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Idén két szakaszban 

rendezzük meg a Ma-

kovecz Imre emlékét 

és szellemi hagyaté-

kát ápoló Héttorony 

Fesztivált. Továbbra 

is nagy becsben tart-

va és megidézve a 

Kárpát-medence pa-

raszti kultúráját és 

kollektív emlékezetét, valamint azoknak az elődöknek 

a munkásságát, akik a legtöbbet tettek a századok 

során ezek továbbéltetéséért. A rendezvénysorozat 

ünnepélyes megnyitóját május 18-án, Sárospatakon 

tartottuk, majd további öt emblematikus helyszínen 

lezajlott előadás után, május 28-án zártuk le az első 

időszakot Kolozsváron. Egy kis ízelítő e ciklus prog-

ramkínálatából: fellépett többek között a Sebő együt-

tes, Resti Kornél, a Szent Efrém Férfikar, Paár Julcsi, a 

Rézeleje, Kerekes Band, Lakatos Mónika és a Cigány 

Hangok, az Ötödik Évszak, Tímár Sára és zenekara, 

Kacsó Hanga és Szabó Dániel, Gryllus Dániel, Szirtes 

Edina Mókus, Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, 

végül a Herczku Ágnes és Nikola Parov Quartet.

A november 18-tól tervezett programjainkat sajnos az 

energiaválság miatt jövőre kell halasztanunk, de azért 

november 19-én neves zenekarok és táncosok közre-

működésével köszöntjük az 50 éves táncházmozgal-

mat a Fonóban. 

Makovecz Imre születése napján, november 20-án  

pedig gálaműsorral zárjuk a fesztivált a Fonó Budai 

Zeneházban.

Sajnos a járvány és energiaválság olyan akadályokat 

gördített elénk, melyek miatt az idén tervezett több 

építészeti előadást, kiállítást, gyermekműsort, kézmű-

ves bemutatót nem tudtunk megtartani.

Az eseménysorozat megtervezése során továbbra is 

azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy a népzene és 

világzene hazai és külföldi csúcsteljesítményei eljus-

sanak vidékre és a szomszédos országok magyarsá-

gához is, valamint hogy a zene és építészet szerves 

kapcsolatára, és lelki gyökereinkre ráirányítsuk az em-

berek figyelmét. 

Szeretettel várunk hát mindenkit a fesztivál 

novemberi eseményeire!

Kiss Ferenc - művészeti vezető

Lényegében szépíró vagyok, de elég 
hosszú időn át – mintegy harminc éven 
keresztül – intenzíven foglalkoztam a 
magyar gyümölcs történetével. Emel-
lett gyümölcsöskertet alapítottam én 
is, miközben találkoztam egy olyan 
emberrel, aki hasonlóan gondolkodik a 
kertkultúráról, mint én. Kovács Gyulá-
ról van szó, aki ugyancsak az elfelejtett, 
kiveszni látszó őshonos fajtákat próbál-
ja megőrizni zalai „tündérkertjében”. 
Felvetődik a kérdés: az elmúlt századok 
során hogyan jutottunk el odáig, hogy 
ma már szinte alig ismerjük az egykor 
virágzó, látványosan sokféle, mondhat-
ni ezerarcú Kárpát-medencei gyümölcs-
kultúrát? A harminc éves tanulmányok, 
kutatások és gyűjtő-utak odáig veze-
tettek, hogy az összegyűlt jegyzeteket, 
kisebb-nagyobb írásokat az idei évben 
közzé is tettem egy elméleti-kultúrtör-
téneti háttérű, mégis irodalmi igényű 
munkában, a Nagy almáskönyvben.
Nem száraz szakmunkát szándékoztam 
írni, igyekeztem érzékletesen és színe-
sen összefoglalni, amit nagyjából tudni 
lehet erről a régi magyar hagyomány-
ról, hagyatékról. Nem csak a múltba 
kívántam tekinteni, nem köldöknézést 
kívántam bemutatni, sokkal inkább 
serkenteni az olvasókat: Nosza, rajta, 
hozzá lehet kezdeni saját lehetőségeink 
mélyebb megismeréséhez, a  kertalapí-
táshoz, a fák ültetéséhez, a régi fajták 
megóvásához! Hasonló szellemiséggel 
számos civil kezdeményezés elindult 
már országszerte; köztük a legismer-
tebb a Tündérkert-mozgalom, amely az 
említett erdészhez és gyümölcsgazdá-
hoz, Kovács Gyulához, valamint Szarvas 
József színművészhez kötődik; a célokat 
összefogalaló szöveget alapítóként én 
írtam. A Tündérkert-mozgalom ma már 
közel 500 csoportot számlál, és szinte 
a teljes Kárpát-medencét felöleli: Lend-
vától Szilágycsehig, Zentától Nyitráig és 
Háromszékig, sőt Moldváig.  Egyáltalán 
nem kell szégyenkeznünk európai vi-
szonylatban sem, hiszen több ezer fajta 
gyümölcs létezett a történeti Magyar-
országon; klímától függően természe-
tesen (a hűvösebb felföldi, esetleg az 

egészen másféle éghajlati viszonyok-
kal rendelkező homoki vagy hegyes, 
és ártéri vidékeken) mindenütt újra 
megtapasztalható volna a termé-
szettel való harmonikus együttélés, 
a békében való, egymást kiegészítő 
gazdálkodás – fajtától függetlenül.  
Ezt hirdeti ez a könyv is.
A Makovecz-hagyaték engem sze-
mély szerint azért inspirált mindig, 
mert teljességre törekvő világképet, 
szellemi mélységet, az égieknek a 
földiekkel való együttműködését tük-
rözi. A maga kifejezésmódjával – az 
építészet csodálatos nyelvén – a leg-
mélyebb magyar hagyományokhoz 
nyúl vissza – nem másolva, hanem 
hozzáadva mindehhez az alkotó gé-
niuszát, pótolhatatlan személyiségét. 

Nemcsak építészek, hanem mondjuk 
az „egyszerű” kertészek számára is 
példaértékű Makovecz Imre élet-
műve; különleges, gyönyörködte-
tő Kertje, amely a Paradicsomnak a 
metaforája, s amely egy másik vi-
lágra irányítja a tekintetünket. Azt is 
tudom, hogy zalai ember lévén ő is 
bensőségesen szerette a gyümölcs-
kultúrát (Zala megye a magyar gyü-
mölcsészet kincsesbányája), együtt 
élt a természeti ajándékaival. A saját 
házában is gondosan ügyelt rá, hogy 
a megfelelő magyar gyümölcsök ke-
rüljenek az asztalra. Művészi mun-
kássága nem mást, mint a Bartók- és 
Kodály-féle modellt követi, saját népi 
kultúránk szerves részeként, átörökí-
tőjeként. 

És ahogy a táncház-mozgalom révén a 
magyar népzenének reneszánsza van 
manapság (ahhoz képest, hogy a ’60-
as években mennyivel kevésbé ismerte 
a közönség, egyáltalán mennyire volt 
élő ez a kulturális hagyaték), ugyan-
úgy felvirágozhat a hazai és határon túli 
magyar kertkultúra is. A sorra alaku-
ló önálló körök még begyűjthetik saját 
környezetük fajtáit, a teljes és kmolyan 
vett biodiverzitás jegyében. Ám aho-
gyan Bartókék idején, úgy most is a hu-
szonnegyedik – ha nem a huszonötödik 
– órában vagyunk… 
Műveljük hát kertjeinket!

Kedves olvasó! 

Az idei Héttorony Fesztivál főszereplőit 
és munkatársait is szeretnénk ebben a 
magazinban megszólaltatni. András Ta-
mara és Papp Máté Makovecz Imréról, 
pályájuk fontos állomásairól, jövőbeli 
terveikről, a civilizáció jelen állapotá-
ról és várható jövendőjéről kérdezték a 
következő művészeket: Ambrus Lajos 
szépíró pomológust, Antonovics Bence, 
Bubnó Márk, Fehér Zsombor, Ferenczi 
György, Rostás „Mazsi” Mihály és Sza-
bó Dániel muzsikusokat, Paár Julcsi 
és Tímár Sára énekesnőket, Turi Attila 
építészt, Buzogány Béla színművészt 
avagy a Képes Kávéház igazgatóját, 
valamint Novontny Antalt – közismert 
nevén Katlan Tóni kultúrkonyha tulaj-
donost. 

November 19. | Fonó Budai Zeneház
(Pajta és Színházterem)

18.00 órakor Kamasz táncház a Sarjú Bandával

19.30-kor Sebő Ferenc előadása az 50 éves táncházmozgalomról 
– elsősorban kamaszoknak!

21.00 órakor a Magyarpalatkai Banda játszik: Apáról fiúra 
– Kodoba Florin és fiai – esti táncház... nemcsak kamaszoknak

November 20. | Fonó Budai Zeneház | GÁLA 
(Pajta és Színházterem)

18.00-kor a Gondolatok táncban és versben című táncszínházi 
produkciót láthatják az ismert alkotó-előadó páros, Rémi Tünde 
és Appelshoffer János előadásában. Ezzel a műsorukkal beke-
rültek a 2020-as év Kult’ 50 rangos társulatába.
A verseket László Zsolt adja elő, zenei szerkesztő ifj. Csoóri 
Sándor „Sündi”, szerkesztő Novák Péter. 
Közreműködik:Juhász Zoltán, Tókos-Kurucz Kata, Dresch  
Mihály és az Ötödik Évszak zenekar.

21.00 órakor a Dresch Vonós Kamara ad koncertet

„A Makovecz-hagyaték engem személy szerint azért inspirált 

mindig, mert teljességre törekvő világképet, szellemi mélysé-

get, az égieknek a földiekkel való együttműködését tükrözi.”
AMBRUS  LAJOSKÖSZÖNTŐ

Fo
tó

: 
K
üt

te
l D

áv
id



Héttorony  Feszt ivál    2022 Héttorony  Feszt ivál    2022

A Rézeleje Fanfárosokkal azt próbál-
juk tulajdonképpen megmutatni, hogy 
miként él tovább a mai Romániában a 
moldvai csángó zene. Olyan, modern 
instrumentumokra áthangszerelt népi 
dallamokat játszunk, amelyekbe már 
beszivárog a műdalok és a „muzicapo-
pulara” világa. Bár elsősorban táncházi 
zenekarként definiáljuk magunkat, ha 
koncertet adunk, igyekszünk minél szí-
nesebb műsort összeállítani. Így a fellé-
péseinken egyéb balkáni térségek nép-
zenéi (többek között bolgár és makedón 
dallamok) is megjelennek a repertoár-
ban;ezekkelpedig remekül meg lehet 
fűszerezni a csángó és román hatássok-
kal ért zenéket.
Mivel heten vagyunk a zenekarban, 
ezért a tagok előképzettsége eléggé di-
verz. Van, aki abszolút népzenei vonalról 
jön, és vannak zeneakadémiát végzett 
vagy éppen a diplomájukat szerző tagok 
is. Marci (Udvardi Márton), akivel a ze-

Antonovits Bence

nekart alapítottuk, a jazz tanszékről 
érkezett, én pedig többnyire „tere-
pen” szereztem a zenei tudásomat. 
Nagyon sokat jártam ki Gyimesbe és 
Moldvába, hogy helyi adatközlőktől 
és még élő muzsikusoktól tanulhas-
sak. Az mindenesetre összeköti az 
egész csapatot, hogy hallgatjuk, ta-
nuljuk, szeretjük a népzenét, és ha 
valamelyikünk találkozik valahol egy 
számunkra ismeretlen, feldolgozás-
ra érdemes dallammal, akkor annak 
utánamegyünk, megpróbáljuk kiderí-
teni, hogy ki játszotta, van-e róla fel-
vétel, meg tudjuk-e tanulni valakitől.
Az, hogy Budapesten és környékén 
zenélünk, mindenképpen valamiféle 
újragondolását jelenti az eredeti kö-
zegükből ekképpen kiragadott népi 
dallamoknak, hiszen ha akarnánk, se 
tudnánk úgy játszani, mint egy olyan 
ember, aki beleszületett a népi kultú-
rába. A dallamok modern hangszere-

lésben, harmonikakísérettel, illetve 
réz- és fafúvós hangszereken szólal-
nak meg, ami szintén újdonságként 
hathat a hangzásvilágunkban. Emel-
lett gyakran beleszövünk a számokba 
egy-egy olyan zenei motívumot vagy 
zenei poént is (mint ahogyan egyes 
vonós zenekarok beépítették a záró-
taktusaikba a MÁV-szignált), ami sok 
esetben csak annak érthető vagy ér-
telmezhető, aki ma Magyarországon él.
Mivel az utóbbi időben több felkérést 
kaptunk kifejezetten koncert jellegű 
fellépések lebonyolítására (a tánchá-
zi műsorok nagy részét képező, egy-
szerű, kétsoros táncdallamok pedig 
inkább egy mozgékony, táncolni vá-
gyó közönség számára élvezhetők), 
összeállítottunk egy koncertanyagot, 
amit a Héttorony Fesztiválon mutat-
tunk be. Nagy fegyvertényt jelent 
a számunkra, hogy akusztikusan is 
megálljuk a helyünket, mivel viszony-

lag nagy terekben is meg tudunk szólal-
ni hangosítás nélkül, és tudunk vonulni 
is, ha az adott helyzet azt kívánja meg. 
A Héttorony Fesztiválon ettől függetle-
nül egy nagyon profi színpadon, kiváló 
minőségű hangosítással és hangtechni-
kusi segítséggel tudtunk játszani, ami 
mindig sokat dob a koncert színvonalán. 
Nyáron, meleg időben nagyon szeretünk 
szabadtéren játszani, ami a tél köze-
ledtével egyre nehezebb feladat, mivel 
a hidegben könnyen elhangolódnak a 
hangszerek, így bizonyos hőmérséklet 
alatt igazi kihívás tisztán játszani. Ennek 
a visegrádi helyszínnek a varázsa a ter-
mészetközeli miliőben rejlik. Az általunk 
játszott muzsika nagyrészt a pásztorok 
kezéből került elő, úgyhogy ezeknek a 
dallamoknak bizonyos értelemben a he-
gyi legelők világa a természetes közege.

