béla alapvetően
csendes, szemlélődő ember, teljesen beleolvad a pillanatba, miközben minden apró rezdülésre érzékenyen figyel.”
Béla mindenesetre az erdélyi népi kultúra, annak is az utolsó nagy virágzásának szemtanúja lehetett. Hajtotta a szíve és a vére, ezt dokumentálta
– egyedülálló módon – vizuálisan. És amikor úgy tűnt, hogy ennek lassan
bealkonyult, a jó szerencse elvitte a világ másik végébe, ahol hasonló erejű
és még élő népi kultúrára bukkant.
Kása Béla: „Hogy mi a titka a képeimnek? Nem tudom. Talán a kapcsolatteremtésben kell remekelni és ebből a tantárgyból kell újra és újra vizsgázni,
minden alkalommal. Nem a fotózás technikai része a neheze ennek a műfajnak (hányas blende, milyen idő, hány DIN-es filmre, milyen géppel, miféle
optikával) – ez úgyis mindenkinek magánügye, habár manapság mindnyájan nagyjából azonos feltételekkel állunk a starthoz. Mindenki japán gépekkel dolgozik, amerikai filmekre, francia vegyszerekkel, magyar papírra, az
eredmény mégis más lesz. Receptet ne kérjen senki, mert azt úgysem lehet
adni. Valahol másutt, jóval előbb kezdődik a fotózás, nem az exponálás pillanatában. Azt, hogy a gombot melyik pillanatban kell megnyomni, nem lehet
megtanulni, sem komputerrel kiszámítani, azt csak az a fotós tudja, aki a
szemével, a szívével, a lelkével is ott van. Az agyban, a lélekben és a szívben
történik meg az expozíció.”

Kiss Ferenc

Jávorszky Béla Szilárd

A pályafutásom során most lépek fel először a Héttorony Fesztivál keretein belül, mégpedig a saját formációmmal, a Laposa Julcsi és Barátaival.
Én énekelek, hegedülök, Pandák Viktor brácsázik, Tímár Márton nagybőgőzik, Szili Péter pedig gitározik és énekel. A produkció címe Népi Hang-színek:
ősz. Ez egy gyerekeket megszólító sorozat része, aminek értelemszerűen
van téli, tavaszi, nyári koncertanyaga is. Ehhez a tematikához kapcsolódva
jelentek meg dalos kifestő füzeteim is az elmúlt négy évben, amelyek tartalmazzák a sorozat zenei anyagát.
Alapvetően népzenét játszunk, de az elmúlt két évben gitár is megszólalt a
zenekarban; vagyis a világzenei hangzásvilág is megjelenik a muzsikánkban. Nekem az volt a koncepcióm, amikor 2017-ben belevágtam ebbe a
sorozatba, hogy népszokásokat elevenítsünk fel a színpadon, így prezentálva valamit a gyermekek és a pedagógusok felé a néphagyományból – jelen esetben többek közt a négy évszakokhoz kötődő ünnepvárások örvén.
Mindennek persze van egy nevelő funkciója, mivel a célközönségünk nagy
része már nem ismeri a felelevenített népszokásokat, amelyek az adott ünnepek köré szerveződtek. Én egy zalai faluból származom, Tekenyéről, ahol
beleszülettem a falusi közegbe, és azt vettem észre, hogy már akkor is,
onnan is eltűnőben voltak a hagyományos értékek.
A nagymamám mindig mesélte, hogy mit csináltak annak idején, melyik
generációnak mi volt a szokása egy-egy ünnepnaphoz kapcsolódóan. Már
ekkor megfogalmazódott bennem az ötlet, hogy a múltbéli szokásokat valamiképpen újraélesszem a faluközösségben, majd akár szélesebb körben is.
Szakirodalmat olvastam, abszolút kultúrmissziónak tekintettem, és tekintem most is többek közt a népmesék világának megismertetését, áthagyományozását. Több kollégám is úgynevezett mesekoncertekben gondolkodik,
illetve vannak a folklórszínházasok is, akik megint másik színfoltját képviselik a hagyományőrzés színpadra állítható formáinak. Én a magam eszközeivel, gyermekdalokból, népszokásokról szóló dalokból hozok létre egy füzért.
Akárhányszor belépek egy Makovecz Imre által tervezett épületbe – legutóbb
Lendván, Muravidéken jártam, de ennél még kedvesebb nekem a zalaszentlászlói Faluház, ami csupán tíz kilométerre van a szülőfalumtól – mindig egy
nagyon természetközeli érzés fog el. A fával való érintkezés az összes épületében érzékelhető; tehát nem csak az akusztika miatt fantasztikus egy ilyen
helyszínen zenélni, hanem e találkozás miatt is. Ez a fesztivál fő küldetése is
szerintem, hogy olyan muzsikákat szólaltasson meg ezekben a termekben,
amelyek még éltetik a természetközeliséget, ami szervesen tölti ki az adott
teret. Nem akarok nagy szavakat keresni: nekem nagyon szimpatikus az az
életszemlélet, amit itt tapasztalhatok.

