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Csernyus Lőrinc, Menyus hívott telefo-
non, hogy írnék-e Imréről az Ország-
építő következő számába, de ne az 
építészről, ha lehet, hanem arról az 
emberről, aki hetven fölött táncházba 
jár rendszeresen a feleségével, aki ott 
van minden jelentősebb népzenei 
koncerten, s bármikor szeretettel fo-
gad a Kecske utcában egy kupica pá-
linkára. Hát persze, megtiszteltek vele 

– mondtam. Mikorra kéne? – Kábé két 
heted van rá… – Rendben, számít-
hatsz rám – búcsúztam tőle boldogan. 

Aztán, ahogy közeledett a határidő, 
egyre jobban berezeltem. Sokat töp-
rengtem azon, hogy, mit kéne, hogy 
kéne, lehet-e, fontos-e, szabad-e, érde-
kes-e? Belefogtam, újra átolvastam 
Makovecz írásait, meg sok mindent, 
amit róla írtak. Ahogy telt az idő, úgy 
vált egyre reménytelenebbé ígéretem 
beváltása. Összekuszálódtak bennem 
a motívumok, és csupa olyan speku-
latív, tudálékos, unalmas, pátosszal teli 
gondolatkísérlet került a vincheste-
remre, amiket még mástól is utálnék 
elolvasni. Ráadásul még rosszul is 
vol tak megírva. Csődhelyzet, kétség-
beesés. És akkor Imre megszólalt va-
lahol mö göttem: Mért játszol hamisan, 
öreg? Ne erőlködj, lazítsd el magad! 
Próbálj muzsikálni…

Ennyi kellett és újrakezdtem. 
•

Elindultam a kabócazsivajos sevillai 
estébe. Bele a sötétbe, a vérnarancs és 
citromillatú selyemszélben a legto-
vább nyitva tartó, szivarfüstös bode-
gába. A bölcsesség és igazság végvá-
rai közül abba, ahol Imre leginkább 
szeretett ülni velünk pirkadatig. 

Rengeteget kaptam attól a sevillai 
Magyar Pavilontól. Makoveczről már 
hallottam előtte, de személyesen 1991-
ben találkoztam vele először még a 
Zay utcai MAKONA-székházban. A 
pa vilon programzenéjére írt ki pályá-
zatot, s az épület filozófiájáról tartott 
előadást a jelentkezőknek. Lehenger-
lő volt. Végre egy markáns, művelt, 
okos és szép magyar ember, aki nem 
csak dumál, hanem érti is a dolgát és 
pont azokat a kérdéseket feszegeti, 
amikről az akkori értelmiségi elit meg-
feledkezni látszott. Talpra magyar! 
Fehér ing, mellény, keményszárú csiz-
ma, 48-as kard a falon, mindehhez 
korszerű hitvallás a nemzetről, népi 
műveltségről, szabadságról. Gyémánt 
elme, büszkeséget és derűt sugárzó 
tiszta beszéd, és semmi anakronizmus. 
Ez igen! – gondoltam, már ezért érde-
mes volt beneveznem. Aztán a Ma-
gyartölgy mítoszai című pályamun-
kám nyert. Másik két alkotással együtt. 
Rang sorolás nem volt, de az enyém 
úgy megtetszett neki, hogy azt játszat-
ta legtöbbször a pavilon fél éves üze-
melése során az andalúz fővárosban. 
Lett is ebből baj, de tanultam belőle. 
A demokráciáról szóló tananyag lövést 
kapott, s az illúzióim kezdtek szerte-
foszlani. Komoly államférfia kat láttam 
zokogni az épület megtekintése után 
a kijáratnál, általam nagy ra becsült 
személyiségeket könnyeikkel küszköd-
ni és megrendülten ténferegni a prog-
ram végeztével, s még több, büszke, 
sugárzó arcú fiatalt, dúdolva valame-
lyik elhangzott magyar dallamot, vagy 
a Prédikátorok könyve részleteit mor-
molva – „Mindennek rendelt ideje van, 