„Az általunk játszott muzsika nagyrészt a pásztorok kezé-

ből került elő, úgyhogy ezeknek a dallamoknak bizonyos 

értelemben a hegyi legelők világa a természetes közege.”

A Szent Efrém Férfikar idén ünnep-
li fennállásának huszadik évfordulóját, 
így most állandóan „ünnepeltetjük” ma-
gunkat, hiszem számunkra ez egy elég 
fontos mérföldkő. Az alapítók közül már 
csak ketten vagyunk az együttesben, az 
édesapám és én. Mi anno 2002-ben egy 
afféle projektegyüttesként jöttünk lét-
re, miután édesapámnak a kárpátaljai 
kutatásai során a kezébe nyomtak egy 
kéziratos kottát, nevezetesen Boksay 
János kárpátaljai görögkatolikus pap és 
zeneszerző férfikari liturgiájának parti-
túráját. Ez azért volt különleges, mert 
a zenetudomány ugyan tudott ennek a 
műnek a létezéséről, de azt hitték, hogy 
a kotta a második világháborúban meg-
semmisült. Valaki azonban megtalálta a 
kéziratot a padlásán, és amikor ehhez az 
illetőhöz eljutott a hír, hogy édesapám 
Kárpátalján végez kutatómunkát, akkor 
elvitte hozzá. Mi tehát ennek a műnek a 
felvételére jöttünk létre, az volt az első 
megmérettetésünk, hogy felvegyük a 
Boksay-liturgiát, innen indult az együt-
tes karrierje. 
Bizonyos szempontból szerencsések vol-
tunk, mivel Magyarországon egyedüli-

Bubnó Márk

ként énekeltünk elsősorban keleti, 
ortodox zenét, ezért ez kuriózumnak 
számított itthon és sok külföldi tér-
ségben is. Sokakban felmerült a kér-
dés, hogy magyar együttes létünkre 
miért nem éneklünk magyar zenét, 
így nem sokkal később elkezdődött 
az Efrémnek egy olyan korszaka, 
amelyben elővettük bizonyos ma-
gyar zeneszerzők (elsősorban Liszt, 
Kodály és Bartók) kimondottan férfi-
karra írt darabjait. Ennek hatására 
ma élő magyar (vagy adott esetben 
külföldi) zeneszerzők is elkezdtek ne-
künk darabokat írni, így elég fontossá 
vált az együttes ethoszát illetően az, 
hogy a kortárs zene integráns részét 
képezze a repertoárunknak. Ezzel 
együtt már lassan tíz éve szokásunk-
ká vált, hogy saját magunk számára 
készítünk átiratokat, mivel a férfikar-
ra írt művek egy része nem kompa-
tibilis egy nyolctagú férfiegyüttes ap-
parátusával. 
Az ünnepi évünkben megpróbáljuk 
valamilyen módon összegezni az el-
múlt húsz év tevékenységét, ezért 
még tavaly felvettük újra a Bok-

say-liturgiát (mivel az első felvétel-
ből készült lemezpéldányok már ré-
ges-régen elfogytak), most pedig új 
lemez felvételére készülünk Kings and  
Queens címmel. Mind a liturgiát, mind 
pedig az új darabokat előszeretettel 
illesztjük be a koncertjeink repertoár-
jába, és bár minden fellépésre kicsit 
más műsorral készülünk, arra törek-
szünk, hogy a darabok összhatása 
minél inkább kidomborítsa az Efrém 
legerősebb oldalát.
Mivel a kórusművek nagy része temp-
lomi zeneként íródott, számunkra 
nem mindegy, hogy templomi kör-
nyezetben vagy koncertteremben 
lépünk fel. A funkciós zene funkciós 
térben való megszólalása mindig ki-
vételes élményt nyújt a hallgatónak 
és az előadónak egyaránt. Anélkül, 
hogy bármilyen szinten értenék az 
építészethez, úgy látom, hogy min-
den Makovecz-épületben van valami 
közös, van egy markáns, sajátságos 
stílusuk, amiről – külső és belső tér 
alapján egyaránt – rögtön fel lehet 
ismerni őket. Az akusztika azonban 
nemcsak Makovecz épületeiben, ha-

nem minden egyes térben más; az el-
múlt húsz évből nem tudnék két olyan 
teret felidézni, amelyben ugyanolyan 
akusztikai környezettel találkoztam. 
Nyilván vannak nemesebb és kevésbé 
nemes, izgalmasabb és kevésbé izgal-
mas, könnyebben és nehezebben feltör-
hető terek. A Makovecz-épületek nem 
feltétlenül könnyítik meg az előadó dol-
gát, mivel jellemzően rengeteg faanya-
got tartalmaznak, ami kiválóan nyeli el 
a visszhangot. Míg egy nagy kőépület – 
ahogy azt mi mondani szoktuk – ápol 
és eltakar, tehát a nagy visszhang miatt 
sok mindent elfed, addig egy olyan tér, 
amelyben a fa a domináns építőanyag, 
sokkal igényesebb zenei megfogalma-
zást igényel az előadótól, mert nem 
tágítja ki annyira a hangzást, hogy az 
énekes erre hagyatkozhasson. Egyéb-
ként 1992-ben gyerekénekesként vet-
tem részt a sevillai világkiállításon, ahol 
a Makovecz tervezte Magyar Pavilonban 
két héten keresztül majdnem minden 
nap fellépésünk volt, így bennem min-
dig nosztalgikus érzést kelt, ha egy Ma-
kovecz-térben énekelek.

„Minden Makovecz-épületben van valami közös, van egy 

markáns, sajátságos stílusuk, amiről – külső és belső tér 

alapján egyaránt – rögtön fel lehet ismerni őket.”
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Mátészalka városából sok kiemelkedő 
személyiség indult el a világba és ért 
el országos vagy nemzetközi sikere-
ket. Ezek sorában kell feltétlenül szólni  
Képes Gézáról, a költőről, irodalomtu-
dósról, íróról, műfordítóról.
Szülővárosában végezte elemi és pol-
gári iskoláit. A Sárospataki Református 
Gimnáziumban érettségizett. A Pázmány 
Péter Tudományegyetemen szerzett dip-
lomát. Az Eötvös Kollégium tagja lett. 
1945-től a Magyar Rádió osztályveze-
tője, nevéhez fűződik a Falurádió és a 
Gyermekrádió című műsorok elindítása. 
1954-ben megszervezte a Magvető 
Könyvkiadót. 1955-től a forradalom le-
veréséig az Írószövetség titkára, a ma-
gyar Pen Klub főtitkára volt.
Kétszeres Baumgarten- és négyszeres 
József Attila-díjas. 1977-ben a Helsinki 
Egyetem díszdoktorává avatta. Megkap-
ta a Művészeti Alap Irodalmi Díját és a 
Déry Tibor-díjat is. 1984-ben Mátészalka 
Város Díszpolgára lett. Huszonöt nyel-
ven beszélt, illetve harminchét nyelv-
ből fordított. Több mint negyven önálló 
kötete jelent meg – versek, fordítások, 

Huszonhét éves, kétszeres Fono- 
gram-díjas zenekar vagyunk, harminc-
egy országban jártunk már. Autenti-
kus gyimesi és moldvai népzenével 
kezdtük, jelenleg a saját stílusunkban,  
„etno-funkban” írjuk a szerzeménye-
inket. Abszolút sajátos műsorral ké-
szültünk a Héttorony Fesztiválra: az 
akusztikus repertoárunkat hallhatta a 
közönség, amit kivételesen mindenféle 
hangeffekt és dobszerkó nélkül, nép-
zenei hangszerekkel játszunk. Ezúttal 
két énekes közreműködőt is vittünk a 
koncertre: Baricz Gergőt Gyergyóból és 
Méry Rebekát Somorjáról.
Nagyon régóta figyelem a fesztivál éle-
tét és a fellépő művészek sorát, számta-
lan nagyszerű zenész lépett fel itt – Laj-
kó Félixtől kezdve a Muzsikáson át Paár 
Julcsi formációiig. A mi műsorunk saj-
nos nem a Makovecz-féle visegrádi erdei  
művelődési házban valósult meg, hanem 
a kültéri színpadon, az épület mellett; 
viszont maga a találkozás is megejtő 
volt ezzel a hihetetlenül átgondoltmun-
kával, amely a földről felkelő napko-
rongot, az éjféli Napot jelenítette meg. 
Utánaolvastam ennek a látképnek, és 
kiderült, hogy Makovecz Imre a március 
21-i tavaszi napéjegyenlőséghez igazí-
totta az épület struktúráját: a kapukat, 
a zodiákus jegyeket az enteriőrön belül. 
Mindez számomra egy rendkívül átgon-
doltan, precízen és részletesen végig vitt 
álom történetének tűnt… úgy, ahogy én 
szeretném a saját zenéinket is megkom-
ponálni, hogy több rétegben, mindenki 
felé erős rezgésekkel jelenítsenek meg 
valamit.
Huszonhét év után, úgy gondolom, az 
életmű szempontjából a zenekar legfon-
tosabb pillanatához értünk el pár nap-
pal ezelőtt, mikor megszületett a négy 
őselemmel kapcsolatos koncertfilmso-
rozatunk negyedik része: a földelem. 
Ez a zenés filmsorozat egy koncentrált 
szellemiségű, álomszerű gondolatokat 
közvetítő, a „projekt” szón túlmutató 
produktum lett. Az első rész a levegő 

Buzogány Béla Fehér Zsombor 

tanulmányok. Ahogy a temetésén 
elhangzott: „Ő volt a legműveltebb 
magyar költő.” Számos versét ihlet-
te szülőhelye. Iskola, könyvtár, utca 
és immár kávéház is őrzi nevét Má-
tészalkán. 
A Képes Kávéház a város talán leg-
nagyobb lokálpatriótájának, Pénzes 
Ottó történelemtanárnak és iskola-
igazgatónak, helytörténésznek és a 
Művészetbarát Egyesület elnökének 
az álma volt. Egy olyan helyet kép-
zelt el, ahol a gasztronómiai élveze-
tek mellett (vagy éppen fölött) foly-
ton folyvást izzik a szellem napvilága. 
Olyat, ahol összefuthatnak a régió 
gondolati életének formálói, ahol 
egy-egy színházi előadás vagy egyéb 
művészeti megnyilvánulás után a kö-
zönség hajnalba torkollóan dolgoz-
hatja fel a megélt élményeket. Ahol 
a művész és műélvező találkozhat, 
és ahol megváltódik ez a nagy vagy 
éppen kicsi világ, amelyben élünk. 
Ottó atyai jó barátja, szellemi pél-
daképe, Makovecz Imre építészóriás 
ajándékként rajzolta meg a kávéház 

őselemének jegyében született, a 
hollókői vár tetején forgattuk. Egy 
nagyon légies, könnyed, jazzes for-
dulatokat tartalmazó, improvizatív, 
szárnyaló zenét vettünk fel. A követ-
kező forgatás az egri törökfürdőben 
zajlott, a víz ihletésében, kihasználva 
a visszhangos tér adta lehetősége-
ket. Egyetlen mikrofonnal rögzítettük 
mindezt, mégis nagyszerű hangzást 
eredményezett. Ezt a koncertfilmet 
eddig hat országban mutatták be, 
melyek között türk országok is szere-
peltek (Türkmenisztán, Kazahsztán, 
Kirgizisztán, Törökország, Azerbaj-
dzsán és Üzbegisztán), hiszen a kom-
pozíció dallamvilága nagy merítéssel 
dolgozik a türk motívumokból. A tűz 
őseleméhez a Hortobágyon készítet-
tünk felvételeket, pásztortűz mellett, 
visszanyúlva a gyökerekhez, a nyers 
népzenéhez. A föld indíttatására pe-
dig Tállyára, egy Kopasz-hegybéli 
bányaüzem területére érkeztünk, a 
rock and roll-terpeszes energiáinkra 
alapozva. 
A felvételeknél nagyon odafigyel-
tünk arra, hogy milyen napszakban 
zajlik egy-egy jelenet: az első részt 
naplementére időzítettük, a második 
éjszaka, a harmadik holdfelkelténél, 
a negyedik teliholdnál forgott(egy 
olyan szakrális időpontban amit tíz-
ezerszeres napnak szoktak nevezni). 
Hiszünk abban, hogy ha az ember 
odafigyel ezekre az apró részletekre, 
akkor az előhívhat valamiféle varázs-
latot. A Hortobágyon például olyan 
együttállásnak lehettünk részesei, 
melynek során se egy szélfúvás, se 
egy felhő az égen, se eső, se szú-
nyogok nem zavartak minket, azaz 
semmi nem volt jelen, ami ellehetet-
lenítette volna a zenélést. Reméljük, 
hogy e mögött, a Makovecz-épüle-
tekhez hasonlóan átgondolt, istennek 
tetsző munka húzódik – az őselemek 
támogatásával.