Makovecz Pál karmester

Fotó: Csernyus Lőrinc

Az emlékezet anatómiája

Fotó: La Femme

Laposa Julcsi énekesnő

Könyvekről

Egy kétrészes koncertre fog sor kerülni a fesztiválzáró gálán. A műsor első
fele a Duna Táncegyüttes, valamint Novák Péter és az Etnofon közös produkciójából áll. Ezt már tavasszal lehetett látni-hallani, ám akkor még a
korlátozásokkal terhes időszakban, részben közvetítéseken keresztül. A második rész szintén az Etnofonhoz köthető, illetve Kiss Ferenc A holdudvarház
dalai című ciklusához, melynek színpadi változatát adjuk elő majd. A szimfonikus hangszerelés Vedres Csaba és a fiatal Vizeli Máté munkája. A dalfüzér
premierje – Makovecz Imre születésének 80. évfordulóját ünneplendő – a
Zeneakadémián volt 2015. november 20-án.
A szervezés most nem az én kezemben van: az Etnofon kérte fel a klas�szikus zenészeket, és engem is, hogy karmesterként vezényeljem őket. Tulajdonképpen vendégkent leszek jelen, hat évvel ezelőtt sokkal aktívabban
vettem részt az előkészületekben. Az összetevők szerintem predesztinálták
ezt a produkciót arra, hogy nagyon is elégedettek legyünk vele. Gondolok
itt Kiss Ferenc fantasztikus dalszerzői munkásságára, illetve Vedres Csaba
különleges zeneszerzői tehetségére; az ő együttműködésükből csak magas
minőség születhetett. Egyébként a repertoárban szereplő darabok nem friss
szerzemények, apám ismerte ezeket annak idejen; ő biztatta Ferencet, hogy
ciklusként adja elő a dalokat. Felmerült már akkoriban is egy szimfonikus
változat terve, majd mindehhez társult az a körülmény is, hogy az első
Makovecz-díjat hat évvel ezelőtt történetesen Kiss Ferenc kapta meg. Nem
tervezett dolog volt tehát, hogy miközben lázasan készültünk a Zeneakadémiabéli koncertre, ettől függetlenül megszületett a döntés a díjazottról, aki
az előadás estéjén át is vehette az elismerést.
Ez a 80. születésnapi koncert nagyjából lefedte azt a zenei világot, ami Makovecz Imréhez a legközelebb állt. Egyrészt a magyar népzenében erősen
gyökerező, innovatív muzsikáról van szó, másrészt pedig a műsor második
felében elhanzgó Arvo Pärt műről („Lamentate”), amit szintén előadtunk.
Utóbbi messze a kedvenc zeneszerzői közé tartozott, úgyhogy azt gondolom, hogy ha a jövőben megépülne – az utóbbi időben széleskörűen is ismertté vált – Feltámadás temploma Budapesten, akkor abszolút adekvát
volna ismét Arvo Pärt műveihez nyúlni.
E nagyszabású terven és a kivitelezési lehetőségek latolgatásán kívül is számos projekten dolgozunk a Makovecz Alapítványnál. Elkészítettünk nyolc
tematikus kiállítási anyagot (tablókból és makettekből), amelyek bemutathatóak lesznek a kisebb községektől a nagyobb galériákig. Emellett, a Nemzeti Múzeummal együttműködve egy „kerítéskiállítást” készítettünk elő a
november 20-i megnyitóra. A múzeum külterületén negyven-ötven tablót
tettünk körbe, amelyekkel igyekeztünk az egész életművet reprezentálni.
Egy „utazó” oszlopunk pedig pillanatnyilag a Vigadó árkádjai alatt áll: nyolc
tablóval, és négy monitorral, amelyek filmeket játszanak folyamatosan.
Nemsokára útjára indul, és országszerte látható lesz, ahogy hamarosan a
10. Héttorony Fesztivál idei programjai is követhetők lesznek a magyarlakta
területeken.

