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zene És ÉPíTÉszET

› A fesztivál gyökerei Sevilláig nyúlnak  
vissza. Milyen különleges kapcsolat fűzi 
Makovecz Imréhez, hogy a Héttorony  
Fesztivált is részben hozzá köti?
K. F.: Életem egyik legmeghatározóbb művé-
szeti élménye volt a világkiállítási pavilon. 
Imre pályázatot írt ki egy húszperces prog-
ramzenére. Ennek a pályázatnak az egyik 
nyertese én voltam, így fél éven át az én ze-
ném is szólt abban a csodálatos épületben. 
Nagyon sokat beszélgettünk akkor a népmű-
vészet, a zene szerepéről, szeretetéről. Imre 
bevezető szemináriumokat tartott nekünk, 
amelyek nagy hatással voltak rám. A kap-
csolatunk az expo után is megmaradt. Egy 
másik lényeges momentuma a barátságunk-
nak, hogy mind anyagilag, mind eszmeileg 
támogatta, hogy megalapíthassam Magyar-
ország első független népzenei kiadóját. 
Noha fizikailag eltávozott közülünk, én máig 
érzem a jelenlétét, és ha nehéz feladat előtt 
állok, mindig kikérem a véleményét.

› Honnan ered a fesztivál neve?
K. F.: Tíz évvel Sevilla után még mindig 
motoszkált bennem héttornyos épületé-
nek szimbolikája. 2002-ben találtam rá 
Ipolyi Arnold Magyar Mythologia című 
gyűjteményében egy héttorony-legendára. 
Számunkra − kicsit továbbgondolva a hét 
torony szimbolikáját − a Kárpát-medence 
népi műveltsége, kollektív emlékezete az a 
kincs, beleértve a Mester épületeit és szel-
lemi hagyatékát is, amit ez magába rejt 
Bécs, Kassa, Munkács, Brassó, Újvidék, 
Zágráb és Maribor tornyai között. Ezt a 
Kárpát-medencei műveltséget szeretnénk 
a fesztivál keretein belül megszerettetni a 
szélesebb közönséggel. Különös azonban, 
hogy régebben rossz emlékek kötődtek a 
hét toronyhoz − gondoljunk csak a török-
országi fogságra! Talán József Attilának is, 
aki ismerte az Ipolyi-művet, eszébe jutha-
tott a legenda a Karóval jöttél című vers 
írása közben: „Be vagy a Hét Toronyba 
zárva, Örülj, ha jut tüzelőfára”. De ez a mi 
hét tornyunk kincsekkel van tele.

› Az első fesztivált az Etnofon kiadó tízéves 
jubileumán, 2002-ben tartották. Három 
sikeres rendezvényt követően gazdasá-
gi okok, és többek között a támogatások  
elmaradása miatt megszakadt a folyamat. 
2010-ben jelentkezett partnernek az azóta 
Magyar Örökség díjjal is kitüntetett Fonó 
Zeneház. Milyen lehetőséget láttak ebben?
H. L.: Egyrészt Lajkó Félix 2011-es Makovecz-
turnéja kapcsán bebizonyosodott, hogy 
működik az alapelgondolás. A Fonót a ha-
tártalan kulturális koncepciók bölcsőjének 
tartottam már akkor is, amikor először az 
ezredfordulón egy éven át, majd most, ami-
kor másodszorra immár negyedik éve igaz-
gatom. Keresgélni, kutatni a magyar kultúra 
rétegeiben, támogatni, felfedezni, irányítani 
mindazon produkciókat, melyek az egyetemes 
magyar kultúra 20. századi és 21. század 
eleji időszakára esnek. Ideértendő az utolsó 
nagy népzenei gyűjtés, az etno- és világze-
nei mozgalom teljes felkarolása, támogatása, 
és olyan életművek feltétel nélküli segíté-
se, mint amilyen Szabados Györgyé, Dresch  
Mihályé, id. Csík Jánosé, Herczku Ágnesé vagy 
Lajkó Félixé. Menedzselni egy művészt vagy egy 
koncepciót, egy fesztivált, vagy magát a Fonót, 
nem mondom, hogy egyre megy, de ugyanazo-
kat a metódusokat alkalmazzuk. Ha sikeresek 
egy művész esetében, sikereseknek kell lenniük 
egy intézménnyel kapcsolatban is. Sem időt, 
sem energiát nem sajnálunk, hogy ezekkel az 
ügyekkel foglalkozzunk, mert valljuk, hogy az 
értékek melletti kiállás a mai korban küldetés.

› A Fonó nem csupán klub, koncertterem, 
táncház és stúdió, hanem a világ egyik leg-
fontosabb világzenei kiadója – derül ki a 
World Music Expo idei listájából, amelyen a 
kizárólag magyar előadókkal foglalkozó ki-
adó a 12. helyen szerepel, és csak az iparág 
amerikai és brit óriáscégei előzik meg.
H. L.: A munkánk egyre értékesebbnek számít  
Európa-szerte, bár Magyarországon egyelőre 
ebből még keveset érzünk. Az elismerés azt 
jelenti, hogy Európában értékelik azt a frisses-
séget, hagyományt, a hagyomány újraértel-
mezését, amit a Fonó kiadó hozzá tud adni a 
világzenéhez. Ugyanakkor talán annak is szól 
az elismerés, hogy zeneházként helyszínnel és 
fesztiválokkal is tudjuk támogatni az előadókat.