terveit. Mert becsülte Ottó ember-
ségét, tudását, eltökéltségét, város- 
és hazaszeretetét. Ez harminc évvel 
ezelőtt történt. Imre bácsi azóta az 
égből dajkálja a magyar tehetsége-
ket, öröksége pedig nap mint nap 
lelkiismeretünket piszkálgatja, szó-
lítgat, hogy többet kellene tennünk a 
nemzetért. Ez év márciusában kisebb 
csoda történt a városban, kinyitotta 
kapuját a Képes Kávéház. Rendhagyó 
módon, de erős jelzés-értékkel, a ká-
véház fő üzemeltetője egy kulturális 
intézmény, a Szentpétery Zsigmond 
Művelődési Központ és Színház.  
A vendéglátásért Szabó Sándor, olim-
piai bajnok cukrász a felelős. Ebben 
a gyönyörű ékszerdobozban összeö-
lelkezik a minőségi kultúra és a test 
becézése. 
A kávéház egyik érdekessége, hogy 
a sajátosan Makovecz-féle épület bú-
torai és egyéb beltéri elemei nem az 
organikus építészet stílusát folytat-
ják, hanem tipikusan a századelős 
polgári, budapesti kávéházak „illatát” 
idézik meg. Ki gondolná, hogy e két 

stílus ilyen szépen tud együtt gyönyö-
rűt sugallani? S hogy teljes legyen a 
műélvezeti élmény, az épület egyben 
a Mátészalkán élő Bíró Lajos, Munká-
csy-díjas szobrászművész és felesége, 
a finn Ihanus Sirpa szobrászművész ál-
landó galériája is. Ha ebbe az épületbe 
belép az ember, elfogja valami kellemes 
ünnepi mámor. A mindennapi kávéházi 
élet mellett különféle előadóművészeti 
tevékenység is zajlik itt, melynek szép 
állomása volt a Héttorony Fesztivál is. 
A Resti Kornél együttes koncertjét hall-
hatta a Nagyérdemű. Szerették, tap-
solták ezt a mai, művelt és kedvesen 
huncut zenész csapatot, akik igazán 
vidám pillanatokkal jobbították a szép 
számú közönség életét. Közben a finom 
bor, s felszolgált sütemény megnyugtat-
ta a korgásra hajlamos gyomrokat is. 
Kell a Képes Kávéház, kell a Mako-
vecz-örökség, kell találkoznunk, kell be-
szélgetünk, kellenek az értelmes viták, 
a versek és a dalok, és kellenek a szim-
bólumok – hovatartozásunk meghatá-
rozói. Kell a nemzeti emlékezet ebben 
a templomszerű, csodálatos hajlékban.

„Kell a Képes Kávéház, kell a Makovecz-örökség, kell találkoznunk, 

kell beszélgetünk, kellenek az értelmes viták, a versek és a dalok, 

és kellenek a szimbólumok – hovatartozásunk meghatározói.”

„... viszont maga a találkozás is megejtő volt ezzel a hihetetlenül átgondolt-

munkával, amely a földről felkelő napkorongot, az éjféli Napot jelenítette meg.”
gondolatai a Képes Kávéházról...



Kovászna Kovászna

2022.07.13. Kovászna sípálya
Ma volt az első nap, hogy nem mentem le a városba. De ennek ellenére bő két órán 
át beszélgettem Tanár úrral (Gazda József), Attila vitt és hozott. Medve ma nem 
volt eddig, pedig kaptam egy jó látcsövet is. A mai ebéd, amit felhoztak, csülkös 
fehérbab leves, párolt káposzta és sült karaj. Attila felesége pedig küldött sárgaba-
rackos szilvagombócokat. Ja és jól haladok mindennel.

2022.07.14.
Lementem a városba megnézni az építkezést. Persze egy hosszú alvás után. Ez it-
teni idő szerint majdnem dél volt. Jól haladnak és szép a munka. Találkoztam a Pol-
gármester úrral és „Karcsikával” is. Vázoltam egy ötletet, hogy lehet pénzt szerezni 
a házhoz. Ez tulajdonképpen a Somogyi Győző Magyar Hősök arcképcsarnokának 
egy fajta változata lenne. Kőrösi Csoma idézetet kapna mindenki 100 euróért (cca. 
40.000. Ft) amit Gazda József Tanár úr szignál és sorszámmal lát el. A tegnapi nap 
összegyűjtöttem 2.500.000. Ft-ot. Az ebédet én hoztam fel, ha már lent voltam. 
A Keopsz nevű étteremből kapom. Tárkonyos csirke leves volt és hideg hagymás 
krumplisaláta és húsgolyók. Este nem voltak medvék, pedig vártam őket. Viszont 
egy nagyobb társasággal beszélgettem, akik szintén a medvére vártak.

2022.07.15.
Egész nap itt voltam a házban. Vettem forrásvizet és málnát meg áfonyát. Minde-
gyik itt van a ház mellett. Lassan kezdem belakni a környéket. Találtam egy másik 
forrást is, aminek hidegebb a vize. Írom a könyvet és a naplót is. Kell írnom a Kőrösi 
Csoma házról, amit le fognak közölni. Az ebéd egy meg nem határozható, tárkonyos 
savanyú zöldségleves, szezámmagos rántott csirke és rizottó volt. Mindig küldenek 
három szelet finom házi kenyeret, így evvel sincs gondom. Este kiültem medveles-
re. Itt volt egy román házaspár. A férj tökéletesen beszél magyarul. A felesége sem-
mit, de érti, amit mondok. Nagyon jól elvoltunk. És aztán megjelent anyamedve a 
három bocsával. Több, mint félóráig néztük őket távcsővel. Én ugye kaptam egyet, 
de ők meg felkészültek voltak, mert hoztak magukkal egyet. A házzal szemben 
van egy nagy parkoló, gondolom a téli síelések miatt. Feljött egy románul beszélő 
fiatal társaság, üvöltöztek ordibáltak és pörgették füstölő gumikkal az autójukat. 
És borzasztó tucc-tucc zenét hallgattak. Éjjel egyig tartott a buli. Aztán aludtam el.

2022.07.16.
A késői ébredés után, lementem bevásárolni. A helyi Lidl-ben minden kapható, ami 
otthon is. Ugyanolyan az elrendezés, de azért vannak helyi sajátosságok. Vaj, bi-
valy joghurt, helyi sajt, felvágott… Utána elkezdtem rendbe tenni a kinti padokat és 
asztalokat. Kaptam hosszabbítót és csiszológépet. Hogy honnan jött az ötlet? Két 
nappal ezelőtt itt volt fenn Czifra Jenő nyugdíjas tanár medvelesen. Azt hiszem ez 
egy itteni népsport. És mondta, hogy már mióta szól az önkormányzatnak, hogy 
a felhólyagosodott padokat, asztalokat rendbe kéne tenni. Mondtam, hogy ebben 
segítek neki. Egy paddal már végeztem. Ő meg lekente. Ma nem voltak medvék. 
Ja, az ebéd: tárkonyos tüdő leves és sült sertésszelet, savanyú káposztával és sült 
krumplival.

2022.07.17.
Egyre nehezebb írni, mert minden sokkal közelebb kerül hozzám. Egy héttel ezelőtt 
érkeztem meg ide. Jól érzem magam. Őrülök a napi látogatóknak, akikkel nagyon 
jókat tudok beszélgetni, akár hosszú órákon keresztül. Például egy fiatal román 
pár hozott nekem kávét 3 az 1-ben kitételüt. Majd elhasználjuk. Mivel aztán nem 
mentem sehová, megjött az ebéd is. Savanyú leves és sült kolbász hideg krumpli 
salátával, valamint a három szelet szokásos itteni helyi kenyérrel.

2022.07.18.
Most ébredezek. Hétfő van, egy hete érkeztem. Itteni idő szerint 11 órakor nyitom 
ki a szemem. Otthon ez tíz óra. Kitakarítottam, vizet hoztam és szokás szerint meg-
jött az ebéd is. Csorba leves és zöldborsó főzelék tükörtojással. Nagyon finom volt, 
mint mindig. És persze a három szelet helyi kenyér. Reggeli és vacsora így rendben. 
Július 31.-én Temesvárott adok elő, „Sevillától Dubajig” címmel, amit itt Kovász-
nán már megtartottam. Ma bejelentkezett egy helyi újságíró, hogy beszélgetne ve-
lem. Összeraktam egy anyagot a plusz pénzhez. Költségvetés, rajzok és egy rövid 
szöveg az épületről. Szóval van mit tennem. Mamával nagyon jót beszélgettünk. 

KovászNapló

Sebő Ferenctől hallgatok dalokat. Gyöngy, Rejtelmek és a Hetedik József Attilától. 
Ami egyébként öt versszakos. Tehát nem hét, de a versszakok hetesek. Mi lehet 
a háttérben? Czifra Jenő nyugdíjas tanár úr feljött és hosszan beszélgettünk. Azt 
gondolom, hogy neki is jólesett. Este felhívott a polgármester is. Holnap kedden 
találkozunk. Megyek művezetni.

2022.07.19. 
Persze későn ébredtem. Lementem a házat vizitálni. Jól alakul. Majd a helyi fő-
építész, mert ilyen is van Kovásznán, elvitt Csernátonba. Ez a falu Kézdivásárhely 
után található Csíkszereda felé. Hihetetlen skanzen, falumúzeum van ott. Sok fény-
képet is csináltam. Hazafelé jövet felmentünk Pincetetőre. Gyönyörű a kilátás a 
Háromszéki medencére. Az út mellett van Gábor Áron sírja. A főépítésznek Attila a 
keresztneve. A vezetéknevét még nem tudom. Nagyon szimpatikus ember. Meghí-
vott ebédre is. Itt senki nem engedi, hogy fizessek. Ezen valahogy változtatni kell. 
Este fél hétre értem „haza”. Medvék most sem voltak. Viszont láttam héját és sóly-
mot, meg sok varjút és gólyát. És vannak apró kis madarak, amiknek nem tudom a 
nevét, de ilyenekkel otthon nem találkoztam. Megpróbálom lefotózni őket, de azért 
az nem olyan egyszerű, mert gyorsak és fürgék.

2022.07.20.
Szokásos késői kelés, vízvétel és reggeli tea. Ma nem megyek sehova, egyedül le-
szek egész nap. Bár ki tudja, hogy este ki fog feljönni. Most is vannak a forrásnál. 
Viszik a vizet. A csend és az éjjeli égbolt elképesztő. Hát jópáran feljöttek, Jenő bá-
csi, Sándor bácsi és lekentük a padokat. Szép új színük van. Nagyállat semmi, állí-
tólag meleg van és a törökbúza mezőket járják. Viszont kaptam vinetét ajándékba.

2022.07.21.
Ez nem volt jó nap, sok kedvem nem volt semmihez. Írtam ímmel-ámmal, de 
ennyi. Nem is tettem ki a lábamat a házból. Kaptam három adag ebédet, de fogal-
mam sincs, hogy miért. Kettőt elajándékoztam. Este azért nagy élet volt. Részben 
a természetjárók, de ők nyolc után visszamennek a városba. Aztán jönnek a fiata-
lok és buliznak, üvöltenek, driftelik az autókat. Külön jönnek a magyarok és a ro-
mánok. Éjjel egy utánig tartott a „bál”. Szerintem össze is verekedtek a legvégén.

2022.07.22.
Ez jó nap volt. Egyrészt beszéltem Mamával és Bencével. Délelőtt itt volt Ferencz 
Éva és Tasnádi Levente. Ők viszik tovább a Tanár Úr után az Egyesületet. Meg-
beszéltünk mindent, mert augusztus 10-ig le kell adni egy plusz anyagot, hogy 
kapjunk még pénzt. Hívott a Tanár Úr is, holnap találkozunk. Majd lementünk és 
körbejártuk az épületet. Szépen alakul, de Marcinak a belsőépítészetet meg kell 
gyorsítani. Kell egy rövid szöveget küldenem, fényképpel kiegészítve Temesvárra 
a jövő heti előadásomra.

2022.07.23.
Ez inkább pihenőnap volt. Délelőtt olvastam és rövid szöveget írtam. Úgy volt, 
hogy délután lemegyek a Tanár Úrhoz, de hívott a fia hogy lebetegedett, lázas és 
alszik, így tehát maradtam a házban. Talán nem is volt baj, mert akkora vihar, zi-
vatar volt, hogy a sípályának a nagyrészét sem lehetett látni a házból. Viharos szél 
fújt és ömlött a víz lefelé a hegyről. Teljesen körülvette a síházat. Félelmetes volt. 
Több mint másfél óráig tartott. Majd ahogy jött, el is ment és kisütött a nap. De a 
vízfolyás még eltartott egy ideig. Este persze megint buli volt a parkolóban.