és ideje van az ég alatt minden akarat-
nak” – és itthon máris ócsárolni kezd-
ték a kifinomult ízlésű kritikusok. Imrét 
ez cseppet sem érdekelte, de én dü-
höngtem, mert igazságtalannak és 
manipuláltnak éreztem az egészet. A 
Muzsikában egy szakmabéli oldalakon 
keresztül szapulta a zenémet, de Imre 
megnyugtatott. Ne törődj vele, ez csak 
azért van, mert irigyek. Annak idején 
Dobszay testi-lelki jó barátom volt, 
egészen addig, amíg ki nem kötött a 
liberális oldalon. Azóta acsarkodik. 
Ezek nem bírják elviselni, hogy ezt a 
JELET mi állítottuk. Természetes hát, 
hogy magasztalja a kormányzat által 
felkért Jeney-Vidovszky szerzőpáros 
kompozícióját – akik előtt egyébként 
le a kalappal, mert nagyszerű zene-
szerzők –, csak éppen ez a zenéjük 
nem a pavilonomba való. Az is jellem-
ző, hogy megbízta tanítványát (egy-
ben a vejét), hogy téged meg tapos-
son a sárba. Ezt így szokás azon az 
oldalon. Valóban dilettáns és hatásva-
dász amatőr lennél, Ferike? Sebaj! 
Ebben az országban kimagasló mű-
vészi, tudományos és sportteljesítmé-
nyeket az elmúlt 45 évben leginkább 
az ilyen amatőrök értek el, mint te 
vagy. Ne búsulj! 

•
Aztán a bodegában merültünk 11 500 
évet. Gyakran horgonyoztunk le At-
lantiszon. Imrének kedvenc témája 
volt az elsüllyedt civilizáció, a legenda 
örökérvényű üzenetével egyetemben. 
Megszívlelendő, hisz ma is hasonló 
helyzetbe hozta magát ez emberiség 

– mondta. Annak az ősi, magas szintű 
kultúrának a pusztulását az élet és a 
szervetlen világ egyensúlyának meg-
bomlása, a hit elvesztése, az önzőség 
és szertelenség okozta. Hát, ilyenekről 
én a Rákóczi gimnáziumban nemigen 
hallottam, de még az ELTE bölcsészka-
rán sem. Majd szóba került a kollektív 
emlékezet. Meddig vezethető vissza? 
Mi az, ami volt, a nyomai fellelhetők, 
de már a jelentését nem ismerjük? 
Őrü let! Például tudjátok, hogy temp-
lomaink zengő tornyai eredetileg az 
atlantiszi katasztrófára emlékeztettek, 
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s csak később változott meg a harang-
szó üzenete? Kipirulva, lelkesen me-
sélte Imre a képtelenségeket. Én meg 
csak hüledeztem. Az ő hatására álltam 
neki Platónt, majd Rudolf Steinert ol-
vasni. 

Sevillának köszönhetem, hogy még 
abban az évben megalapíthattam az 
Etnofon Népzenei Kiadót. A teljes tisz-
teletdíjamat beletettem a vállalkozás-
ba, de Makovecz cége és a tanítványa-
it tömörítő Triskell is támogatta 50-50 
ezer forinttal régi álmom megvalósu-
lását. Ez nagy összegnek számított 
akkor, főleg azok után, hogy a Kecske 
utcai székház felépítése minden pén-
züket elvitte. Csak hogy érzékeltes-
sem: két olyan Sennheiser mikrofonra 
futotta belőle, amiknek még ma is 
cso dájára járnak. 

Ja, és a Héttorony Fesztivál! A bode-
gás tanszéki beszélgetések elsodortak 
a magyar mítoszok világába is, így 
né hány évvel Sevilla után Ipolyi Ar-
nold Magyar mythologiá-jában rálel-
tem a héttorony-legendára. Imrét 
meg lepte, mert nem ismerte addig 
ezt a magyar szellemet rendkívüli tö-
mörséggel szimbolizáló történetet 
(amit itt mellékelek is). Mivel számunk-
ra a Kárpát-medence népi műveltsége 
jelenti azt a kincset, amit a Héttorony 
magában rejt, ez lett hát a neve feszti-
válunknak. Emblémája pedig a pavi-
lon árnyképe. A legenda felfedezésé-
nek volt még egy hozadéka, mégpe-
dig az, hogy megingattam a magyar 
irodalomtörténet egyik hamis feltevé-
sét (bár egyelőre ezt csak én és rajtam 
kívül csak néhányan tudják). Mégpe-
dig József Attila Karóval jöttél… verse 
kapcsán: 

„…be vagy zárva a Hét Toronyba
és már sohasem menekülsz.”

Vagy:

„Be vagy a Hét Toronyba zárva,
örülj, ha jut tüzelőfára”

Minden értelmezés az örök rabság 
szimbólumának tartott sztambuli Je-
dikulára történő utalásnak véli a Hét 
Torony hangsúlyos említését a vers-

ben. Ezt tanítják még ma is. Hát a fe-
nét! Attila tanulmányozta a magyar 
mitológiát, ismerhette Ipolyi könyvét 
is. Nyilvánvaló, hogy erre a késmárki 
legendára utal. Így van ugyanis értel-
me. Körülötted tengernyi kincs, de 
mire mégy vele, ha egyszer bennra-
gadtál, s ki tudja, hogy jön-é valaki, aki 
megvált majd téged? Hiába az arany, 
ha tűzifa kéne, minek a kincs, ha nin-
csen kenyered?