› Mit takar tulajdonképpen a világzene  
kifejezés?
K. F.: A nagy lemezcégek ötlete nyomán 
terjedt el ez a kifejezés a nyolcvanas 
évek vége táján, amikor megszaporodtak  
a népzenei gyökerű muzsikák. Ezzel be-
sorolhatóvá vált minden, valamelyik nép 
muzsikájából kiinduló, attól elrugaszkodó 
alkotás. A magam részéről az azonosság-
zene megnevezést kifejezőbbnek tartom.

› Nemrég úgy fogalmazott a fesztivál igaz-
gatójaként, hogy ez egy határokon átívelő 
zarándoklat, egy magyar El Camino.
H. L.: Ha végigjárjuk az egyes állomások 
által kijelölt utat, megváltozik a magyar-
ságról kialakított képünk. A Kárpát-me-
dence szinte minden szegletében találunk 
Makovecz-épületet. Hatalmas élmény fel-
keresni ezeket a településeket, találkozni 
az ottani magyarsággal, megismerni az 
életüket, szembesülni azzal, hogy a nehéz-
ségek ellenére hogyan élik meg kultúráju-
kat. Ez a zarándoklat rámutat a magyar ré-
giók problémáira, egyben bizonyítja, hogy 
a magyar kultúra él ezeken a területeken. 
A rendezvénysorozat különlegessége, 
hogy olyan helyekre próbáljuk szervezni 
programjainkat, ahová a kultúrának ez a 
szelete nagyon nehezen, vagy egyáltalán 
nem jut el. Ez a kulturális esélyteremtés 
színtere. Snétberger Ferenc gitárművész 
Lendván eddig még soha nem adott kon-
certet, Kolozsváron pedig azelőtt még 
életében nem járt. Ezek szerencsés talál-
kozások: a művészet szembesül az ottani 
közönség elvárásaival, vagy azt akár fölül 
is múlja, hiszen lehet, hogy még évtize-
dekig nem hívnák meg az adott előadót. 
Fontos számunkra, hogy a Budapesten kí-
vüli kulturális kínálat életre keljen. Egyet-
len programunk van a fővárosban, és az 
a gálaest. Ez a jövőben sem fog változni.  
A Héttorony az idén többek közt Csík-
szeredára, Kolozsvárra, Nagyváradra,  
Kakasdra is ellátogatott, visszatérő helyszín  
Makó és Lendva, amelyek amellett, hogy 
kiemelt szerepet játszanak a Makovecz-
életmű ápolásában, nagyszerű koncert-
helyszínek is egyben.

1992-ben épült fel Makovecz Imre magyar pavilon-
ja a Sevillai Világkiállításon, amely szinte azonnal 
nemzeti jelképpé vált. Tíz évvel később ennek az 
épületnek az üzenete inspirálta a szervezőket az 
első Héttorony Fesztivál megrendezésére. Rövidebb 
kényszerszünetet követően a Fonó Budai Zeneház  
bekapcsolódásával megújult a fesztivál arculata, 
új elemekkel gazdagodott a határokon is átívelő 
programja. A kéthetes rendezvénysorozatot, amely 
az idén Visegrádról indult, és a hazai helyszínek 
mellett Erdélyt, Kárpátalját, Szlovéniát és Szlováki-
át is bejárta, a hagyományokhoz híven november 
20-án, Makovecz Imre születésnapján egy nagy-
szabású budapesti gálakoncert koronázta meg.  
A missziós céllal életre hívott fesztiválról kérdezte 
Kiss Ferenc hangépítészt (Sáros László elnevezésé-
vel), az Etnofon Népzenei Kiadó vezetőjét, a fesztivál 
művészeti igazgatóját, Horváth László fesztiváligaz-
gatót, a Fonó Budai Zeneház vezetőjét, valamint 
Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építészt, Makovecz Imre 
tanítványát és munkatársát, a fesztivál építészeti 
szekciójának vezetőjét Dénes Eszter.

D r e s c h  M i h á l y    
f o t ó :  M a r o s i  V i k t o r
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› A Makovecz-életmű ápolása terén a fesz-
tivál jóval megelőzte a 2012-ben kiadott 
kormányhatározatot. 
H. L.: Mindenekelőtt definiálnunk kell, mit 
jelent számunkra Makovecz Imre életműve.  
A halála után rádöbbentünk, hogy ápol-
nunk kell az örökségét, hiszen a Kárpát-
medencében szétszórva található alko-
tásai a helyi közösségek számára fontos, 
nemzeti identitást adó épületek. A fesztivál 
segítségével igyekszünk megőrizni a ha-
gyatékot, mégpedig a saját eszközeinkkel: 
szellemi munícióval látjuk el Makovecz 
Imre tereit. Ez a 2012-ben útjára indított 
Héttorony küldetésének egyik része: olyan 
igényes produkciókat bemutatni, amelyek 
máskülönben nem jutnának el ezekbe az 
országrészekbe. Makovecz örökségének 
méltó ápolása már önmagában nagy ered-
mény. Ha a kormányhatározat értelmében 
az épületek felépülnek, illetve megújulnak, 
ezek új helyszínekként kapcsolódhatnak be 
az elkövetkező fesztiváljaink vérkeringésé-
be. A legfőbb siker azonban a felső-krisz-
tinavárosi templom alapkőletétele lenne. 
Ez megkoronázná a kezdeményezéseinket. 
Makovecz örökségére mindannyian büsz-
kék lehetünk. Aki egyszer a Makovecz-
terekbe belép, az elvarázsolódik. A fesz-
tiválnak sem lehet más célja, mint hogy 
megszólítsa és elvarázsolja az embereket.