2022.07.24.
Éjjel volt egy furcsa, kissé nyomasztó álmom, de sajnos csak a részleteire em-
lékszem. Keveredett benne Kovászna és Budapest. És amikor felébredtem nem 
tudtam, hogy hol vagyok. Hála Istennek sikerült visszaaludnom. Reggeli után 
lementem a Lidl-be bevásárolni pár dolgot. Narancslé, WC papír, helyi joghurt, 
paradicsom és fenyő-homoktövis szörp. Ez itteni sajátosság. Délelőtt kicsit kita-
karítottam, lezuhanyoztam, de csak hideg vízzel, mert elfogyott a melegvíz. Így vi-
szont gyors volt és frissítő. Az ebédet már pénteken felhozták, viszont nem tudtam 
megmelegíteni, mert az elektromos melegítő nem működött. Így az is hideg volt. 
Délután feljöttek a szokásos medvenézők. Most már este van, kezdődik a parkolói 
műsor. Holnap 9-re megyek az építkezéshez.

2022.07.25.
Hajnal fél ötig nem tudtam elaludni. Olvastam, zenét hallgattam, aztán csak a 
csendet. Reggel lent voltam a Csoma háznál, végig beszéltük az elektromos dol-
gokat és a gépészetet. Nem tudják folytatni a munkát. Ez a sötét oldala a nap-
lónak. Bevallom, hogy az ittlétem első részét ivással töltöttem a munka mellett.  
Ez meglátszott rajtam. Ettől az itteniek megijedtek és értesítették az otthoniakat, 
akik persze pánikhangulatba kerültek. Bence hívott fel először, és nagyon finoman 
érdeklődött. Majd sorra hívtam az otthoniakat, aminek a végeredménye az lesz, 
hogy úgy döntöttem, elmegyek egy rehabilitációs kezelésre. Ettől eddig ódzkod-
tam, de ez most saját döntés. Miután ezt elhatároztam, valami megváltozott ben-
nem. Ezt pontosan nem tudom megfogalmazni, de egy megkönnyebbülés áradt 
szét bennem. Jól is aludtam.

2022.07.26.
Ma Kézdivásárhelyen voltam Ferencz Évával, aki egy kivételes képességű asz-
szony. Bemutatta az egész várost. Minden szegletét és annak történelmét is ismeri.  
És minden ember ismeri őt. Séta közben minden második ember ráköszönt. Ott 
tanít angolt az egyházi iskolában. Így egész más megismerni egy várost, mint 
egyszerű turistaként.  Neki köszönhetően minden lezárt épületbe is bejutottunk. 
Nagyon jót ebédeltünk és beszélgettünk. Majd megint sétáltunk, aztán hazajöttem. 
Nagyon nyugodt és kipihent voltam. Ja, megnéztem a Csoma központot is. Nagyon 
szépen halad. Este még egy meglepetés ért. Jenő frissen készített puliszkával le-
pett meg. Kétféle volt: natúr és „tárcsán pirított”, kakastaréjos sült szalonnával.

2022.07.27.
Tartalmas nap volt a mai is. Reggeli után dolgoztam, majd feljött értem Ambrus  
Attila főépítész és elvitt egy körútra. Nagyon ismeri a környéket. Csomakőrös, Zá-
gon, Nagyborosnyó és Kisborosnyó. Ott megálltunk és megnéztünk egy emlék-
parkot, amit egy helyi tanárember hozott létre. A magyarság történetét mutatja 
be István királytól kezdve az Ő szemszögéből. Megható és érdekes, hogy egy kis 
faluban ilyeneket lehet találni. Ahogy autóztunk mindenfélét mesélt a tájról és 
a környékről. Sepsiszentgyörgyön a Szent György pincében voltam a vendége.  
A főpincér valamikori zenésztársa volt. Attila a mai napig is zenél egy Background 
nevű együttesben. Kaptam egy CD-t is tőle. Az ebéd alatt végig zenéről beszéltünk. 
A menü: pacalleves és – ahogy itt mondják – „brassai” aprópecsenye hideg laska-
gomba salátával és házi limonádé, kis mézzel. Négyre értünk vissza. Zuhany és le-
sétáltam a művelődési házba, ahol Oláh-Gál Róbert adott elő a Bolyaiakról. Érdekes 
volt és lehetett venni könyvet is. Vettem is egyet. Éva hazahozott, elköszöntünk 
egymástól, mert nem fogunk vélhetően találkozni. Sokat köszönök neki.

A háromszéki Kovásznán élő polihisztor, Gazda József 1994-

ben felkérte Makovecz Imrét a Kőrösi Csoma Sándor múzeum 

és dokumentációs központ megtervezésére. Makovecz fiatal 

tanítványát, Csernyus Lőrinc építészt bízta meg a munkával. 

A Mester jóváhagyta az elkészült tervet, de költségvetési for-

rás annak idején nem volt a kivitelezéséhez. Több mint ne-

gyed század elteltével, jövő tavasszal adják át a csodálatos 

épületet. Az alábbiakban Csernyus Lőrinc építész naplójából 

közlünk részleteket. 

Prelúdium…les Preludes…. előjáték
Még az előző kovásznai kint létünk végén döntöttem el, hogy visszajövök és mini-
mum két hétig egyedül szeretnék lenni. Részben feltöltődés, részben a dubaji pa-
vilonról szóló könyv megírása miatt. És persze a Csoma ház művezetése miatt is. 
Hiszen a végéhez közeledik a munka és nem olyan egyszerű Budapestről mintegy 
800 km-re csak úgy elmenni.

2022. 07.07. Lakitelek
Az előjáték, felvezetés első állomása Lakitelek volt. Az épület megépítéséhez (ami-
nek a terveit még 1995-ben készítettem) Lezsák Sándor biztosította a pénzt. És 26 
év eltelte után megkezdődhetett a beruházás. Természetesen a két évvel ezelőtti 
pénz ma már nem elég, ezért egyeztettünk az Elnök úrral. Elvileg idén november 
18.-án lesz az épület átadása. A benne lévő kiállításokra és kertnek kiépítésére 
jelenleg nincs forrás.

2022.07.09. Kolozsvár
Kora délelőtt indulás. Csak határ ne legyen. Nem tudom mi volt az oka, de majd 
negyven percet álltam két autó mögött. De nem lettem ideges. Az út Zilahon és 
Szilágy megyén keresztül nagyon szép. És nagyon jó minőségű. Mivel hétvégén 
utaztam, semmi kamion nem volt az úton Már kora délután megérkeztem Kolozs-
várra. Müller Csaba és családja nagy szeretettel várt. Mind az öt gyerek és éppen 
ott lévő unokák. Ő kb. velem egyidős és volt vándoriskolás. Makovecz sok Erdély-
ben épült házának a feldolgozója volt. De nagyon sok szép saját tervezésű épülete 
van. Csak egy szerény ember, de szeretetre méltó ember. Több mint kétszáz éves 
házban lakik, ahol miden kétszáz éves. Eredeti falépcsők, bútorok, ablakok. Ebben 
a házban látott napvilágot Finta József építész.

2022.07.10. Kovászna
Reggel indulás Kovásznára. Az út minősége ugyanaz, forgalom ugyanaz, élmény 
ugyanaz, csak nagyon sok a hegyi szerpentin föl és le. Emiatt a nem túl sok km 
(250) hosszabb időt jelentett, min az előző napi. Szászföldön átmenni építész-
nek mindig nagy élményt jelenthet. Szerencsésen megérkeztem Kovásznára. Itt 
valójában nem várt senki. Bárkit hívtam, vagy kikapcsolt telefonnal vagy üzenet-
rögzítővel jelentkezett be. Ugyan fújt a szél, de nem volt hideg. Így tehát bízva a 
jövőben, vettem kevés vacsorára valót és vártam. És nem hiába. Egy kedves Éva 
nevű hölgy megjelent és felvitt a házhoz, ami most az otthonom. Sőt még vacso-
rára is meghívott. Ez volt a pacalleves és a málé itteni puliszka változata. Korán 
lefeküdtem, medvét nem láttam.
Maga a „remeteség”

2022.07.11. Kovászna
Nagyon jól aludtam, több órát egyfolytában. Ez rég fordult elő velem. Reggel ala-
posan körbenézve a házat megállapítottam, hogy nincs melegvíz, vízforraló, tá-
nyér és evőeszközök, ja meg csészék és poharak. A hűtő az működött. Felhívtam 
Karcsikát és pár órán belül intézkedett. Most már van melegvíz, ami azt jelenti, 
hogy megy a fűtés is, azt mindenhol letekertem. A kazán fafűtéses, majd rá kell 
tenni, de ezt elég három naponta. Én hoztam magammal sok mindent, de nem 
eleget. Ezért a délelőtt a bevásárlással telt. Vettem mindenféle ennivalót. Itt is van 
Lidl. Vettem vízforralót a teához, vettem tányért és egy vágódeszkát. Szóval már 
minden rendben van. Holnap 10 órakor egyeztetés a Csőrösi Koma Vándorháznál.

2022.07.12. Kovászna, sípálya
Frissen, jól ébredtem. Lementem friss vízért a Bojtos kúthoz. Körülbelül két óra 
hosszat tartott az egyeztetés az épületnél. Nagyjából körvonalazódott az ütem-
terv, miszerint november 18.-án csak a ház kerüljön átadásra. A belsőépítészet és 
kert egy önálló finanszírozással valósulna meg. Viszont az ünnepség legyen része 
az idei Héttorony fesztívál második programjának. Így lehet egy Kőrösi Csoma 
kiállítást is az épület földszintjén bemutatni. Az a szeretet, amivel itt fogadnak, az 
egyedülálló. Amellett, hogy semmiért sem kell fizetnem, még az ebédet is fizetik 
és kiszállítják. Ezt valahogy majd rendeznem kell.
Na de! Este egy légtérben voltam a medvével. A nevét nem tudom, de ott bóklá-
szik a sípályán. Állítólag ez rendszeres napi programja.

Csernyus Lorinc naplójából...”
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2022.07.28.
Arra ébredtem, hogy esik és dörög az ég. De ez csendes eső volt, a fák meg se 
mozdultak. Úgy volt, hogy találkozom Szász-Veress Attilával, de nem jött fel és 
nem is hívott, én meg hiába hagytam üzenetet. De ugyanez a helyzet „Karcsikával” 
is. Ha nem akarnak találkozni velem, mondják meg. Azt is megértem. Mindegy.  
A mai ebéd elég vacak volt. Rájöttem, hogy lehet aránylag jól mosogatni, merthogy 
semmi sincs amúgy. Nincs melegvíz. A mosogatóba nincs dugó, nincs törlőszer.  
A megoldás: a férfi mosdó, ami nem túl nagy, viszont van dugója. A vízforralóba 
tett vizet felforralom és beöntöm a mosdóba, és hideg vizet keverek hozzá. Ott 
elmosom egyesével a tányérokat és az eszcájgot. Majd onnan áthozom a moso-
gatóhoz és egyesével hideg vízzel leöblítem. Majd a felette lévő polcra a falnak 
támogatva lecsöpögtetem. Működik. Délután felkerestem Sárba Katalin ajánlására 
Deák Barna festőművészt és Ria feleségét, aki pedig textiles. Egy idős, nagyon 
szimpatikus házaspár. Nagy élmény volt. Szép és érdekes dolgokat csinálnak. Feb-
ruárban lesz közös kiállításuk, arra készülnek most. A házuk, illetve birtokuk az 
egy hatalmas élmény. Az épületben mindenhol az ő munkájuk láthatók. Természe-
tesen külön műtermük van. Ezeken keresztül lehet a konyha-étkezőbe eljutni. Ria 
saját készítésű almás ribizlis sütivel és kávéval várt. Az alma, a ribizli és a tej is 
mind házi. Ugyanis van tehenük kisborjúval, disznók, juhok, pulykák, tyúkok, és 
éticsigát evő indiai kacsájuk is. És persze konyhakert, málnás és még nem tudom 
mi. Megvan! Lucernás is és egy gyönyörű virágoskert is. És mindezt ők ketten 
művelik az alkotás mellett. Épp indulni akartam, mikor közölték, hogy lassan kész 
lesz a vacsora. Flekken és saját, puha, bundás folyós sajt. Isteni volt. Útravalóra 
kaptam aznap készült friss házi sajtot, az említett sütiből és az almából is. Nagyon 
jól éreztem magam.