Makovecz

Imre

Makovecz

Imre

„Nekem az a feladatom, hogy járjam a Kárpát-medencét Szlovákiától Románián keresztül
szólítanak a munkáim, de járnom kell az Alföldet is, a Duna-Tisza közét, a Tiszántúlt...
Mindegyik épület valójában egy lény, amit próbálunk előhívni, talán mindig ugyanazt egy
életen keresztül. Ha van az embernek elég ereje, kitartása, bátorsága, mindig ugyanazt az
egyet megpróbálja lerajzolni, és mindig valami más lesz belőle.
Az építészet története – és minden szellemi történet – kicsit olyan, mint a búvópatak: van,
amikor a felszínen folyik, erőt sugározva, van, amikor eltűnik, alig nyomon következő, bemegy
a karszt közé, a kövek közé, egyszercsak előtör megint, teljesen más formában, de amikor
előtör, akkor látjuk, hogy nini, ez abból a patakból lett. Én úgy gondolom, hogy a szerves
építészetre ez abszolút igaz. Az hogy van létjogosultsága, vagy nincs, ez adott esetben a kort
minősíti és természetesen bennünket is. Az idő majd eldönti, hogy amit ez az építészet csinál,
az tartalom-e. Én úgy gondolom, megmarad, és örök, ha szabad ilyet mondani.”

Zalai Harangzúgások (részletek)
(Szerelmes földrajz – rendezte Dala István, Duna Televizió 2008)

Makovecz Imre

Építész Angyal és Ember között
„Előttünk áll egy különös, halott világ, megmerevedett képe minden valamikori lehetőségnek. Az
előbbi világ (e mondat leírása közben is) szakadatlanul folyik át a másodikba (a papíron haladó
tollam hegye egyike a végtelen pontoknak, melyen át térbeliséggé merevedik). Ez maga az idő,
voltaképp egyetlen eleven pillanata létezik csak, a soha meg nem ragadható jelen. A jövő végtelen
tölcséréből a múlt tölcsérébe mirajtunk pereg át az idő homokja. A még meg nem született dolgok
világát nevezzük, hogy az Angyal birodalma, ami pedig onnan kiváltódott, az az Ember birodalma.
A legfontosabb építészeti kérdés számomra az, hogyan viszonyul egymáshoz ez a két világ.”
Írta Gerle János (1947–2012) Építészeti tendenciák Magyarországon 1968–1981 címmel.
(Részlet a katalógus bevezetőjéből)
Ezt vallja Makovecz Imréről: „1969-ben történt megismerkedésünk óta, Makovecz Imre Mesterem,
a szó legteljesebb az élet egészét érintő értelmében.”

33 méter, míg Magyarországon átlagosan 20, sőt vannak
helyek, ahol csak 15 méter. Ebből adódóan sokkal kisebb
mélységből lehet hévizet nyerni, mint a kontinens más
pontjain. Tehát Magyarország felszíni és földalatti vizekben
nagyon gazdag terület. Történelmünk során a keletről hozott
örökségünk mellé, két a víz kultúráját nagyon magas szinten
értő civilizációval találkoztunk. A rómaival és a törökkel.
Ennek nemcsak építészeti öröksége él bennünk mind a
mai napig. A gyógyítási, a tisztálkodási, ártéri gazdálkodási
kultúránk mellett az ivóvíz kultúránk is magas színvonalú és
példaértékű és követendő.