K. F.: A kormányhatározat valamiféle kom-
penzációt jelentett Imrének, mert bárme-
lyik kurzust nézzük is, nem volt elkényez-
tetve. Középülete a mai napig nem áll a 
fővárosban. A rendszerváltás utáni első 
kormány bízta meg a sevillai magyar pa-
vilon tervezésével, ami ma is áll, sőt, mű-
emléki védettség alá helyezték. A körülötte 
élő emberek, tanítványai mindig értékelték 
munkáját, de a hivatalos elismeréssel túl 
sokáig vártak az illetékesek.

› A zene mellett az építészet a fesztivál 
másik pólusa. A koncerteket így majd 
minden helyszínen kiállítások, előadások, 
szakmai beszélgetések kísérik.  
Cs. L.: Nagy megtiszteltetés volt számom-
ra, amikor felkértek a fesztivál építészeti 
tanácsadójának. Akkor még nem sejtettem, 
hogy ez idáig fejlődik. Horváth Lászlóval 
ismertük egymás tevékenységét, minket va-
lóban a szimpátia hozott össze. Kezdetben 
nem volt minden helyszínen építészeti prog-
ram, de mára szinte valamennyi koncertet 
kísér ilyen rendezvény. Minden évben új 
témával készülünk, noha ma már azt is meg 
tudnánk tenni, hogy cserélgetjük a különbö-
ző helyszíneken megrendezett kiállításokat. 
Az előadásokhoz a szűk Makovecz-körön 
túl próbáljuk bevonni mindazokat, akik 
hasonlóan gondolkoznak. Lendván például  
U. Nagy Gábor tartott előadást a Vend- 
vidék építészetét bemutató kiállítás kapcsán. 
Az építészet csak ráerősít a zenei programok-
ra, nem akar konkurálni velük, nyitottak va-
gyunk a fotó és a film irányába is.
 
K. F.: Tematikailag mindenképpen kapcso-
lódni akarunk az építészethez, és hang-
súlyozni szeretnénk, hogy a zene és az 
építészet egy tőről fakad. Makovecz Imre 
mondta: „az építész feladata összeköt-
ni az eget és a földet”. Tulajdonképpen a 
zenésznek is az a feladata, hogy az égiek, 
vagy akár a föld alattiak üzenetét közve-
títse a földieknek. Ezt jelképezi számomra 
Makovecz 1992-es sevillai expopavilonban 
felállított fája is. Az építészet és a zene, 
ha különböző kifejezési eszközökkel is, de 
mégiscsak a helyet, a teret és az időt pró-
bálja leválasztani egy adott pillanatban. 
A zene elsősorban szakrális és meditatív 
funkciókat tölt be, mint ahogy az építésze-
tileg fontos épületek is. 

› A zenének ezt az ünnepélyességét sze-
retnék visszahozni. Ezért is választottak 
több koncertnek templomi helyszínt?  
Nem adódtak akusztikai problémák?
K. F.: Régen nem volt a papnak erősítője, 
mégis több száz ember hallgatta a misét. 
A templom tere jól és természetesen köz-
vetíti a hangot. A hagyományos kupolás 
szerkezetű tereknek kiváló az akusztikájuk. 

Az tény, hogy nagyon árnyalt feladat dina-
mikailag egy dorombot egy dudával együtt 
megszólaltatni, hangosítást kell hozzá 
használni. A hangosítás az ilyen terekben 
azonban nem rutinfeladat: a tavalyi év  
tanulságai okán az idén már több hangbe-
állást tartottunk.
 
H. L.: A híres nagy koncerttermek művi úton 
biztosított akusztikája meg sem közelíti e 
terekét. Ezek a templomok természetesek, 
számolni kell a visszhanggal, hiszen nem 
lehet steril tereket létrehozni, de nem is 
szükséges. Meglátásom szerint a jó feszti-
vált, a jó koncertet mindig a tér határozza 
meg: 51%-ban a tér, 49%-ban a produkció. 
Ha önmagában sikeres a tér vagy az épület,  
akkor oda már könnyű kultúrát vinni, aho-
gyan a Makovecz-terek is sikeressé teszik  
az adott koncerteket. Természetesen na-
gyon odafigyelünk arra, hogy mit visz oda 
a művész. Jó térben jó muzsika − biztos, 
hogy ez jó szimbiózis. De hiába jó a belső 
tér, jó a produkció, ha rossz a világítás.  
A tavalyi kolozsvári tapasztalatokból okulva  
a kortárs fényművészetet is bevezettük  
a terekbe.