2022.07.29. 
Reggel még úgy állt a helyzet, hogy az egész nap szabad és egyedül leszek. Holnap 
délelőtt jön egy újságíró a Háromszék laptól és interjút készít velem. Utána a Tanár 
Úr meghívott ebédre a Gazda portára. A délutánom még szabad lesz, gondoltam 
én. De ma reggel hívott Karcsika és egy holnap délutáni városi rendezvényre invi-
tált a központba. Majd utána közös vacsora. Ma délelőtt csörög a telefon és a volt 
tyukodi polgármester Nagy Miklós keresett. Épp a Csoma házat nézik és feljöhet-
nek-e hozzám. És jöttek is. Nemrég mentek el. Majd jöttek a néptanácstól (nálunk 
önkormányzat) és elvitték az összes padot és két asztalt a holnapi rendezvényre. 
Szóval azt gondoltam, hogy ma mindent összepakolok, amit lehet, mert nem biz-
tos, hogy holnap lesz idő rá. A temesváriakkal mindent megbeszéltem. Várnak.  
Mivel lóg az eső lába, senki nem jött fel medvelesre. Így elindultam megkeres-
ni Jenő bá-t, hogy elköszönjek tőle és a feleségétől. Valahol innen nem messze 
laknak. Már az első ember, akit megkérdeztem azonnal mondta, hogy merre kell 
menni. Elköszöntem tőlük és persze kaptam eperlekvárt és savanyított uborkát. 
Visszajöttem és mindjárt le fog szakadni az ég.

2022.07.30.
Utolsó nap Kovásznán. Úgy néz ki, elég mozgalmas lesz. Délelőtt több, mint két 
órát beszélgettem Csinta Samu újságíróval. Úgy nevezett „mélyinterjú” volt. Ala-
posan felkészült belőlem, így nem voltak semmit mondó, időhúzó kérdései. Búcsú-
zásul adott két könyvet. Ebéd a Gazda-portán a Tanár Úrnál. Ott volt Zoltán fia és 
Enikő lánya. Valójában az ebédet ők készítették. Nagyon finom krumplileves, majd 
gomba paprikás és süti volt a menü. A levest Enikő, a paprikást Zoli készítette 
(persze, általa gyűjtött gombából). És persze nagyon jót beszélgettünk. Ajándékba 
könyveket kaptam Jóskától. Estefelé lementem a központba ahol hat órakor kezdő-
dött a Forgács-fesztivál. A barátosi fúvós zenekar nyitotta meg térzenével. Barátos 
a szomszéd falvak egyike. A második koncert (előadó az Old Bumeráng együttes 
Kézdivásárhelyről) elmaradt. Viszont volt kirakodó vásár. Vettem tényleg finom saj-
tokat. A sajtkészítő eredeti szakmája ács. Boldogok a sajtkészítők. Közös vacsora 
a polgármesterrel, Karcsikával, Évával és Leventével. Holnap indulás Temesvárra.

2022.07.31.
Reggeli és bepakolás. Utolsó vízvétel a Bojtos-kútnál. Indulás előtt még egy gyors 
interjú a Csoma Egyesület részére. Éva kérdezett és Levente filmezett. Hűvös volt 
és esett az eső egészen Szebenig. De azért megálltam kürtőskalácsot venni. Sze-
ben után kisütött a nap és egészen meleg volt. Nyugodt, kényelmes volt az út 
Temesvárig. Délután fél négyre értem oda. Gazda István lelkész (Gazda Jóska fia) 
és Boros Öcsi beruházó várt a templomnál. Körbevezettek és részletesen bemu-

Kovászna

tatták az épületegyüttest. Szerintem ez Makovecz Imre legbonyolultabb alaprajzú 
háza. Ráadásul nem is kicsi a templom együttes. Hat órakor kezdődött az előadás.  
A hallgatóság között voltak románok is, ezért szinkrontolmács jelenlétére is szük-
ség volt. Az előadás után nagyon sokat kérdeztek, ami kifejezetten jó volt. Utána 
meghívtak vacsorára a belvárosba a Scotland Yard étterembe. Temesvár jövőre 
Európa kulturális fővárosa lesz. Valószínűleg nem csak emiatt, de nagyon szépen 
teszik rendbe a városközpontot és élet is van benne. Tejszínes rákleves és enyhén 
csípős csirkeszárnyak volt a menü. Finom és sok volt. A templom együttesnek van 
szállás része is, ott kaptam helyet.

2020.08.01.
Jó éjszaka után kipihent ébredés. Reggel még összefutottam Bata Tibivel is. A fiával 
töltöttek ott pár napot. Kávé után indulás hazafelé. István javasolt egy kb. 50 km-
rel rövidebb utat, ami ugyan nem autópálya volt, de megérte. Nem volt forgalom 
és a kiszombori határon nem volt egy darab autó sem, és várni sem kellett. Egykor 
már itthon voltam. Délután átjött Bence, megmutatta, hogy kell a mosógépet hasz-
nálni és egy jót beszélgettünk. Bevásároltam és készülök az itteni egyedüllétre, 
mert Ági még Lajoskomáromban van. Korán feküdtem le.
Itt véget ért a KovászNapló, de azon gondolkozom, hogy folytatni fogom.

Csernyus Lőrinc pályarajza
Csernyus Lőrinc 1986-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 
szerzett építészmérnöki diplomát. Az egyetem alatt megismerkedett Makovecz Im-
rével, és a magyar organikus építészettel, amit azóta is művel. Résztvevője volt 
a Visegrádi Táboroknak 1981 és 1984 között, ahonnan pályakezdőként egyenes 
út vezetett számára a frissen megalakult MAKONA Kisszövetkezetbe. Építészeti 
munkái mellett Csenger főépítészé vált 1987-ben, amely feladatot azóta is lelke-
sen ellát több mint 300 km távolságból, a fővárosból. A rendszerváltás óta alapító 
tagja a Triskell Kft-nek, a Kós Károly Egyesülésnek és a Makona Egyesülésnek 
is, melyekhez a munkakapcsolaton kívül szoros barátság is köti. Építészeti tevé-
kenysége mellett fontos szerepet tölt be az életében a tanítás is a Vándoriskola 
vezetőjeként, a BME Szerves Építészet tantárgy előadójaként és a Waldorf iskolák 
építészettörténet és vizuális kultúra oktatójaként. Fontos számára a tárgyi tudás 
átadása mellett a gyakorlati képzés építőtáborok formájában, ahogy ő is párhu-
zamosan szerezte ismereteit folyamatosan változva. Alkotó emberként pályáját 
végigkísérték az egyéb társművészetek is, főleg a zene. Népzenész barátai közül is 
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kiemelkedő szerepet foglal el Kiss Ferenc, az 1992-es Sevillai Világkiállítási Magyar 
Nemzeti Pavilon zeneszerzője, akivel sikeresen szervezi minden évben a Héttorony 
Fesztivált a Kárpát-medence kulturális városai között. Művészek társaságát gyak-
ran látogatja a Magyar Művészeti Akadémia megalakulása óta, és 2015 óta Művé-
szetelméleti Tagozat levelező tagjaként kutatómunkát is végezhet a kortársairól. 
Mestere 2012-ben bekövetkezett halála óta a Makovecz Imre Alapítvány kuratóri-
umi tagjaként pedig értékes gyűjtő, rendszerező és dokumentáló tevékenységgel 
bővült szerteágazó mindennapi tevékenysége. Rajzai és gondolatai mellett írásai 
is egyre nagyobb nyomot hagynak a magyar kultúrában, hiszen az Országépítő 
folyóirat szerkesztőbizottsági tagjaként és számos kiállítás illetve konferencia szer-
vezőjeként teljesedett ki építőművészi tevékenysége. A magyar organikus építé-
szet egyik, közéleti szerepet is vállaló tagja, aki az antropozófiával is napi szinten 
foglalkozik. Pályája kiteljesedését az egyre sokoldalúbb állami kitűntetései is jelzik. 

Fülöp Tibor

„Mint az EXPO2020 Dubaj - Magyar Nemzeti Pavilonjának 
tervezői, a pavilon nemzetközi sikere miatt indokoltnak 
látjuk és elérkezettnek az időt arra, hogy az épületről, 
annak keletkezéséről és életéről könyvet írjunk. Ez a 
munka nem csak Magyarország EXPO-n való sikeres sze-
replésének dokumentálása, hanem a magyar és nemzet-
közi laikus és szakmai közönség számára egyaránt íródó 

összegzés. Az írás a születéstől az elbontásig tartó sikertörténet bemutatása volna, 
melyben szeretnénk írásra buzdítani azokat a szereplőket is, akik tevékeny és ak-
tív résztvevőként bábáskodtak az épület megszületése felett, de úgyszintén azon 
résztvevőket is, akik a világkiállítás alatt tartalommal és élettel töltötték meg azt.”

Csernyus Lőrinc

Könyv a dubaji Magyar 
Nemzeti Pavilonról
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Makovecz Imre és Szabó Marianne angyalai
Az alábbi megnyitó beszédem megidézésével tisztelgek/tisztelgünk Szabó 
Marianne, az idén betöltött kilencvenedik születésnapja, tudása, életműve, 
lénye, tartása, habitusa, szeretete előtt. 
Segítsék Őt az Angyalok ebbéli létében!

Tisztelt Mindnyájan!

Engedtessék meg, hogy felhívjam a figyelmüket, „angyallakta” területen jár-nak. Kéretik en-
nek megfelelő testtartással, habitussal és ábrázattal elviselni ezt a megnyitót, ami, ha meg-
gondolom, olyan hosszú és kimerítő kéne legyen, amilyen hosszú megnyitó még sohasem is 
volt, mert ennek olyannak kéne lenni, amilyen hosszú az élet. Lévén az angyalokról van szó. 
Akár a mi őrangyalainkról.

Tisztelettel érezvén mindenki iránt megígérem, hogy én itt csak egy csekély töredékkel állok 
elő, hogy aztán ki-ki-mindenki őrangyala által kézen fogva nézze végig ezt a fantasztikumot. 
Olvassa el az utolsó betűt is. És közben ne felejtse el azt sem, hogy a hely, amit az imént 
otthagyott, lassan benépesül angyalokkal. Mert Imre (bocsátassék meg nekem, első fogadott 
tanítványának, hogy keresztnevén szólítsam) azt gondolta, hogy a házat, ha üres, tele ülik az 
angyalok. Ezt lehessen látni kívülről is, és ha üres a nagyterem, hát belülről is. A Mezei Gábor, 
örökös belsőépítésze „angyalszékei” révén. A nézőtér és az előtér össze- és átláthatóságát 
pedig a retinán látjuk. Pontosan ott, ahol ezt, felesége Szabó Marianne jóvoltából elhelyezett 
szemeken át érzékeljük. Az üvegfalba préselve. Amelyek aztán kiülnek a Ház homlokzatára, 
adva annak szemeket és arcot, mert az antropomorf formálás Nála már itt megjelent.

Ahhoz hogy ne legyek túl hosszú, a legjobb ha Makovecz Imre segítségét kérem, ide idézve 
az angyalokról szóló Rajzok és Írások című „értekezését”:
„Mintha ugyanaz a teremtő erő lenne bennük, és mégsem tudnak egymásról. Így vagyunk 
mi az angyalokkal. Azonban az angyalok tudnak rólunk. S az Embernek mintegy kiegészítő, 
kisérő részei. Akikhez fel kell tudnunk emelkedni. Az a néhai fiatalember megígérte az em-
bernek: – Nagyobbak lesztek az Isten angyalainál. Persze csak akkor, ha ti is végigjárjátok 
azt az utat, amit én.
Az őrangyal, aki áthatja az embert és vele szenved, vele örül, vele szomorkodik, vele bűnözik 
és vele dicsőül meg: össze is van kötve vele. Ő nem egy világoskék lenge ruhában mosolygó 
leányarcú ifjú, akit kifordult szemmel imádni lehet. Nem. Ő egészen más. Velünk van a sö-
tétséggel vívott kegyetlen háborúnkban, például ami most Magyarországon folyik.
Ahogyan maga a népszellem is velünk kínlódik, bár szétszakítva, a szomszédos országokba 
száműzve másodrendű állampolgárokként. S mindannyiónknak van őrangyala, és amikor 
összejövünk, őrangyalostól jövünk össze mindannyian, tehát angyalostul, ördögöstül, bűne-
inkkel és erényeinkkel együtt. Tehát tágabb világ az, amiben mi élünk, mint amit az oksági 
nyomorult gondolkodásunkban és ösztöneinkben kiszolgáltatva élünk meg.
A régiek az angyalokat az álmokon keresztül, az álomtudaton át képesek voltak megközelíteni. 
A hajnali álom a kinyilatkoztatásnak volt a világa, s az esti álom a démonoké. És minden 
ember tudta, hogy ez így van. A pszichológusok ma is tudják. Persze azok is, akik magukat 
művelik.”

Tudom, hogy mindez bizonyára nem volt egyszerű, de rövidebben nem lehetett.
Ha majd ezt követően beérnek a kiállítótérbe, szembesülnek Szabó Marianne papírangyala-
ival is. Az életnagyságú Kék Angyallal, ami (nem, aki) 1999 Karácsonyára készült meglepe-
tésként Makovecz Imre számára. Hazaérve az éjféli miséről a Villányi út 8-ba, belépve a III. 
emeleti lakásba, ott állt a karácsonyfa mellett.  Meg is lepődött rendesen. Amúgy „Mako-
veczesen”. (Az efféle eseményeken, mint ez is, persze ilyet szó szerint nem szoktunk idézni.)
A siker letagadhatatlan volt. A Kék Angyalt a Szeráf Angyal követte. Aztán meg még annyi 
minden. Mondjuk a Csavargó Angyal. Ebbéli munkái okán lett nekem mára Marianne az an-
gyalok anyja.
Azt hiszem, a mai napnál nem is lett volna pompásabb alkalom ezt a kiállítást megrendezni. 
Az összefüggések nyilvánvalóak. A ház megújulása ünnepén nekem teljesen egyértelmű, 
hogy beszélnünk kell(ett) e két ember ilyetén kapcsolatáról is. Erről is szól ez a kiállítás. 