Fotó: Csernyus Bence

A külső és belső „héj” közti kapcsolatról

Fotó: Kiss Dóra

„Csak tiszta forrásból”
„Magyarország mai területén évmilliókkal ezelőtt a Pannon tenger volt. Utolsó maradványai a térszín
emelkedése és a folyók feltöltése miatt a pleisztocén derekán, mintegy 600000 éve tűntek el a Kárpátmedencéből. A feltöltődés addig folytatódott, amíg a mai Vaskapu-szoroson keresztül lefolyást nem
talált, átadva a helyet a Magyarország vízrajzát később meghatározó ősfolyóknak. Annak oka, hogy
ez a kis ország ilyen előkelő helyen szerepel ezen a listán a Kárpát-medence geológiai adottságaiban
keresendő: a földkéreg mintegy 10 kilométerrel vékonyabb a világátlagnál, ezért a forró magma közelebb
van a felszínhez. A geotermikus gradiens – vagyis az a mutató, amely azt jelzi, hogy a Föld középpontja
felé haladva hány méterenként növekszik a hőmérséklet egy Celsius fokkal – Európában átlagosan

Az érték és tudásalapú társadalommal szemben jött létre
az információ és adatalapú társadalom. A kettő között
kapcsolatot kell teremteni. E kettőség idő-egyenértékét tudja
ez a terv. A külső burok az elbontható, újrahasznosítható.
Az „információ és adatalapú” építészet hibátlan kifejezése. A szerelt, mérnöki jelleg mutatkozik meg a szerves
építészet XXI. századi formában. Ezt bármikor lehet pótolni,
átgondolni, helyhez igazítani, adaptálni. Akár újraépíteni is.
Ez a mobilitás jelképe.
A belső burok, kupola a tudás és érték képviselője. Sokkal
inkább az időtlenség kifejeződése. Ha ez megszűnik nem
lehet pótolni. Kézműves jelleg a hagyomány az erős gyökerek
a jelzői. És persze a fenntarthatóság. A két pavilonrész ebből
adódóan anyaghasználatban, szerkezeti rend-szerben is eltér
egymástól. A belsőből mindig meg lehet építeni a külsőt.”
Írta Csernyus Lőrinc, Makovecz Imre egykori tanítványa és
munkatársa, az Ybl Miklós-díjas magyar építész, a 2021-es
dubaji Világkiállítás Magyar Pavilonjának tervezője a
többszintes pavilon faszerkezetű épületének kapcsán.
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Orbay Lilla jazzenész
Ephemere Duó
sanzonosabb témák, de ahogy említettem, elég sok saját dal is születik,
amelyeken szintén érződik – az inkább Izabellától származó – népzenei
hatás, viszont populárisabb hangzások is megjelennek. Úgyhogy ilyen fúziós szerzeményeket, feldolgozásokat
muzsikálunk, miközben egy román
dalocska is előkerül, de felbukkan a
műsorunkban egy átkomponált Beatles-dal („Taste Of Honey”) is, melyet
nem csak angolul, hanem franciául is
éneklünk. Izabella félig francia, így
ő tanítja meg nekem a dalszövegeket, fonetikusan le is írja ezeket, de
természetesen megnézzük, hogy miről szólnak a szövegek, alaposan át
szoktunk venni minden fordulatot.
Nyilván vannak néha köztünk súrlódások, főként abból adódóan, hogy

másféle zenéken nevelkedtünk – én
leginkább rockot és popot hallgattam,
valamint jazz-t, ezekből a műfajokból táplálkozom mind a mai napig,
Iza pedig népzenei környezetből jön.
Olykor máshogy szeretnénk kivitelezni egy-egy kísérletet, de jellemzően
tudjuk ötvözni az eltérő elképzeléseket. Ezen azonban dolgozni kell, így
oda-vissza hallgatjuk azokat a dalokat, amelyekből a másik inspirálódik;
ezzel együtt nincsenek kötöttségeink,
semmiképp sem akarjuk kategóriákba zárni a kompozíciókat. A lényeg,
hogy az alkotási folyamat során alakuljon, formálódjon a dalok világa.
A tiszavirágok rövidke életére utaló
Ephemere névvel azt akartuk kifejezni, hogy az egyes felvételekre rendszerint különböző vendégzenészek-

