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HÉTTORONY FESZTIVÁL
Éppen húsz évvel ezelőtt épült fel Makovecz Imre világraszóló Magyar Pavilonja Sevillában. 
A Héttorony szimbolikája századok óta, számos alkalommal feltűnt a magyar kultúrtörté-
netben, nagyjából azonos jelentéstartalommal. Számunkra a Kárpát-medence népi mű-
veltsége, kollektív emlékezete és kreativitása jelenti azt a kincset, amit a Héttorony magában 
rejt Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és Maribor tornyai között, beleértve a 
Mester épületeit és szellemi hagyatékát is.

Idén ősszel újból elindítjuk és évente megrendezzük a fesztiválsorozatot. Helyszínei át-
nyúlnak a határokon. Egy-egy nagyszabású programot szervezünk a Makovecz Imre ter-
vezte kolozsvári református, a csíkszeredai és százhalombattai katolikus templomokba, a 
lendvai Színházba, a dunaszerdahelyi Városházára, és Kárpátalján a csetfalvai református 
templomba. A fesztivál november 8-án kezdődik és 20-án, Makovecz Imre születésnapján 
fejeződik be az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

A zene elválaszthatatlan a rítustól, mágiától, vallástól, szórakozástól, egyszóval az ünnep-
től. Ennek megfelelően két fajtája alakult ki, a szakrális és a világi zene. Mindkettőnek helye 
és ideje volt évezredeken keresztül. Sajnos mára oda jutottunk, hogy mindenhol valamilyen 
silány változata szól, és jobbára agymosásra szolgál. Mi a Héttorony Fesztivállal a magyarság, 
s a velünk együtt élő népek zenéjét ismét az ünnep rangjára szeretnék emelni.

Kiss Ferenc, művészeti igazgató

Kedves Mindnyájan!

Húsz éve annak, hogy – hála Istennek 
– megadatott. Megadatott, hogy ott 
lehettem, ott lehettünk Sevillában a 
világkiállításon, ahol Makovecz Imre 
megépítette a Magyar Pavilont. A 
kába szeptember végi, vagy október 
eleji andalúz melegben, a párásított 
árnyékba menekülő emberek között, 
nem bánva, hogy perzsel a nap, hety-
kén sétálva, jó volt magyarnak lenni. 
A büszkeség oka pedig maga a ház 
volt. Makovecz Imre háza, a Magyar 
Pavilon. Amiről már akkor és ott tud-
tam, hogy az nem egyéb, mint a 
megépült magyarság. Soha nem fe-
lejtem a ránk csapódó kapu dörrené-
sét, a zsivajt, majd a felsíró zenét. Áld ja 
meg az Isten érte a hangépítészt is. 

Sáros László megnyitó beszéde 
a fesztivál zárórendezvényén, 
az Uránia Nemzeti Filmszínházban

Talán már akkor is tudtam, hogy ha 
Imre épít, az bizonyosan templom lesz. 
Mert az is az lett, ott. A magyarság 
temploma. A héttorony csodája. „Be 
lettünk mi oda zárva.”

(Nem lennék igazságos, ha elhall-
gatnám, volt még ott egy pavilon, a 
japán. Tadao Andoé. Aki meg a „japán-
ságot” hozta oda házával. Aztán senki 
más. Tudom, a kölcsönös csodálat 
némaságával találkoztak egymással.)

De vissza a mi héttornyú csodánk-
hoz. Templom lett az, mint mondtam. 
De hogyan lehet templomot építeni, 
ha megadatik. Mint neki annyiszor. 
Erről ezt írta: „…Én alapjai nál kezde-
ném a dolgot. Azt mondanám, hogy 
a templom, az épület, a benne lévő 
emberekkel, a szertartások eszközei-
vel nem illusztrál. A templom nem 
ha sonlat. A templomnak ilyen érte-
lemben nem szabad szépnek lennie. 
Újra elő kellene vennünk bizonyos 
egyszerű evidenciákat. Hogy a temp-
lom az Isten háza. Ha valaki ezt a szó 
legszorosabb értelmében elhinné egy 

másodpercre, akár sokadmagával, 
akár egyedül ül egy templomban, 
térdre kellene roskadnia, vagy talán 
még sokkal inkább szerzetesi szokás 
szerint arccal a padlóra kellene esnie. 
Nem tudok másból kiindulni, mint 
ebből.” Annak a könyvnek az elején 
olvasható ez, aminek a rajzaiból, ké-
peiből nyílik itt kiállítás, aminek a címe: 
Makovecz – Templomok. Kifogástalan 
könyv.