Végezetül, kilépve ebbéli szerepemből szólnom kell arról, hogy milyen örömöt okozott a tény, 
hogy részese lehettem a ház megújításának. Hiszem, hogy a következő negyven év a ház 
javát szolgálja. S ha ehhez társul még a Ház gazdáinak hűsége, szeretete, lelkiismerete és 
elkötelezettsége, s ha ebben sikerült részt vállalnom, az a magam megnyugtatására is szol-
gált. Ez alatt az utolsó pár év alatt pedig egy kicsit a saját gyerekemmé is vált A Művelődés 
Háza és Könyvtára.

Végül mindenkinek, aki ebben részt vett és segítségemre/segítségünkre volt, tisztelettel 
megköszönöm munkáját, hitét, szorgalmát. Jó volt idejárni. Nem csak a neveink „rímje” 
miatt.

Sáros László György DLA
Ybl-díjas építész, vezető tervező, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára, 
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja  

Elhangzott Sárospatakon 2022. március 27-én, az Angyalok c. kiállítás megnyitóján. 
A kiállítás rendezője Makovecz Anna volt. 
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Többször jártunk már a Héttorony Fesz-
tiválon, egyszer Szlovéniában, Lendván 
is játszottunk. Idén a Pál apostol – da-
lok Pál levelei szerint című műsorral ké-
szültünk. Sumonyi Zoltán Pál-levelekre 
épülő versciklusát 1990-ben állította 
színpadra Gryllus Dániel és Halmos Béla. 
Amikor közelebbről megismertük Dani 
bácsit, akkor egy alkalommal, amikor 
Béla bácsi nem tudott fellépni, elmen-
tem helyette játszani. Annyira belesze-
rettem ebbe a műsorba, hogy azóta már 
két lemezt is készítettünk belőle. Béla 
bácsi sajnos meghalt, így csatlakozott 
hozzánk Szirtes Edina Mókus is, akivel 
megint teljesen átalakult az egész, így 
most már harmadszor játsszuk ezt az 
előadást teljesen más formában, más-
féle felálállással, mivel mindig volt, van 
még benne annyi, hogy érdemes legyen 
még egyszer és még egyszer elmuzsi-
kálni. Ez nem egy kereskedelmi jellegű 
műsor, hanem egy olyan dalciklus, ami-
nek valódi, mély mondanivalója van, így 
egészen addig tudjuk ezt játszani, amíg 
akarunk vele valamit mondani.
Makovecz Imre művészete számomra a 

A Héttorony Fesztiválra a PajtaKult kép-
viseletében érkeztem, azzal a céllal, 
hogy megnézzem, miféle ételek készül-
nek egy fesztiválon, milyen izgalmas fo-
gásokkal lehet kitelepülni egy ilyen ese-
ményre.
Katlan Tóni küldetése nem más, mint 
hogy felfedezze és megmutassa az em-
bereknek a Kárpát-medencei gasztro-
kultúra értékeit. Bár hihetetlenül színes 
és gazdag étkezési kultúráról beszélünk, 
mindezen gazdagságról hajlamosak va-
gyunk megfeledkezni. Ennek többek kö-
zött a sokak számára szitokszóként ható 
„magyar konyha” kifejezés lehet az oka. 
E megnevezést annyiszor devalváltuk 
már (főleg az Átkosban, de azelőtt és 
azóta is), hogy mi nem szívesen deter-
mináljuk ezzel mindazt, amit kutatunk 
és amit meg szeretnénk ismertetni má-
sokkal. A Kárpát-medencei gasztrokul-
túra ennek ellenére egy nagyon izgal-

Ferenczi György

Novotny Antal 

legjobb értelemben vett magyar gon-
dolkodást tükrözi. Abban a korban, 
amiben alkotott, az ő munkássága 
abszolút forradalminak számított, 
így már az is csoda, hogy át tudta 
verni ezt az akkori hatalom engedé-
lyeztető és tiltó mechanizmusán. Volt 
olyan turnénk, hogy kizárólag Mako-
vecz-templomokban muzsikáltuk a 
Pál-leveleket, úgyhogy már volt némi 
rálátásunk, hogy milyen ezt a műsort 
egy Makovecz-épületben játszani. 
Barót környékén, Vargyason van egy 
pici templom, amit szintén Makovecz 
tervezett; emlékszem, életem egyik 
legcsodálatosabb koncertje volt az 
ottani…
Úgy gondolom, hogy Makovecz azért 
tudott úgy alkotni, ahogyan, mert 
igényt formált arra, hogy a saját kul-
túráját mélységeiben ismerje meg 
és tanulmányozza. Azért volt képes 
létrehozni mindezt, mert volt egy 
kép a fejében arról, hogy mit jelent 
neki a magyarság, és ezt a saját mű-
vészi eszközeivel ki tudta fejezni.  
Ehhez érdeklődnie és olvasnia kell az 

mas, végtelenül színes és összetett 
világ, amely rengeteg technikát, ízt 
és alapanyagot rejt magában. Ezek-
nek egy részét már vagy elfelejtet-
tük, vagy úgy használjuk, hogy nem 
ismerjük a valódi értékeit, eredetét. 
A Héttorony Fesztiválon tehát egy 
fesztiválételről készítettünk riportot, 
nevezetesen a miccsről – vagy mi-
titejről. A Fonó csapata kitelepült a 
fesztivál visegrádi helyszínére egy 
miccs-pavilonnal, mi pedig megpró-
báltuk körbejárni, hogy mi is az a 
miccs, hogyan érdemes enni, honnan 
ered ésatöbbi. A miccs nagyon mé-
lyen beépült a gasztrokultúrába, hi-
szen még a török hódoltság korában 
terjedt el a „műfaja”. Ez egy olyan 
kolbász, ami nincsen bélbe töltve; 
az észak-afrikai konyhától egészen 
Erdélyig számos verziója megtalálha-
tó, gondoljunk csak a kebabra vagy 

embernek a saját anyanyelvén a sa-
ját kulturális gyökereiről, hogy olyan 
ismereteket szerezzen, amelyek arra 
ösztönzik, hogy mondanivalót formál-
jon magában bizonyos fontos kér-
déseket illetően. Abban az esetben, 
ha valaki használni akarja valamire 
a kultúráját, a végeredmény biztos, 
hogy természetellenes lesz. Hiszen 
a használat, a haszon kifejezés arra 
utal, hogy az illető mondjuk az is-
mertség miatt nyúl a kultúrához, és 
nem organikusan, mélystrukturálisan 
ismeri meg azt, hanem mechaniku-
san és felületesen. 
A művészetben egyedül akkor jöhet 
létre igazi fúzió, ha a különböző kom-
ponensek nem azért találkoznak egy-
mással, mert mi – úgymond erőszak-
kal – összefésüljük azokat, hanem 
ha valamilyen csoda folytán, mégis 
természetesen, maguktól összeol-
vadnak ezek az elemek. Talán a saját 
példámon jobban el tudom magya-
rázni ezt: olyan régóta foglalkozom 
rock and rollal és népzenével egya-
ránt, hogy az én esetemben ez már 

a délszláv csevapra! Nemrégiben egy 
német fesztiválon belefutottam egy 
bosnyák kebabsütödébe, itt tudtam 
meg hogy sertéshúsmentes változat 
is létezik. A klasszikus miccs egy há-
rom húsfélét magába foglaló kolbász-
ka, amit jóformán mindenhol más-
hogyan fűszereznek – borsikafűvel, 
mustárral, kakukkfűvel, fokhagymá-
val, sóval-borssal… ahány ház, annyi 
szokás! Amiccslelkét mégis a sütési 
technika adja. A mititejt faszénen il-
lik sütni, hiszen ez által kapja meg a 
végső ízét, ettől válik egy belül na-
gyon szaftos és rugalmas, kívül pedig 
egy kellemes pörzsanyaggal bevont 
húsrudacskává, amit aztán hagymá-
val, mustárral, kenyérrel vagy salátá-
val is fogyaszthatunk. Mindenesetre 
ez tényleg az egyik legjobb fesztivál-
kaja, amivel valaha találkoztam.

nem két különböző történet. Létrejött 
valamilyen speciális elegy, ami sokszor 
csak egy frazírban jelenik meg, vagy ha 
mondjuk eljátszunk egy hajnalit, ami-
be belehúzok egyet szájharmonikával, 
és az nem hat természetellenesen. Úgy 
gondolom, hogy ez is azt igazolja, hogy 
a tanulás a kulcsa az egésznek.
Mivel a mi muzsikánk nagyon sok min-
dennel szembe megy, így egyáltalán 
nem törvényszerű, hogy sikeres legyen, 
mégsem érzékelek közegellenállást, 
sőt, meggyőződésem, hogy az emberek 
nem hülyék, csak hülyítve vannak; és 
ha olyan zenét játszunk, ami megszó-
lítja őket, akkor rezonálnak ránk és a 
zenénkre. A közönségünk látja rajtunk, 
hogy szeretjük ezt csinálni, és hogy 
nem kezeljük le őket azzal, hogy „ti ezt 
úgysem értitek”… Olyan zenét játszunk, 
amilyet! De ha érzik az emberek, hogy 
hozzájuk szólunk, akkor lehet húsz per-
ces egy dal, és lehet százötven évvel 
ezelőtti a nyelvezet, mindez nem zavar-
ja őket.

Kiss Ferivel nagyon régóta dolgozunk 
együtt a Hagyományok Háza kapcsán, 
de többször, több formációban láttam 
és hallottam őt már játszani is. Nagyra 
tartom azt a törekvést, amit ő – mint 
értékmegőrző, értékfelfedező és érték-
teremtő ember – a népzenében kép-
visel. Makovecz Imrét pedig anno egy 
Mesterségek Ünnepe alkalmával vendé-
geltük meg… Munkásságát megkerülhe-
tetlen pontjának tartom Magyarország, 
Európa, sőt, akár a világ építészetének.  
Az ő organikus művészetének értékei 
nagyon jól integrálhatók a PajtaKult 
küldetésébe is. Mi több, még a gaszt-
rokultúra berkein belül is alkalmazható 
és hasznosítható az a fajta szellemiség, 
amit Makovecz képviselt. Jó lenne, ha 
egyre többen gondolkodnánk és épít-
keznénk úgy, ahogyan ő tette!

„Mi több, még a gasztrokultúra berkein belül is alkalmazható és 

hasznosítható az a fajta szellemiség, amit Makovecz képviselt.”

„Makovecz Imre művészete számomra a legjobb értelem-

ben vett magyar gondolkodást tükrözi.”
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Bár a végzettségemet tekintve a nép-
zene világából jövök, valójában klasz-
szikus zenét tanultam tizennégy évig. 
A népzene viszonylag későn kapott el, 
de annál nagyobb elemi erővel húzott 
magához. Ekkor ért össze bennem a 
klasszikus zenei tanulmányaimból kö-
vetkező tudatosság és fegyelmezettség 
azzal az ösztönszerű önkifejezéssel, 
amelyet a népzenében érhetünk tetten. 
E kétféle attitűd találkozásából született 
meg tulajdonképpen az én zeneiségem. 
A Zeneakadémián népzenei képzésben 
részesültem, a tanulmányaim elvégzése 
után pedig rájöttem, hogy az előadómű-
vészet mellett a zeneterápia területén 
tudom majd megvalósítani az elkép-
zeléseimet. Az ELTE Gyógypedagógiai 
Karán tehát zeneterapeutaként végez-
tem. A saját életeseményeim mellett a 
zenei impulzusok formálták meg ben-
nem azt a szemléletmódot, amellyel a 
zenén keresztül az emberekhez szólok. 
Azt hiszem, a munkásságom magva ez; 
hogy közölni és közvetíteni szeretnék 
bizonyos tartalmakat, és fel szeretném 
hívni az emberek figyelmét arra, hogy a 
zene egy rendkívül kézenfekvő, minden-
ki számára adott eszközként szolgálhat 
az önkifejezés és a másokhoz való kap-
csolódás tekintetében. 
Annak ellenére, hogy népzene szakon 
végeztem és papírforma szerint van 
egyfajta népdalénekesi minőségem, én 
már nem tartom, sőt, talán sosem tar-
tottam magam klasszikus értelemben 
vett népdalénekesnek. A népzenét az 
egyik legfontosabb inspirációs forrásom-
nak tartom, és nem hiszem, hogy egy 
előadó számára elhanyagolható lenne az 
elmélyült stílus- és műfajismeret, de az 
a nyelv, amellyel az emberekhez szólok, 
már nem az autentikus népzene nyelve. 
Ettől függetlenül rengeteget merít a nép-
dalkincsből mind a kettő gyerekleme-
zem. A dalok kiválasztását és szelektá-
lását elsősorban intuitív alapon végzem, 
de a lemezekre felkerülő darabok sok 
esetben a hétköznapi életemben is jelen 
vannak, hiszen a gyerekeimmel, gyere-
keimnek is gyakran énekelek. A zenete-
rápiás gyakorlatban ugyancsak rengeteg 
népdalt használunk különféle helyzetek, 
lelkiállapotok kifejezésére, történetek és 
élmények megfogalmazására. Azok az 
énekek, amelyek működőképesnek bi-
zonyulnak a hétköznapi helyzetekben, 
vagyis amelyeken keresztül meg tudok 
közelíteni egy másik embert – akár egy 
nem tipikus fejlődésű gyereket – azok 
úgymond kiállták a próbát, és bekerül-
tek a repertoáromba. 
Ahogy a népzenét, úgy az úgynevezett 
világzenét sem érzem magaménak. 
Nemrégiben egy beszélgetésben úgy 
fogalmaztam, hogy én egy reneszánsz 
ember vagyok az alkotói minőségemet 
illetően. Az éneklés számomra egy esz-
köz, egy lehetőség arra, hogy kifejez-
zem magamat, s éppen ezért nem is 
tudom elszakítani más művészeti terü-
letektől ezt a tevékenységet. Amikor az 
ember összerak egy dalt, akkor önkén-
telenül is elkezd képeket társítani hozzá. 
Aztán az, hogy ez miként jelenik meg 
a színpadon, megint egy részben vizu-