kel egészülünk ki, de persze van egy
fix koncertező formáció is. Vagyis azt
nem tudtuk kivitelezni, hogy az együttes körülöttünk mindig egyfajta efemer
közegként legyen jelen, ugyanakkor
törekszünk olyan fellépéseket is ös�szehozni, ahova tágasabb felállással
mehetünk zenélni. A Makovecz épületek nyújtotta környezet most – a megtiszteltetés mellett – nagy kihívás elé
állít minket, hogy méltó módon tudjuk
betölteni a makói Hagymaház terét.
Vagyis valahogy komolyabban kell vennünk magunkat. Úgy készülünk, hogy
ez a különleges közeg olyan energiákat
szabadíthat fel a koncerten, amelyek
egy átlagos épületben talán nem juthatnának érvényre.

gát költőnek valló – naplopó rokonlélekkel könyökölhetett össze, majd
koccinthatott a töredékesnek tetsző
idő egészségére. Köztük: Kosztolányi Dezsővel, Karinthy Frigyessel,
Ady Bandival, Krúdy Gyulával, Tamkó Sirató Károllyal, Berda Jóskával,
Tersánszky Józsi Jenővel, József

Attilával, Weöres Sándorral és a többiekkel. Amíg az imént említett KORTYtársak, valamint a sorból kimaradt
szellemi szesztestvérek zenés verseit
énekli (reményei szerint legalábbis)
mindig történhetik valami…
…hogy mindig történjen is, arról
nem más, mint a Resti Kornél „eredetimegjelöléssel ellátott” zenekar
gondoskodik. A garabonciás irodalmi
időutazó nevét viselő együttes immáron hetedik éve foglalkozik versek
megzenésítésével. Stílusbéli merítésük a népzene feneketlen kútjától az
úgynevezett storyteller dalszerzői hagyományon, a beat hőskorszakán, a
sanzonok, kuplék miliőjén át egészen
az avantgárd kísérletekig csordogál.
Resti Mesék – vetítéssel, színpadi
elemekkel és fél-fiktív történetekkel
tarkított – revüszerű estsorozatukkal,
nomen ®est omen: játszottak már
vasúti restiben is! (Akik pedig Resti
köpenyegéből kibújnak: Apró Anna:
koboz, ének, szájzongora; Lázár Miklós: cselló, vokál, herfli, torokének;
Papp Máté: gitár, ének, sámándob,
tangóharmonika; Szabó Bence:szólógitár, mandolin, fuvola, cajon, vokál)
De hogy Resti Kornél (e derék fikció,
vagyis fickó!) szerénytelen személytelensége is szócsövet kapjon, e helyen közöljük a Héttorony Fesztiválon

való jelenés örvén írt ideszállingózó
széljegyzetét: „Szabadon járván-kelvén térben és időben, egy ízben Folklorisztánba vetődtem, ahol – még a
hencidai-boncidai menyecskéken innen
– mesebeli hétpróba várt rám. Ekkor
pillantottam meg a végtelen láthatár
szegleteiben azt a bizonyos Hét tornyot, amiről (nagyvárosi bujdosásunk
termékeny homály-korszakában, éppen
Detoxipánból jövet megismert) kortytársam, Kiss Ferkó már sokat regélt
nekem. Nemkülönben az égig érő tornyok szintén egetverő építőjéről is szót
ejtett, akitől a különböző bodegákban
való pálinkagőzös összekönyöklések
közepette szinte mindent elleshetett…
legalábbis, ami ahhoz a már emlegetett
hétpróba kiállásához feltétlenül szükséges. Hol voltam, hol nem voltam, erre
még én is megembereltem magam!
S papírlétemet összegyűrve visszatértem a szent, megúnt életbe, Kompót-ország mentiben, immáron városi
talajon húzva föl – még Folklorisztánból elcsaklizott – hétmérföldes-csizmáimat. Hogy aztán »A hetedik te magad
légy!« felkiáltással lóduljak meg toronyiránt, majd vessem bele magam, restülő zenésztársaimmal együtt énekelt
verseink legsűrejébe…
Ad notam: Resti Kornél(küli)!”