Látod Mester, ez a találmányom se 
született volna meg nélküled! Mert 
fantázia, vízió és álom nélkül nincs 
mű vészet – tanultam tőled. Mint aho-
gyan a keresztyén hitben való meg-
erősödésemet is neked köszönhetem. 
Valahogy így írtad egyszer: „Mert a 
vonulások csodás és titokzatos emléke-
ket hordoznak … ez egy ősi dolog, év-
ezredeken át vonultak az emberek va-
lahová … zászlók alatt, és meg akarnak 
érkezni egy megszentelt helyre…” 

Igen. Így megértettem Csíksomlyót, 
és felfogtam Adyt: 

„Pompás magyarok, templomból jövet, 
Mentek át a Kalota folyón 
S a hidat fényben majdnem fölemelte 
Az ölelő, júniusi nap. 
  …
S micsoda nyugodt, nagyságos arcok, 
Ékes párták, leesni áhitók. 
Papi-beszéd kemény fejükből 
      csöndben 
Száll el s nyári illattal vegyül. 
Mily pompás vonulásuk a dombon. 
Óh, tempós vonulás, állandóság, 
Biztosság, nyár, szépség és nyugalom." 

Ady Endre: A kalota partján

Az utolsó látogatásom hozzád tavaly 
tavasszal történt. Nagy szeretettel fo-
gadtál, mint mindig. Tréfálkoztál, de 
már fájt belül. Éppen sikerült kirángat-
notok az irodádat a kelepcéből, vidám 
voltál, tele tervekkel. A feleségem nem 
hagyja, de azért iszom most veled egy 
pohárkával. Igaz, én vagyok a Főnök, de 
mégis Marianne a főparancsnok. Ott-
hon nem engedi – s a kolléganőd már 
hozta is fejcsóválva a szilvóriumot. 

Faggattál, hogy min dolgozom ép-
pen, és elárultam neked egy későbbi 

nagy tematikus albumom és előadá-
som, a Holdudvarház című produkció 
tervét is. Ami úgy indulna, hogy az 
Úristen már csak egyféleképpen tudja 
megmenteni szegény magyarokat. 
Úgy, hogy egy éjjel alászáll seregével 
és szőröstül-bőröstül, levegőstül, he-
gyekkel, vizekkel, építményeivel, min-
denféle kincseivel, élőlényeivel, külön-
féle népeivel együtt felviteti a Kárpát-
medencét a Holdra. Ott aztán maguk-
ra hagyja őket, hogy szálljanak ma-
gukba, javuljanak meg maguktól, ha 
tudnak, és a többi… 

Akkor te megkérdezted: Mért nem a 
Napba? Az a férfi égitest.

Mert onnan nem tudnánk visszajön-
ni, elégnénk.

Igaz. Vissza kell jöjjünk, mert nekünk 
itt a helyünk, itt van dolgunk – zártad le, 
és úgy belelkesültél, mint egy gyerek. 
Egyből felajánlottad a színpadkép 
meg tervezését. Ez éltedben sajnos 
nem valósult meg, de ne hidd, hogy 
nem foglak szavadon!

Évek óta Imre felesége, Marianne egyik 
legfőbb gyámolítóm. Anyám korai 
halála miatt olyan bensőséges ügyei-
met is megosztottam vele, amiket 
mással nem nagyon lehetett. Ő lett a 
Pótmamám. Férje elfoglaltsága miatt 
gyakran közvetített közöttünk. Telefo-
non vagy e-mailben. Íme két ilyen le-
vélváltás:

Kedves Kisferi! 
GYÖNYÖRŰ volt, KÁPRÁZATOS, sok 
szeretettel gratulálunk, Pótmama és 
Makoveczimre. Most már majd meg-
beszéljük, mikor jöjjenek el.

2007.03.20. (a Pávaének bemutatója 
után)

Kedves Pótmama!
Köszönöm, hívott ma Imre is. Nagyon 
örülök, hogy nem hoztam szégyent 
Magukra.

A látogatás időpontjára Pótmama 
tegyen javaslatot, mi alkalmazkodunk. 
Én most jobban ráérek egy ideig, bár 
Húsvét után szeretnék belefogni a Na-
dapon vásárolt parasztházunk felújí-
tásába. Várom Menyus terveit, mert ő 
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non vagy e-mailben. Íme két ilyen le-
vélváltás:

Kedves Kisferi! 
GYÖNYÖRŰ volt, KÁPRÁZATOS, sok 
szeretettel gratulálunk, Pótmama és 
Makoveczimre. Most már majd meg-
beszéljük, mikor jöjjenek el.