Paár Julcsi

ális kérdés, minthogy az előadómű-
vészetnek mindig van képi világa is. 
A nonverbális zenei motívumokhoz 
képest a szöveg megint egy teljesen 
más dimenziót nyit meg.
Amikor alkotómunkát végzek, igyek-
szem egyfajta holisztikus szemlélet 
szerint működni, ezért nem válasz-
tom külön az egymásra ható rétege-
ket. Valahol a népművészetnek és a 
hagyományos kultúrának is abban 
van a varázsa, hogy egy komplex, 
sokdimenziós, mégis egységes va-
lóságot tételez. Erről árulkodnak a 
népdalaink szimbólumai, erre épül az 
életünk struktúrája, az életkerék, az 
évkerék… A népművészetet átható 
szellemiségben minden, ami elkezdő-
dik valahol, ugyanabban a pontban is 
ér véget – ezért tud ennyire teljes és 
átható lenni, ezért tud ennyire uni-
verzálisan szólni a mai korok gene-
rációihoz is.
A Héttorony Fesztiválon már szám-
talanszor volt szerencsém fellépni. 
Idén a visegrádi mogyoró-hegyi erdei 
iskolába hívtak meg, aminek azért is 
örültem kifejezetten, mert engem ko-
ragyerekkori emlékek kötnek ehhez 
az épülethez. Egy gyerekműsorral, 
a Kerekerdő mesekoncerttel készül-
tem, ami egy népmesei motívumok-
ból formálódó történetre felépített 
zenei folyamat, egy zenés mese 
(avagy mesés zene). Mivel fontos-
nak tarjuk, hogy a mai túlvizualizált 
világban az ember ne csak a készen 
kapott, instant képeket fogadja be, 
hanem képessé váljon a saját belse-
jéből fakadó világ felismerésére és 
előhívására is, a Kerekerdőben nagy 
hangsúlyt fektetünk a szabad, önálló 
képalkotás lehetőségére.  
A fellépéseim során arra törekszem, 
hogy a hallgató az előadás részévé 
válhasson, hogy a színpad és a néző-
tér ne határolódjon el egymástól, ha-
nem az oda-vissza kölcsönhatásokból 
szülessen meg az az élmény, amit mi 
előadóként tapasztalunk meg, a hall-
gatóság pedig befogadó közegként 
él át. Erre az egységre szerintem 
rendkívül erősen tud hatni az a tér, 
amelyben az adott előadás megva-
lósul. Makovecz Imre munkássága, 
és az annak szellemi alapját képező 
organikus, holisztikus gondolkodás-
mód mintaként szolgál számomra.  
A saját képességeim szerint szeret-
nék én is azokról a szimbolikai min-
tázatokról, kollektív tudattalanból 
származó formákról és tartalmak-
ról szólni, amelyekről Makovecz az 
épületein keresztül hírt adott. Akár 
szakrális térbe, akár középületbe 
vagy művelődési házba lépünk, lát-
hatjuk, hogy ezek az alkotások nem 
művi koncepciók mentén jöttek létre.  
Makovecz épületei magával az em-
berrel lépnek működésbe, a felhasz-
nálóval elegyednek, így valóban egé-
szen rendkívüli élmény megtölteni 
hangokkal egy efféle teret.

„Makovecz Imre munkássága, és az annak szellemi alapját képező or-

ganikus, holisztikus gondolkodásmód mintaként szolgál számomra.”
Tímár Sára

A népzenével, mint sokan mások, én 
is intézményi keretek között kerül-
tem kapcsolatba, még egészen kicsi 
koromban. Ebben a közegben hamar 
felfigyeltek arra, hogy milyen fogé-
kony vagyok az éneklésre és a népda-
lok világára. Már kisiskolás koromban 
éreztem magamban azt a fajta elhí-
vást, hogy nekem ezzel kell foglalkoz-
nom, így arra törekedtem, hogy minél 
mélyenszántóbb módon sajátítsam el 
a népdalkincset. A népzeneoktatás-
ban való részvételem során nagyon jó 
mesterek közé kerültem, akik – bizo-
nyos felvételek velem való megosztá-
sa révén – hitelesen és autentikusan 
avattak be a népdaléneklés rejtelmeibe.
Fiatal felnőttként döbbentem rá arra, 
hogy lehetőségem van az élő források 
személyes, testközeli megismerésé-
re is, így gyűjtőutakra kezdtem járni, 
s a mai napig nem hagytam fel ezzel 
a – számomra mindig katartikus él-
ményekkel járó – tevékenységgel. 
Rendkívül fontosak számomra ezek a 
találkozások, hiszen semmi más nem 
pótolhatja azt az élményt, amikor az 
általam mindössze kazettákról ismert 
énekeket hallhatom „vissza” élőben, 
megtapasztalva ezeknek a valódi 
közegét, levegőjét, az embereket, a 
mögöttük álló életet, a mindennapja-
ikat szervező bölcsességeket. Telje-
sen másképpen viszonyul az ember 
a népdalszövegekhez, miután ilyen 
közelségből találkozhat mindennek az 
együttes erejével. 

Számomra a népzene az etalon, az örök 
origó, és az, hogy elkezdtem igényt 
formálni a tradicionális népzenéből 
való kitekintésre, nem jelenti azt, hogy 
a népdalok iránt táplált alázatom csor-
bát szenvedett volna. Szakmai kihívás-
nak érzem, hogy a népdalok eszköztá-
rával úgy gazdálkodjam, hogy ezáltal 
ki tudjam fejezni azokat a tartalmakat, 
amelyek belülről mozgatnak engem. 
Örökérvényű téma számomra a sze-
relem (ami egyszersmind értelmezhe-
tő istenszerelemként is), a halál utáni 
élet vagy a tudatosodás útja. Weöres 
Sándor verseit találtam kifejezetten 
alkalmasnak arra, hogy ezekről éne-
kelhessek, így a zenekarommal immár 
nemcsak népdalokat, hanem verseket 
is feldolgozunk, ami a zenekar profil-
jában teljesen új dimenziót nyitott.  
A versekhez próbálok olyan dallamo-
kat írni, amelyek nem rugaszkodnak 
el nagyon a népzene hangzásvilágától, 
mégis a saját – az eddigi zenei tapasz-
talataim által formált – ízlésemet tük-
rözik. Ének a határtalanról – ez a meg-
zenésített versekre épülő műsorunk 
címe. Az általam szerzett témákat és 
közjátékokat a cimbalmosunk, Szabó 
Dániel fésüli össze és ülteti rá egy-egy 
zenei ívre; ő adja a kompozíciókhoz a 
harmóniákat is, így ő a fő alkotótársam 
ilyen értelemben.
A Héttorony Fesztiválon egyrészt a sa-
ját formációmmal (Tímár Sára – ének, 
Nyitrai Tamás – hegedű, Fekete Márton 
– brácsa, Lelkes András – nagybőgő, 
Szabó Dániel – cimbalom, Hargitai-Ha-

lászi Lehel – furulya), másrészt a Sebő 
Együttessel léptem fel, ugyanis immár 
tizenhárom éve a Sebő Ferenc által 
vezetett – a táncházmozgalommal 
egyidős – együttes közreműködője va-
gyok, ami nagyon nagy megtisztelte-
tés számomra. Minden esetben Sebő 
Ferenc szokta összeállítani a műsor 
ívét, és hogy mely költők mely verseit 
vesszük elő azon a koncerten, amire 
éppen felkérést kaptunk. Sárospata-
kon József Attilától énekeltünk „sláge-
reket”, ha lehet így fogalmazni, hiszen 
a Sebő-féle versmegzenésítések – úgy 
mint a Gyöngy, a Klárisok vagy A hete-
dik – már-már kultikus feldolgozások-
nak számítanak a közönség körében. 
Mivel Kovács András Ferenc kortárs 
költővel 2018-ban készítettünk egy 
közös lemezt (melyen a költő maga 
is énekel és szaval), Árdeli szép tánc 
címmel, ebből a verses dalciklusból is 
hoztunk egy kis ízelítőt. Persze a leg-
nagyobb Sebő-sláger, a Lydiához is el-
hangzott Horatiustól, illetve Nagy Lász-
ló és Weöres Sándor versei is terítékre 
kerültek. Előbbitől a Sólyom-ének és a 
Ki viszi át a Szerelmet, két olyan da-
rab, melyek nélkül nem telhet el kon-
cert. Az én kedvencem pedig Weöres 
Sándor Valse Triste című verse: mikor 
ezt éneklem, mindig olyan lélekálla-
potba kerülök, amihez nem is tudok 
sok mindent hozzáfűzni. Ha az ember 
meghallgatja, teljesen magával ragad-
ja a rendkívüli módon összeérett kom-
pozíció…

A másik zenekarom, a Dalinda a cap-
pella együttes, velük két évvel ezelőtt, 
online keretek között léptünk fel a Hét-
torony Fesztiválon. Egy másik alka-
lommal Szvorák Katival adtunk közös 
koncertet. Régóta dédelgetett álmom 
volt, hogy a saját zenekarommal is a 
Héttorony Fesztivál színpadára állhas-
sak. Mivel a Makovecz-épületek – és 
a gondolatok, amelyek megformálták 
ezeket a tereket – nagyon közel állnak 
hozzánk, sokat beszélgettünk a próbák 
alatt arról, hogy miként tudnánk hoz-
zátenni a fesztiválhoz a legtöbbet. Örü-
lök, hogy ez az alkalom éppen akkor 
valósulhatott meg, amikor a vers- és 
népdalfeldolgozásokkal az együttesünk 
új szintre lépett. 
Makovecz munkássága számomra egy-
fajta emberközeliséget képvisel. Azon 
túl, hogy az ő építészeti munkáiban 
minden egyes szobornak, ívnek, vagy 
akár minden egyes faelemnek a meg-
formálása mögött egy tudatos folyamat 
húzódik, ezeknek az épületeknek a ter-
mészetes közegében mindenki otthon 
érezheti magát. Arról nem is beszélve, 
hogy mennyire passzolnak ezekhez a 
terekhez – mind a szellemiségük, mind 
az akusztikai környezetük tekintetében 
– a nép- és világzenei hangok. Én ki-
fejezetten szeretem a koncerteket nem 
csak fellépőként, de a közönség része-
ként is látogatni, megadni magamnak 
ezt a komplex élményt. Mindenesetre 
nagyon jó dolga van a Héttorony Fesz-
tivál közönségének. Köszönjük, hogy 
ez létrejöhetett!

„Makovecz munkássága számomra egyfajta emberközeliséget képvisel.”
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A Lakatos Mónika és a Cigány Hangok egy nagyon fiatal formáció, amely többek 
között abban tér el a Romengótól, hogy itt tisztán tradicionális dalokat dolgozunk 
fel. Fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan hangot szólaltassunk meg vagy mu-
tassunk be, amelyet ma már ritkábban hallani. Vannak közöttünk profi, de már 
inaktív előadók, és ellátogatnak velünk egy-egy koncertre „otthonról hozott”, úgy-
nevezett amatőr énekesek is, akiknek nem céljuk, hogy zenei karriert fussanak be, 
de szívesen muzsikálnak velünk. Arra törekszünk, hogy minél eredetibb hangon 
szólaljunk meg, ezért olyan énekesekkel dolgozunk együtt, akik még a mi öregjeink 
technikájával – torokhangon – énekelnek; a fiatalabb előadóművészek közül sajnos 
egyre kevesebben alkalmazzák ezt az énektechnikát.
A Romengóban erősebben volt jelen az úgynevezett a világzenei vonal; nem ritka, 
hogy olyan vendégzenészekkel játszunk együtt, akik a saját zenei világuk, stílusuk 
révén olyasmit adnak hozzá az összhangzáshoz, ami a hagyományos cigányzenéből 
nem feltétlenül következik; úgy mint a flamenco, a jazz vagy a klasszikus zene.  
A Romengóban tehát szívesen fuzionáljuk mindezeket, de a Cigány Hangokban 
igyekszünk maradéktalanul hűek maradni a névhez.