› Egyes építészek részéről nagyon sok 
kritika éri a Makovecz-épületeket a tér-
kihasználás, a fény és az akusztika szem-
pontjából. Az előbb elmondottak azonban 
tételesen cáfolják meg ezeket a bírálatokat.
Cs. L.: Amikor a makói Hagymaház színház-
termében fellépett a Braca−Teofilovići duó, 
mindenki meglepődött. Lehet mondani, 
hogy rossz az akusztika, de engem és má-
sokat is szíven ütött az a hangzás. Dresch 
Mihály, a Muzsikás együttes, de Snétberger 
Ferenc is úgy nyilatkozott, hogy számukra 
különlegesen nagy élmény ilyen terekben 
fellépni. El kell jönni egy ilyen előadásra,  
hogy a kritikusok belássák tévedésüket.

› A zene eredendően az idő egyik fontos 
pontjához, az ünnephez kapcsolódott.   
A szakrális terekbe szervezett koncertek  
a zenét ismét az ünnep rangjára emelik?
K. F.: A zene elválaszthatatlan a rítustól, 
mágiától, vallástól, szórakozástól, egyszó-
val az ünneptől. Ennek megfelelően két faj-
tája alakult ki: a szakrális és a világi zene. 

Évezredeken keresztül mindkettőnek helye 
és ideje volt. Sajnos mára oda jutottunk, 
hogy mindenhol valamilyen silány változata 
szól, és jobbára agymosásra szolgál. Régen 
bármilyen zenei megnyilatkozás, az altató-
tól az áhítatig az ünnep és a meditáció, vagy 
az önépítés, öntisztítás része volt. A pásztor 
nem azért szeretett furulyázni, mert előírták 
neki, hanem mert jobb volt tőle a világ. Ma 
a közértben, taxiban, reptéren szóló érték-
telen zene − egyfajta környezetszennyezés. 
Megváltozott a zene szerepe. Míg régen 
mindenki aktív részese volt, még ha nem is 
ő maga muzsikált, hiszen arra szolgált, hogy 
összehozza az embereket, ma minden járó-
kelőnek más zene szól a fülében.

Cs. L.: Az ünnep azonban elsősorban az élő 
zenére vonatkozik. Edison óta már bárhol, 
bármikor tudsz zenét hallgatni. A hang- és 
képhordozó eszközök megjelenésével ez 
megváltozott. Az azonban, hogy milyen  
minőségű zenét hallgatunk ezeken az  
eszközökön, rajtunk múlik.

K. F.: Ma szinte valamennyi helyszínen ér-
téktelen zene szól háttérként. Kiveszett a 

zene régi funkciója: üzletággá változott. 
Természetesen régen is volt köze a pénz-
nek a zeneszerzéshez és az előadó-művé-
szethez, gondoljunk csak Mozartra. Ma 
azonban a „vegyed, vigyed, fogyaszd” elve 
érvényesül, szelektálás nélkül. A Héttorony 
Fesztivál megpróbálja az őt megillető tér-
be visszahelyezni az élő zenét. Ezáltal más 
gondolatokat, érzéseket, indulatokat éb-
resztünk, mindamellett a zenéhez kapcsoló-
dó kultúrkör ismertetése és népszerűsítése  
is fontos célja a fesztiválnak.

› Milyen szempontok alapján választották 
ki az előadókat?
K. F.: A legtöbb népzenét bemutató fesz-
tiválon ugyanazok a nevek forognak, mert 
a szervezők húzóneveket akarnak. Persze 
kiváló művészekről van szó, de én szeret-
tem volna mást is mutatni. Idén próbáltunk 
összhangot teremteni az ismert nevek és 
az ismeretlenebb fiatal előadók szerepel-
tetése között. Változatosságra is töreked-
tünk: a programban szerepelt etnodzsessz, 
autentikus népzene, világzene is. Az igé-
nyességhez ugyanakkor mindenekfelett 
ragaszkodunk. Tendencia, hogy a hazai 

népzenei, világzenei szcéna legjobbjaihoz 
nemzetközi sztárok is csatlakoznak. Kolozs-
váron Snétberger Ferenc adott koncertet,  
Makón Palya Beával közösen lépett színpadra  
a szerb Braca−Teofilovići duó, Kakasdon  
pedig Lajkó Félix és az iráni ütővirtuóz, 
Mohammad Reza Mortazavi közös produkci-
óját élvezhette a közönség. De fellépett a két 
hét során mások mellett a Fanfara Complexa,  
Kubinyi Júlia, Tintér Gabriella, Petrás Má-
ria, Szvorák Katalin és tanítványai, saját 
zenekarom, az Etnofon Bognár Szilviával,  
Berecz András és Berecz István, Szokolay 
Dongó Balázs, Juhász Gábor, Balogh Kálmán,  
a Söndörgő és a Góbé zenekar is.