2007.03.20. (a Pávaének bemutatója 
után)

Kedves Pótmama!
Köszönöm, hívott ma Imre is. Nagyon 
örülök, hogy nem hoztam szégyent 
Magukra.

A látogatás időpontjára Pótmama 
tegyen javaslatot, mi alkalmazkodunk. 
Én most jobban ráérek egy ideig, bár 
Húsvét után szeretnék belefogni a Na-
dapon vásárolt parasztházunk felújí-
tásába. Várom Menyus terveit, mert ő 
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segít nekem ebben a munkában. Mi-
után elkészült, irány Nadap! Addig 
mindenféle mesterek után járok.

Kézcsókom, Imrének pedig jó egész-
séget és kevés idegbajt kívánok (bár 
ezek miatt a hülyék miatt nehéz nem 
dühöngeni).

Kisferi
2007.03.20.  

Kedves Kisferi, most értünk haza. 
Nagyszerű volt, remek, gyönyörű.

Főnököm ezt üzeni: Feri! Megrendí-
tő volt, ez a közép-európai világ, a 
tangóharmonikától a szavalókóruson, 
szaxofonon, dudán át a tárogatóig. 
Délszláv hangzásra tüzes pontozót 
járni, legendákba merülni!... ne cso-
dáld, hogy nem akartunk hazamenni. 

- Isten áldjon! Makovecz és Pótmama.
2008.03.18. (a Királyok, szentek, vité-

zek bemutatója után)

Kedves Pótmama és Mesterem!
Örülök, hogy nem csalódtak ben-

nem. A tánc különben úgy kattant be 
nekem, hogy észrevettem, az egyik 
korabeli dallammal (Ca rosina) hangról 
hangra egyezik egy múlt század dere-
kán gyűjtött táncdallam, az Igram kolo 
kezdetű, amire a baranyai horvátok a 
mai napig táncolnak. Két zenészem 
hálistennek biharis volt sokáig, így a 
lábukban bennrekedt a lakócsai csiz-
maverős. Mért ne táncolják el? Hiszen 
ez a közös keleteurópai paraszti mű-
veltség rengeteget megőrzött a kö-
zépkori kultúrából is. Öröm volt szá-
momra ez a munka ismét, mert ren-
geteget tanultam vele megint.

Köszönöm az érdeklődést és tény-
leg azon leszek, hogy tavasszal Nada-
pon egyik hétvégén együnk-igyunk, 
levegőzzünk és beszélgessünk egy jót 
végre. Menyusék és Für Lajos is öröm-
mel jönne. Mit szól hozzá a főnöke? 
Majd egyeztetünk.

Szeretettel üdvözli: Kisferi
2008.03.18.

Ez a bizonyos, a levelekben sűrűn 
emlegetett vendégség sajnos már 
vég leg elmaradt. Imre számára az evi-
lági vendégség is véget ért. Maga után 
hagyott azonban egy kohéziós erő-
mezőt, ami sokunkat, sokáig ellát 
ener giával. Amivel bármikor eljutha-
tunk az andalúz vérnarancsligetbe, 
kincseket gyűjthetünk a Héttoronyból, 
s lemerülhetünk Atlantisz partjaira. 
Oly sebesen, mint a Gondolat.

•
„...a Héttorony mélyében fekszik a 
mérhetetlen kincs, melynek a Barát az 
őre; bizonyos éjeken látni őt völgyeket 
áthágó lépéssel, fejével a holdig felér-
ve járni, s a kincshöz vivő kulcsokat 
kinálgatni. Ezen kincs magába foglal-
ja mind azt, mi az isteni magyarföldön 
csak lelhető: aranyfákat, gyümölcsöt, 
szöllőgerezdeket, mindennemű álla-
tot, bor helyett, iható folyékony ara-
nyat, arany tyúkokat, hasonló tojást 
költve, arany köveket st. ki belé juthat 
az szedhet amennyit s mit akar egy 
óráig éjfél előtt, ekkor földrendítő csa-
pással 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, szeren-
csét 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 
még is sikerülne valakinek azokat ki-
vinni, azonnal megszűnnék magyar-
hon gazdagsága, s az ország puszta s 
elhagyottá lenne.”

(Ipolyi Arnold: Magyar mythologia,  
Pest, 1854)  

Sevilla, EXPO'92 magyar pavilon
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