Rostás „Mazsi” Mihály Szabó Dániel

A cigányzenét nem igazán lehet tá-
jegységek szerint széttagolni, annak 
ellenére, hogy van, ahol – például a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vo-
nalon – megfigyelhetünk valamifé-
le „sűrűsödést”, és annak is van egy 
speciális jellege, ahogyan ezt a ha-
gyományt mondjuk Budapesten ápol-
ják. Vannak tehát bizonyos eltérések 
cigányzene és cigányzene között, de 
adalok maguk – nemcsak itthon, ha-
nem az egész világon – szinte ugyan-
azok. A tradicionális oláhcigány-dalok 
velünk együtt vándoroltak mindenfelé, 
és ahol gyökeret eresztett a cigányság, 
ott a dalok is felvették az adott ország 
hangulatát, atmoszféráját. Ahogyan 
az itthoni cigányzenére hatással volt a 
magyar népzene, úgy más vidékeken 
is befolyásolták a kisebbségi zene ala-
kulását a többség zenei hagyományai. 
Ezeket a dalokat tehát organikusan, 
főleg szülőktől, nagyszülőktől, ilyen-
olyan összejövetelek alkalmával tanul-
tuk meg.
Többnyire a Hangszín című lemezünk 
anyagával érkeztünk a Héttorony Fesz-
tiválra, de előkerült néhány olyan dal 
is, amely az albumon nem szerepel. 
Műsorra tűztünk olyan szerzeménye-
ket is, melyeket a cigányzenét köve-
tő nagyközönség hallhatott korábban 

Kacsó Hangával közös duónk érdekes módon 
alakult, nagyjából négy évvel ezelőtt. Egy fel-
kérésnek tettünk eleget együtt, amikor még 
nem is létezett a formáció: egy délvidéki fel-
lépésre indultunk, és ennek apropóján kezd-
tünk el próbálni. Egy hatvanperces anyagot 
hoztunk össze, sikeresen le is zajlott az első 
koncert, mi pedig úgy döntöttünk, hogy mivel 
a székelyföldi zene mindkettőnk szíve csücs-
ke, ebből táplálkozva dolgozunk tovább, cim-
balomra és énekre alapozva a koncertanya-
got. Lényegeben székelyföldi és Felső-Maros 
menti népzenét játszunk, autentikus módon, 
nem nyúlunk bele, nem dolgozzuk fel az adott 
dallamokat. Hanga szokta elmondani, hogy 
náluk – mert neki vannak erdélyi gyökerei 
–, Székelymezőségen, illetve Nyárád mentén 
szokás volt, hogy cimbalmost hívtak a ház-
hoz, és egyszál cimbalomra ment a mulatozás 
meg az éneklés – ezt a hangulatot próbáljuk 
megmutatni, feleleveníteni.
Hanga egyébként nagyon szereti bújni a 
százéves gyűjtéseket, amelyek recsegő mag-
netofonszalagokon lelhetők fel; ezekre keres 
aztán mindenféle népköltési gyűjtemények-
ből szövegeket. Mindezt megkapom, zenei-
leg összerakom, megformálom. Amiből pedig 
én merítkezem, azok főleg a század második 
feléből származó cimbalmos gyűjtések, felvé-
telek.  A székelyföldi cimbalmozás azért na-
gyon különleges és azért más, mint a többi 
dialektusterületet érintő játékmód, mert itt a 
hangszer nem kísér úgy, mint ahogy a városi 
cigányzenekaroknál megszokott. Tehát nem 
harmóniákkal támasztja meg a hangzást, ha-
nem magát a dallamot játssza, azt variálja, 
cifrázza, „tremolózza”. Úgyhogy ez egy egé-

„Bár minden egyes Makovecz-épületnek más és más világa 

van, közös bennük az az elegancia és méltóság, ami elemeli 

ezeket a tereket a megszokott koncerthelyszínek közegétől.”

(mondjuk a ’90-es években) más, már 
nem működő zenekaroktól is, és ame-
lyeket mi örömmel elevenítünk fel an-
nak érdekében, hogy ne merüljenek 
feledésbe.
Egy Makovecz-épületbe lépve megvál-
tozik az ember hangulata, hiszen nem-
csak az akusztikai környezet más egy 
ilyen térben (egy egyszerű koncertte-
remhez képest), hanem az egész at-
moszféra rendkívüli. Bár minden egyes 
Makovecz-épületnek más és más vilá-
ga van, közös bennük az az elegancia 
és méltóság, ami elemeli ezeket a te-
reket a megszokott koncerthelyszínek 
közegétől. Azokkal a formációkkal, 
amelyekben Lakatos Mónival együtt-
működünk, mindig az adott hely adott-
ságait figyelembe véve állítjuk össze 
a műsorainkat, hiszen nemcsak a kö-
zönség, de a tér is diktál. Nyilván más 
dalokat választunk, ha egy szabadtéri 
koncertre készülünk, ahol hangosan 
örülnek és táncolnak az emberek, mint 
akkor, amikor egy zárt térben kell ját-
szanunk, ahová a közönség azért ül be, 
hogy koncentráltan figyeljen a zenére. 
A hely hangulata tehát nemcsak ránk, 
előadókra, hanem magukra a dalokra 
is hat.

szen másfajta stílus, mint ami általában az 
ember fülében van; ezt el is szokták monda-
ni a koncertek után, hogy ez valami egészen 
más megszólalásmód, mint amit megszoktak 
az éttermekben…
 A Héttorony Fesztiválra is a székelyföldi kon-
certanyagot hoztuk, ebben nem volt változás. 
Viszont maga a helyszín zseniális volt: a Ma-
kovecz-templomok nagyon hangulatosak, s 
ideálisak egy ilyen duó felállású formációnak. 
Rendkívül bensőséges atmoszférája volt így 
a műsornak, mi amúgy sem szeretünk nagy 
színpadokon játszani, valahogy nem oda való 
ez a muzsika, nem is tudjuk „bevonzani a kö-
zönséget”. De egy olyan épület, mint amilyen 
a paksi Szentlélek Templom, tökéletesen al-
kalmas arra, hogy megfogjuk a hallgatóságot 
egy ilyen produkcióval. Makovecz Imre az 
építészetében a természetességet próbálta 
követni, organikus alapanyagokból alakított 
ki transzcendens tereket; ezt pedig abszolút 
egybevágónak érzem magával az autentici-
tással, azzal az irányvonallal, ahogyan mi is 
elképzeljük a mai népzenét. Az akusztika is 
különleges egy ilyen helyen, a sok fa egyfaj-
ta melegséget áraszt, lágyítja a hangokat.  
A cimbalomnak nagyon jól áll ez a csengés, az 
éneknek ugyancsak. A templomban elhang-
zott vallásos dal is – a székelyföldi anyaghoz 
most egy református ének is társult. 
Eszembe jutott egy érdekes eset, ami nem 
a Hangás duóval történt meg, hanem Paár 
Julcsi Kerekerdő-koncertjén (ezzel a projek-
ttel is játszottam a Héttorony Fesztiválon, a 
Mogyoró-hegyen, Visegrádon). A szeles idő 
miatt nem a kinti színpadon, hanem bent, a 
Makovecz-épületben léptünk fel, és amikor 
kezdődött a koncert, a mennyezeti ablakon 
keresztül épp úgy sütött be a Nap, hogy a 
cimbalom kapott egy fénynyalábot; utólag 
mondták, hogy kívülről nézve szinte világított 
a hangszer. 

Turi Attila

Éppen harminc éve rendezték meg a 
sevillai világkiállítást, ami történelmi-
leg több ponton kapcsolódik Magyaror-
szághoz. Egyrészt ez volt az első olyan 
világkiállítás a háború után, amelyen 
a keleti blokkhoz tartozó országok is 
önálló pavilont kaphattak. Olyan ez, 
mintha egy nagy bálba kapna az em-
ber meghívót, és akkor szép, új ruhát 
vesz föl. „Az idő egyenértékét” tekint-
ve pedig: Makovecz Imre azt igyeke-
zett megjeleníteni – az Amerika felfe-
dezésnek ötszáz éves évfordulójáról 
is megemlékező – pavilonjával, hogy 
miközben a Nyugat a kincses India felé 
indult hódító útjára, addig mi védtük 
a Nyugatot a Keletről beáramló osz-
mán támadásoktól. A Makovecz-fé-
le pavilon másik sajátossága az volt, 
hogy együtt, saját kezűleg építettük 
fel. Mindez merész partizánakciónak 
számított az 1992-ben még bővenúj-
jáalakuló magyar állam keretein belül. 
Egyszerű munkásemberek 3500 km-re 
az otthonuktól olyan teljesítménnyel 
dolgoztak, amit igen megcsodált a vi-
lág, sokan nagy elismeréssel szólnak 
róla azóta is.

Az idei Héttorony Fesztiválon rendez-
tünk egy fotókiállítást, melynek meg-
nyitójánegy több mint egy órás előa-
dást tartottam, melyben az építkezés, 
avagy „létesítés” történetét meséltem 
el. Többek között arról is szót ejtettem, 
hogy miképpen is toborzott Makovecz 
Imre szakembereket a munkálatokhoz. 
Nem nagy államiépítőipari cégekre kell 
gondolni, mert azok képtelenek lettek 
volna megvalósítani, amit ő elképzelt: 
épeszű somogyi munkásembereket 
gyűjtött maga köré Sevillába, ahol ti-
zenkét csíki és gyergyói áccsal egé-
szültünk ki…
Egy nagyon komoly és mély dolog a 
vele való kapcsolatom, és egy élet kell 
hozzá, hogy megtaláljam arra a vá-
laszt, hogy kinek is lehettem huszonöt 
éven keresztül a munkatársa. Az álta-
la képviselt életszemléletet jól tükrözi 
az a történet, amit elmondok, anélkül 
hogy a dicsekvés beszélne belőlem.  
A 2000-es évek elején Paolo Portog-
hesi építész – aki a római Sapienza 
egyetem professzoraként nagy tiszte-
lője volt Makovecz munkáinak – eljött 

az irodánkba egy beszélgetésre, ami-
nek a végén azt mondta, hogy az a baj 
veled, Imrém, hogy negyven-ötven 
évvel előzöd meg a világot… És per-
sze az ember ilyenkor roppant büszke, 
hogy tagja lehet egy világszínvonalú 
élcsapatnak, de valójában ez azt (is) 
jelentette, hogy nem értik őt meg. Ha 
például megnézzük, hogy az embe-
reknek mit jelent a lakókörnyezetük, 
melyben a napjaikat élik, nem azt ta-
pasztaljuk, az „egész-ség” kifejeződé-
sét keresnék a házaikban; valamifajta 
lelki harmóniát, hogy a lakásoknak is 
„helyesnek” – tehát az adott helyre 
jellemzőnek kéne lenniük. Miközben 
minden univerzális technikával épül 
föl: vasbetonszerkezetet Amerikában, 
Londonban és Budapesten is ugyanúgy 
építenek. De mit közvetítenek velük? 
Ha elmegyünk turistaként Toszkánától 
Párizsig bárhova, valami helyre jellem-
ző ízt szeretnénk érezni, de korszerű-
séget is keresünk, olyasmit, ami képes 
nemcsak a helyi sajátosságokat, ha-
nem magát az időt is kifejezni. 

Az organikus gondolkodást az külön-
bözteti meg más felfogásoktól, hogy 
arányos próbál lenni. Vagyis a különbö-
ző életszituációkhoz kötődő impulzuso-
kat helyes arányban szeretné fölfogni; 
nem dramatizálva, de nem is hallgatva 
el – inkább helyénvalóan mérve fel – az 
adott, aktuális viszonyokat. Pontosan 
az ellentéte tehá tannak, amit ideoló-
giának hívnak (ami az ideának egyfajta 
megcsúfolása vagy megmerevítése). 
Egyensúlyt teremteni időben és térben 
– azokért, akiket eltemettünk, és azo-
kért is, akik még meg sem születtek… 
Egy nagy folyamban (a hagyomány-
ban), amely mint a csermely, hol a fel-
színen, hol a mélyben fut. Mindebben 
a teljességre való törekvésben – az 
idő egyenértékűségébe vetett hitben – 
természetesen a hibázás lehetősége is 
benne foglaltatik. Az igazán nagy baj 
azonban a felismerés hiányában, a ja-
vítás képtelenségében van. Egy indiai 
építész szerint pedig csak a karakter-
nélküli é(pü)let csorba.



Az interjúkat Papp Máté és András Tamara készítette. 
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Művészeti vezető: Kiss Ferenc
Makovecz Imre-díjas hangépítész, 
az Etnofon Records igazgatója
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Producer: Horváth László
A Fonó Budai Zeneház igazgatója, 
az X-Produkció vezetője

Építészeti tanácsadó: Csernyus Lőrinc
MMA akadémikus, Ybl Miklós-díjas építész, 
a Makovecz Imre Alapítvány kurátora, 
az ArchEA Építész Műhely Kft. alapítója

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