› A kezdeti héthez képest idén már  
húsz helyszínen szerveztek programokat,  
huszonöt koncerten száz művész lépett fel, 
és tíz kiállítást rendeztek. Mekkora távot 
lehet még átfogni, belátni és végigutazni? 
H. L.: A rendezvénysorozat már túlszárnyalta  
a nevében is kifejezett eredeti célokat. 
A Héttorony Fesztivál alapja eredetileg 
hét város hét tornya volt, de az idén már 
tizenkét helyszínnél tartunk. Egyre több 
település keres meg minket, hogy vigyünk  
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› A Makovecz-életmű ápolása terén a fesz-
tivál jóval megelőzte a 2012-ben kiadott 
kormányhatározatot. 
H. L.: Mindenekelőtt definiálnunk kell, mit 
jelent számunkra Makovecz Imre életműve.  
A halála után rádöbbentünk, hogy ápol-
nunk kell az örökségét, hiszen a Kárpát-
medencében szétszórva található alko-
tásai a helyi közösségek számára fontos, 
nemzeti identitást adó épületek. A fesztivál 
segítségével igyekszünk megőrizni a ha-
gyatékot, mégpedig a saját eszközeinkkel: 
szellemi munícióval látjuk el Makovecz 
Imre tereit. Ez a 2012-ben útjára indított 
Héttorony küldetésének egyik része: olyan 
igényes produkciókat bemutatni, amelyek 
máskülönben nem jutnának el ezekbe az 
országrészekbe. Makovecz örökségének 
méltó ápolása már önmagában nagy ered-
mény. Ha a kormányhatározat értelmében 
az épületek felépülnek, illetve megújulnak, 
ezek új helyszínekként kapcsolódhatnak be 
az elkövetkező fesztiváljaink vérkeringésé-
be. A legfőbb siker azonban a felső-krisz-
tinavárosi templom alapkőletétele lenne. 
Ez megkoronázná a kezdeményezéseinket. 
Makovecz örökségére mindannyian büsz-
kék lehetünk. Aki egyszer a Makovecz-
terekbe belép, az elvarázsolódik. A fesz-
tiválnak sem lehet más célja, mint hogy 
megszólítsa és elvarázsolja az embereket.

K. F.: A kormányhatározat valamiféle kom-
penzációt jelentett Imrének, mert bárme-
lyik kurzust nézzük is, nem volt elkényez-
tetve. Középülete a mai napig nem áll a 
fővárosban. A rendszerváltás utáni első 
kormány bízta meg a sevillai magyar pa-
vilon tervezésével, ami ma is áll, sőt, mű-
emléki védettség alá helyezték. A körülötte 
élő emberek, tanítványai mindig értékelték 
munkáját, de a hivatalos elismeréssel túl 
sokáig vártak az illetékesek.

› A zene mellett az építészet a fesztivál 
másik pólusa. A koncerteket így majd 
minden helyszínen kiállítások, előadások, 
szakmai beszélgetések kísérik.  
Cs. L.: Nagy megtiszteltetés volt számom-
ra, amikor felkértek a fesztivál építészeti 
tanácsadójának. Akkor még nem sejtettem, 
hogy ez idáig fejlődik. Horváth Lászlóval 
ismertük egymás tevékenységét, minket va-
lóban a szimpátia hozott össze. Kezdetben 
nem volt minden helyszínen építészeti prog-
ram, de mára szinte valamennyi koncertet 
kísér ilyen rendezvény. Minden évben új 
témával készülünk, noha ma már azt is meg 
tudnánk tenni, hogy cserélgetjük a különbö-
ző helyszíneken megrendezett kiállításokat. 
Az előadásokhoz a szűk Makovecz-körön 
túl próbáljuk bevonni mindazokat, akik 
hasonlóan gondolkoznak. Lendván például  
U. Nagy Gábor tartott előadást a Vend- 
vidék építészetét bemutató kiállítás kapcsán. 
Az építészet csak ráerősít a zenei programok-
ra, nem akar konkurálni velük, nyitottak va-
gyunk a fotó és a film irányába is.
 
K. F.: Tematikailag mindenképpen kapcso-
lódni akarunk az építészethez, és hang-
súlyozni szeretnénk, hogy a zene és az 
építészet egy tőről fakad. Makovecz Imre 
mondta: „az építész feladata összeköt-
ni az eget és a földet”. Tulajdonképpen a 
zenésznek is az a feladata, hogy az égiek, 
vagy akár a föld alattiak üzenetét közve-
títse a földieknek. Ezt jelképezi számomra 
Makovecz 1992-es sevillai expopavilonban 
felállított fája is. Az építészet és a zene, 
ha különböző kifejezési eszközökkel is, de 
mégiscsak a helyet, a teret és az időt pró-
bálja leválasztani egy adott pillanatban. 
A zene elsősorban szakrális és meditatív 
funkciókat tölt be, mint ahogy az építésze-
tileg fontos épületek is. 