Fotó: Hatházi Tamás

Caussanel Izabellával a Bartók Konziban
ismerkedtünk meg, körülbelül három
éve. Ő kért meg, hogy egy konzis bemutatón egy duett-előadással lépjünk fel.
A munkafolyamatok során pedig ös�szebarátkoztunk, zeneileg is egymásra
találtunk; ezért alakult úgy a későbbiekben, hogy ez nem csupán egy alkalomra
szóló felállás lett.
Mikor gondolkodni kezdtünk azon, hogy
milyen irányba folytassuk, első körben
nem tudtunk dűlőre jutni, ám a karantén-időszak alatt, pár közös dal felvétele közben kialakult egy közös koncepció: saját számokat kezdtünk írni.
A zenei világunk kicsit a ’30-as évek
füstös francia kávézóinak atmoszféráját
adja vissza. A repertoárunkban egyaránt szerepelnek kidolgozott, illetve átharmonizált jazz sztenderdek, akadnak

A Tárkány Trió az autentikus magyar
cimbalomzene művelését, továbbéltetését tűzte ki céljául. Az így kialakult
repertoárból, azaz az itthoni cimbalomprímás hagyományból fakadó zenékből
válogattunk a Héttorony Fesztiválra.
Én már többször szerepeltem különböző zenekarokkal a korábbi évek egy-egy
koncertjén; konkrétan a százhalombattai Szent István templomban is játszottam, ahol most is fel fogunk lépni.
Örülök, hogy újra és újra a fókuszba
kerülnek ezek a Makovecz-épületek.
Mi sokszor koncertezünk hangosítással,
épp ezért nagyon megbecsüljük, mikor
olyan akusztikai környezetbe kerülünk,
ahol erősítés nélkül tudunk megszólalni.
Összehasonlíthatatlanul jobb hangzása van egy ilyen helynek, ráadásul az a

szellemiség, mélyebb lelkiség is megnyilvánul benne, ami megkülönböztet
mondjuk egy raktárépület egy templomtól. Már akkor érződik a hatása
egy efféle térnek, amikor belép az
ember; mindenki érzi magán ezt az
aurát, és ha a koncert is jól sikerül, az
egy egészen megemelkedett állapotba hozhatja a közönséget, és persze
a fellépőket is.
Makovecz építészete akár hungarikumnak is nevezhető. A Tárkány
Trió is egy hungarikumnak tartott,
általában a háttérben meghúzódó
hangszert helyez a középpontba.
A különböző nép- és világzenei együttesek esetében eddig többnyire csak
egy-egy szóló erejéig nyilvánult meg
a cimbalom, nálunk viszont kimon-

dottan viszi a prímet. Az általunk is
megszólaltatott hagyomány pedig
egyedülállóan gazdag és színes. Olyannyira, hogy aki elkezd a népzenével
foglalkozni, akkor soha nem mondhatja, hogy túl van a leckén. E bőség
kimerítésén, fenntartásán sokat kell
fáradozni.
Kétségtelenül át is alakult mára a népzene funkciója, ha onnan indulunk,
hogy ezeket a dalokat ötven-száz évvel ezelőtti falusi parasztok, pásztorok
énekelték. A városi művelődési mozgalom egyben identitáskeresést-találást is jelent, másféle motivációkkal,
indíttatásokkal, mint korábban. Mikor
„magunk között” csinálunk előadásokat, akkor több kérdés merül fel azzal
kapcsolatban, hogy miképpen kellene

hozzányúlnunk a népzenéhez. De amikor külföldre megyünk, vagy hozzánk
jönnek látogatók, s nekik mutatjuk meg
a kulturális kincseinket, akkor már sokkal egyértelműbb a dolog. Mert sokan
irigykedve nézik, hogy nekünk micsoda zenéink, táncaink vannak, és hogy
milyen kevés nép van itt, Európában,
amelyik ilyen tárházzal büszkélkedhet.
Nem mondom, hogy nincs rajtunk kívül
ilyen ország, de a magyar hagyomány
mindenképpen egyedülállóan különleges, és meg is tud maradni a maga
gazdagságában és sokszínűségében.
Bőven akad feladat ahhoz, hogy ez a
kultúra tovább élhessen. A Héttorony
Fesztivál is ehhez teremt számunkra lehetőséget.