Ezzel tisztelgett a Vatikánban a pápa 
pappá szentelésének hatvanadik év-
fordulóján. Amiről már alig mesélt 
valamit. Ez a könyv elképesztő tárház. 
Csoda. Ami mögött persze lehet, hogy 
csak páran érezzük a harcot, mert arról 
nem panaszkodik. Nem panaszkodott. 
A meg nem épült templomokról be-
szélek, a rajz ba merevedett csodákról. 
A gáncsoskodókról és tőrvetőkről. 
Majd bánja még, ha eljut oda a hurok-
vető. Nem vagyok bosszúálló. Csak azt 
kívánom, hogy jusson el oda. Hogy 
bánja meg. Imre erről is írt: „Nem törő-
döm azokkal, akik templomterveim 
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megépítését megakadályozzák. Nem 
jutnak el a szívemig a gyáva, névtelen 
nagytiszteletű urak és főtisztelendő 
urak, mert a templom ünnep, Isten 
világának ünneplése, a templom 
imád ság, melyben ég és föld találkozik, 
imádság, mely megidézi az angyalo-
kat, és a kárhozatot eltaszítják utam-
ból, amikor dolgozni kezdek.”

De most ne erről beszéljünk. Mert 
itt a feladat. Hogy épüljön meg hoz-
zájuk még az a hat torony a templom 
körül. A Felső-Krisztinavárosban. Mert 
ez mostantól a mi feladatunk. Vagyunk 
mi is olyan jók, mint a katalánok. A 
saját Sagrada Familiánkat mi nem tud-
juk megépíteni? Dehogynem. Csak 
akarnunk kell. Nagyon kell akarnunk.

Erről is írtam már:
Mert ez nem hagy nyugodni. Mert 

ezt aztán tényleg meg kell csinálni. De 
hát annyi a segíteni akaró. Nekik se 
mindegy. Csak ezt most gyorsan kéne. 

El kell kezdeni. Hogy mikor fejezik be, 
az meg talán mindegy is. Csak épüljön, 
mint Gaudié. Az sincs kész. De kész 
lesz. S a felszentelésen ott lesz a Mes-
ter is. Hisz mennyire várta. Az lesz csak 
a vidám nap. Talán még valami díjat is 
kap. De nem. A díjakat nem erre, és 
nem ilyenkor osztják. 

A díj – hisz már annyid van – nem 
lesz egyéb, nem lehet egyéb, mint 
ma ga a templomod. De ígérd meg, ha 
kész lesz, a felszentelésre Te is eljössz. 
Mi ott leszünk és várunk.

Aztán a végén majd, kifáradva a 
naptól, hazamegyünk mindannyian. 
Ahogy Te is tetted. Egy kicsit megnyu-
godni.

Kedves Mindnyájan!
Nézzék meg ezt a kiállítást nyílt szív-

vel, hittel, örömmel, bizakodással, el-
szántsággal és erős akarattal. Úgy, 
mint ha templomot építenének. Elő-
ször magunkban. Mert most ez a fel-

adat. Mert ezt a templomot, ezt a fel-
ső-krisztinavárosit fel kell építenünk. 
Mert ez a mi templomunk lesz. Mako-
vecz Imre ezt nekünk szánta. 

„Egyre fontosabb, ahogy az élet vé-
géhez érek – írja, – az az erő, amely 
képes legyőzni a „sárkányt”, a torzat, az 
okos és önző torzulást, az életerőt 
módosító kísértést. Egyre fontosabb 
az elegancia, mely a sötétség erőit fé-
ken tartva, egyensúlyt teremt, mely 
feltétele a belső békének, és így a te-
remtés céljának, a szabad embernek.” 
Ezért viseli Szent Mihály nevét ez a 
templom, ezért szentek és kárhozot-
tak temploma.

Végül köszönetet mondok minden-
kinek, aki ennek a ma esti ünnepnek 
a létrejöttéhez hozzájárult. Képpel, 
könyvvel, zenével, szervezéssel, oda-
figyeléssel, jelenléttel, akarással, de 
legkivált lélekkel és szívvel.                                   

A kiállítást megnyitom.

44

Hayde Réka felvételei
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