› A zenének ezt az ünnepélyességét sze-
retnék visszahozni. Ezért is választottak 
több koncertnek templomi helyszínt?  
Nem adódtak akusztikai problémák?
K. F.: Régen nem volt a papnak erősítője, 
mégis több száz ember hallgatta a misét. 
A templom tere jól és természetesen köz-
vetíti a hangot. A hagyományos kupolás 
szerkezetű tereknek kiváló az akusztikájuk. 

Az tény, hogy nagyon árnyalt feladat dina-
mikailag egy dorombot egy dudával együtt 
megszólaltatni, hangosítást kell hozzá 
használni. A hangosítás az ilyen terekben 
azonban nem rutinfeladat: a tavalyi év  
tanulságai okán az idén már több hangbe-
állást tartottunk.
 
H. L.: A híres nagy koncerttermek művi úton 
biztosított akusztikája meg sem közelíti e 
terekét. Ezek a templomok természetesek, 
számolni kell a visszhanggal, hiszen nem 
lehet steril tereket létrehozni, de nem is 
szükséges. Meglátásom szerint a jó feszti-
vált, a jó koncertet mindig a tér határozza 
meg: 51%-ban a tér, 49%-ban a produkció. 
Ha önmagában sikeres a tér vagy az épület,  
akkor oda már könnyű kultúrát vinni, aho-
gyan a Makovecz-terek is sikeressé teszik  
az adott koncerteket. Természetesen na-
gyon odafigyelünk arra, hogy mit visz oda 
a művész. Jó térben jó muzsika − biztos, 
hogy ez jó szimbiózis. De hiába jó a belső 
tér, jó a produkció, ha rossz a világítás.  
A tavalyi kolozsvári tapasztalatokból okulva  
a kortárs fényművészetet is bevezettük  
a terekbe.

› Egyes építészek részéről nagyon sok 
kritika éri a Makovecz-épületeket a tér-
kihasználás, a fény és az akusztika szem-
pontjából. Az előbb elmondottak azonban 
tételesen cáfolják meg ezeket a bírálatokat.
Cs. L.: Amikor a makói Hagymaház színház-
termében fellépett a Braca−Teofilovići duó, 
mindenki meglepődött. Lehet mondani, 
hogy rossz az akusztika, de engem és má-
sokat is szíven ütött az a hangzás. Dresch 
Mihály, a Muzsikás együttes, de Snétberger 
Ferenc is úgy nyilatkozott, hogy számukra 
különlegesen nagy élmény ilyen terekben 
fellépni. El kell jönni egy ilyen előadásra,  
hogy a kritikusok belássák tévedésüket.

› A zene eredendően az idő egyik fontos 
pontjához, az ünnephez kapcsolódott.   
A szakrális terekbe szervezett koncertek  
a zenét ismét az ünnep rangjára emelik?
K. F.: A zene elválaszthatatlan a rítustól, 
mágiától, vallástól, szórakozástól, egyszó-
val az ünneptől. Ennek megfelelően két faj-
tája alakult ki: a szakrális és a világi zene. 

Évezredeken keresztül mindkettőnek helye 
és ideje volt. Sajnos mára oda jutottunk, 
hogy mindenhol valamilyen silány változata 
szól, és jobbára agymosásra szolgál. Régen 
bármilyen zenei megnyilatkozás, az altató-
tól az áhítatig az ünnep és a meditáció, vagy 
az önépítés, öntisztítás része volt. A pásztor 
nem azért szeretett furulyázni, mert előírták 
neki, hanem mert jobb volt tőle a világ. Ma 
a közértben, taxiban, reptéren szóló érték-
telen zene − egyfajta környezetszennyezés. 
Megváltozott a zene szerepe. Míg régen 
mindenki aktív részese volt, még ha nem is 
ő maga muzsikált, hiszen arra szolgált, hogy 
összehozza az embereket, ma minden járó-
kelőnek más zene szól a fülében.

Cs. L.: Az ünnep azonban elsősorban az élő 
zenére vonatkozik. Edison óta már bárhol, 
bármikor tudsz zenét hallgatni. A hang- és 
képhordozó eszközök megjelenésével ez 
megváltozott. Az azonban, hogy milyen  
minőségű zenét hallgatunk ezeken az  
eszközökön, rajtunk múlik.

K. F.: Ma szinte valamennyi helyszínen ér-
téktelen zene szól háttérként. Kiveszett a 

zene régi funkciója: üzletággá változott. 
Természetesen régen is volt köze a pénz-
nek a zeneszerzéshez és az előadó-művé-
szethez, gondoljunk csak Mozartra. Ma 
azonban a „vegyed, vigyed, fogyaszd” elve 
érvényesül, szelektálás nélkül. A Héttorony 
Fesztivál megpróbálja az őt megillető tér-
be visszahelyezni az élő zenét. Ezáltal más 
gondolatokat, érzéseket, indulatokat éb-
resztünk, mindamellett a zenéhez kapcsoló-
dó kultúrkör ismertetése és népszerűsítése  
is fontos célja a fesztiválnak.