Fotó: Kollár Tamás

Tárkány-Kovács Bálint
cimbalomművész

Papp Máté zenész
Resti Kornél
Resti Kornél a múlt ködéből és a jövő
előszeléből felbukkanó jelenség, az irodalom és egyéb emberi lomok szertelen
leltárosa, bohém krónikása. Leginkább a
századelő, illetve a Nyugat nemzedékeinek közkedvelt budapesti vendéglátóipari egységeiben és vidéki söntéseiben
érezte jól magát, ahol megannyi – ma-
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Fotó: Hatházi Tamás

Héttorony

Caussanel Izabella énekesnő – Ötödik Évszak

Művészeti vezető:
Kiss Ferenc
Makovecz Imre-díjas hangépítész,
az Etnofon Records igazgatója
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Az Ötödik Évszak zenekarral nagyjából négy éve játszunk együtt. Ennek az időszaknak a megkoronázásaként éltük meg, hogy idén áprilisban kaptunk egy Fonogram-díjat, ami óriási löketet adott nekünk, hiszen a járványidőszakban nekünk is
nagy megpróbáltatásokkal kellett szembenéznünk. Ezért is értékeljük nagyra az
ebben az elismerésben kifejezett biztatást és támogatást, ami egyfajta visszaigazolással szolgált nekünk az eddigi munkánkat illetően.
A korábbiakban egy lemezünk jelent meg, Ne rejtsd el címmel, de a Héttorony
Fesztiválra új számokkal is készülünk, többnyire olyanokkal, amelyeket a költészetnapi koncertünkre írtunk. Ezekben a szerzeményekben megtalálhatóak úgy a
népzenei elemek, mint a jazz-hez és a francia sanzonokhoz köthető stílusjegyek.
A fúziós gondolkodásmód abból is adódik, hogy én édesapám révén francia származású vagyok, ez az együttes pedig arra adott nekem lehetőséget, hogy a színpadon szabadon megélhessem a „francia magyarságomat”, s ne kelljen kényszerűen választanom két kulturális hagyaték között.

Személyesen én eddig még nem játszottam és nem is jártam a fesztiválon, de a
fiúk (Hegedűs Máté – hegedű, Csoóri Sándor „Sündi” – brácsa, hosszúnyakú tambura, koboz, ének, Zimber Ferenc –cimbalom, Szabó Csobán Gergő – bőgő, ének)
minden bizonnyal már az előző években is zenéltek Makovecz épületekben, hiszen
ők sok népzenei formációban megfordultak már az évek során. A kakasdi Faluházban való fellépést azért is várom kivételes kíváncsisággal, mert a beszámolók alapján itt egy nagyon különleges akusztikai környezetre számíthatunk. Rengeteget
dobhat a produkció minőségén, hogy nem egy műanyag sátor steril környezetében
fogunk játszani. Az zenekar számára is fontos, hogy mind a muzsikánkban, mind
mondjuk az album borítójának vizuális megkomponálásában érvényre juttassuk
azt a fajta szerves gondolkodásmódot, amit Makovecz Imre az építészetében megvalósított.

Az interjúkat Papp Máté és András Tamara készítette.
Producer:
Horváth László
A Fonó Budai Zeneház igazgatója,
az X-Produkció vezetője

Mozgókép és új média tanácsadó:
Küttel Dávid
A Kultúrpart alapító ügyvezetője

Építészeti tanácsadó:
Csernyus Lőrinc
MMA akadémikus, Ybl Miklós-díjas építész,
a Makovecz Imre Alapítvány kurátora,
az ArchEA Építész Műhely Kft. alapítója
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Kommunikáció és PR:
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Fesztiválkoordinátor:
Diligens Linda
A Fonó Budai Zeneház marketing kommunikációs
munkatársa és az X-Produkció művészeti
menedzsere
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