› Milyen szempontok alapján választották 
ki az előadókat?
K. F.: A legtöbb népzenét bemutató fesz-
tiválon ugyanazok a nevek forognak, mert 
a szervezők húzóneveket akarnak. Persze 
kiváló művészekről van szó, de én szeret-
tem volna mást is mutatni. Idén próbáltunk 
összhangot teremteni az ismert nevek és 
az ismeretlenebb fiatal előadók szerepel-
tetése között. Változatosságra is töreked-
tünk: a programban szerepelt etnodzsessz, 
autentikus népzene, világzene is. Az igé-
nyességhez ugyanakkor mindenekfelett 
ragaszkodunk. Tendencia, hogy a hazai 

népzenei, világzenei szcéna legjobbjaihoz 
nemzetközi sztárok is csatlakoznak. Kolozs-
váron Snétberger Ferenc adott koncertet,  
Makón Palya Beával közösen lépett színpadra  
a szerb Braca−Teofilovići duó, Kakasdon  
pedig Lajkó Félix és az iráni ütővirtuóz, 
Mohammad Reza Mortazavi közös produkci-
óját élvezhette a közönség. De fellépett a két 
hét során mások mellett a Fanfara Complexa,  
Kubinyi Júlia, Tintér Gabriella, Petrás Má-
ria, Szvorák Katalin és tanítványai, saját 
zenekarom, az Etnofon Bognár Szilviával,  
Berecz András és Berecz István, Szokolay 
Dongó Balázs, Juhász Gábor, Balogh Kálmán,  
a Söndörgő és a Góbé zenekar is.

› A kezdeti héthez képest idén már  
húsz helyszínen szerveztek programokat,  
huszonöt koncerten száz művész lépett fel, 
és tíz kiállítást rendeztek. Mekkora távot 
lehet még átfogni, belátni és végigutazni? 
H. L.: A rendezvénysorozat már túlszárnyalta  
a nevében is kifejezett eredeti célokat. 
A Héttorony Fesztivál alapja eredetileg 
hét város hét tornya volt, de az idén már 
tizenkét helyszínnél tartunk. Egyre több 
település keres meg minket, hogy vigyünk  
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produkciót hozzájuk is. Így került a viseg-
rádi és a vargyasi helyszín is a programba.  
Ez a fesztivál művészileg magasra tette a 
lécet, és ezt tartja is, főként, amíg ilyen 
építészeti támogatást kap. Ennek a rendez-
vénysorozatnak a küldetése nem mennyi-
ségi, hanem minőségi kérdés. Akik idejön-
nek, hónapokra, évekre szóló élményekkel 
lesznek gazdagabbak. Ez az, ami fontos.  
A Héttorony Fesztivál filozófiája, hogy 
csak értékálló dolgokat közvetít. A ma-
gyarországi világzene és népzene legszín-
vonalasabb képviselőit hívtuk meg. Ünnepi 
szintre szeretnénk emelni azt az értéket,  
amit közvetítenek. Szakrális helyekre vittük 
be ismét a zenét, többek között Makovecz 
Imre templomaiba.

› Semmi sem jellemzi jobban egy ország 
kultúráját, mint a nyelve, a zenéje és az 
építészete. E két utóbbi a fesztivál kereté-
ben egymást kiegészítve jelenik meg. Ami 
a világzenét illeti, világviszonylatban is 
kiemelkedően sok kimagasló tehetségű elő-
adó van Magyarországon. A fesztivál kezde-
te óta sokat változott a népzene megítélése. 
Túl vagyunk néhány sikeres tehetségkuta-
tón, a Csík zenekar az ország legnagyobb 
koncerttermeit is képes megtölteni. De 
vajon mennyire tud ellenállni a bulvárnak? 
K. F.: Fiatalabb koromban végigmuzsikáltam  
Európa legnagyobb fesztiváljait a Vízöntő 
zenekarral, és láttam a különböző nem-
zetek csúcsteljesítményeit ebben a mű-
fajban. Azt tapasztaltam, hogy minden, 
nálunk kisebb vagy nagyobb nemzet is 
komolyabban vette a saját nemzeti kultú-
ráját, amelyet fontosnak tartott képviselni 
a különböző fórumokon, médiában. Nálunk 
ez évtizedeken keresztül elmaradt. Skóciá-
ban negyvenezer dudás van, de nem csak 
egyet ismer a néptömeg, mert felfuttatta 
a sajtó. Ott ugyanis mások a rangsorolás 
szempontjai. Nem a média dönti el, ki a pél-
dakép, ki a követni való, hanem a közízlés 
termeli ki az élenjárókat. Nálunk azonban 
fordítva történik mindez: a média terme-
li ki a közízlés számára a sztárokat. Kö-
zel negyven évbe tellett, hogy a népzenét 
felsőoktatási szinten is lehessen tanulni, 
noha a Balkánon, de Észak-Európában is 
már évtizedekkel korábban magas szinten 

folyt az oktatása a zeneakadémiákon. Jól-
lehet itthon is nagyon komoly eredmények 
születtek az elmúlt harminc évben, jó taná-
rok vannak, és jó hangszerekhez is hozzá 
lehet már jutni. A problémát abban látom, 
hogy muzsika helyett zeneipar van, és üze-
net helyett a média által felkarolt virtuozi-
tás és üres fecsegés. A hazai fesztiválokat 
ugyanazok a nagy nevek játsszák végig, 
pedig nem igaz, hogy a közönséget csak ők 
vonzzák. Hiszem, hogy a tradíció iránti el-
kötelezettség és a közösségi atmoszféra a 
mértékadó. A mai fiatalok kezében van az a 
tudás, amellyel valami új, kirobbanó dolgot 
tudnak csinálni. A haladó szellemű, izgal-
mas, hiteles művészetet várom, igaz, már 
fogyó türelemmel, de nagy lelkesedéssel.

› Milyen terveik vannak a következő évadokra? 
Cs. L.: Eddig sokszor térben elváltak a zenei 
és az építészeti programok egymástól. Az idei 
visegrádi rendezvény sikeréhez hozzájárult 
az is, hogy egy helyen, egymást követően zaj-
lottak az események. Ezen felbuzdulva a jö-
vőben szeretnénk a kettőt jobban összefogni, 
egy térben megjeleníteni. Tervezzük, hogy az 
előadóművészek jóváhagyásával a koncertek 
háttérképeként is építészeti témájú vetítést 
rendeznénk, esetleg éppen az adott épület 
történetéről. Jövőre az eddigiek tanulságait 
levonva készülünk a kéthetes vándorlásra.

K. F.: Szeretnénk egyre több fiatal mu-
zsikusnak lehetőséget adni, és más 
művészeti ágak felé is nyitni kívánunk. 
Ilyen például a néptáncból kinövő kor-
társ mozgásszínház vagy a film, de az 
irodalommal is szeretnénk azt a közös 
hangot megtalálni, amit az építészet-
tel már sikerült. Nem célunk továbbra 
sem, hogy nagy világsztárokat hívjunk 
meg, de fontos szempont, hogy az itt 
élő népek kultúrája megnyilatkozhas-
son. Koncertjeink általában ingyenesek,  
a fesztivál nyereségét pedig a Makovecz 
Alapítványnak ajánljuk fel. 

Cs. L.: Szeretnénk elérni, hogy ez a fesztivál  
olyan rangú összművészeti eseménnyé 

nője ki magát, hogy a költségvetés auto-
matikusan támogassa, ne kelljen minden 
évben újra pályázni. Az elmúlt évek sike-
res rendezvényei bizonyították, hogy a 
nyári, államilag is segített óriásfesztiválok 
költségeinek töredékéből megrendezett 
Héttorony Fesztivál is érdemes finanszí-
rozásra. Tervezzük a Héttorony Szellemi 
Műhely létrehozását, amely egész éven át 
programokat kínálna az érdeklődőknek.  
A programsorozat csúcspontja termé-
szetesen továbbra is maga a fesztivál és  
a gálakoncert lesz.

56

o r s z á g é p í t ő   2 0 1 4 | 0 4

P é t e r  A l p á r 
V á r a l l y a y  r é k a

T e r m é s z e t m ű v é s z e t i  V á n d o r t a l á l k o z ó
noMádként DÉL-KorEÁBAn

n o m a d s  i n  s o u t h  K o r e a  – 
A  T r a v e l  R e p o r t  o n  t h e  G l o b a l  n o m a d i c  A r t  P r o j e c t

Organized by yATOO, the Korean nature Artists’ Association, the Global nomadic Art Project promotes the free flow of artists and their ideas. Traveling itself is turned into a process 

of creation, becoming the space where art happens, connecting cultures, landscapes, creators, artistic centers and events. While on the move, artists with different geographical 

and cultural backgrounds develop personal connections with the land and leave their artistic mark accordingly. In the workshops, the artists find themselves in an entirely unknown 

environment which affects them personally and challenges them to create art using local natural resources. The result of this process is a number of landscape interventions, 

installations, performances and conceptual works. Artists taking part in such events are not only present as creators, but as representatives of distinct cultures as well. 

Több mint ezer − alkotva végigutazott − kilométer után együtt autóztunk Jeon, Won-gil 
koreai kurátorral és képzőművésszel az incheoni reptér felé. Mögöttünk egy különleges 
művészeti esemény, a Global Nomadic Art Project még fel nem dolgozott élményhalmaza  
és fáradtsága. A szervező, Won-gil elmesélte: koreai honfitársai megkérdezték tőle,  
miért akar távoli országokból idehozni művészeket, és olyan eseményeket szervezni, ame-
lyek messze túlnyúlnak Dél-Korea határain? Miért érdekes ez egy koreainak? Akaratlanul 
eszembe jutott a kérdés, amit utazásom előtt tettek fel nekem saját erdélyi honfitársaim: 
„Miért mész a világ végére?”, és miért fontos az itthoniak számára, hogy valaki közülük 
olyan valószerűtlenül messze cselekszik valamit a művészet nevében? Kit érint az itt?
Won-gil válasza a következő volt: Mert a természetben valójában nincsenek határok, minden  
hegy után jön egy újabb, majd egy újabb hegy, amit fel kell fedezni, meg kell érteni.  
A határokat csak a politika hozza létre, gátakat szabva a „természetes” szabadságnak.

nomádként Dél-Koreában
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