
Réfi Zsuzsanna

„Jó zenészekkel szövetkeztünk”
Negyedszázados jubileumát ünnepli 

ősszel a Fonó Budai Zeneház
Évi 10-15 lemez, köztük számos díjnyertes, listavezető album, különleges nép- 

 és világzenei, valamint jazzkoncert, népszerű táncházi esték, egyedi fesztiválok. 
Megszületése - 1995 októbere - óta a hagyományőrzés, értékteremtés jegyében  

szerveződik a ház programja, s mára a rendhagyó arculatot építő Fonó a kulturális 
élet megkerülhetetlen színhelyévé vált. S bár a járványveszély átalakította  

korábbi terveiket, így is emlékezetes programmal készülnek a 25 éves jubileumra.  
Horváth Lászlóval ünneplésről, felújításról, az online Fonóról, s a következő  

negyedszázadra szóló tervekről beszélgettünk.  
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Az Utolsó óra népzenei gyűjtései, a Szászcsávási Zenekar 

albuma, a Csík-életmű minden egyes lemeze, Dresch 

Mihály produkciói, Lukács Miklós első kísérletei vagy a Lajkó 

Félix-szel folytatott sokéves együttműködés – Horváth 

László igazgató kifogyhatatlanul sorolja a Fonó eddigi, 

negyedszázados történetének legemlékezetesebb  

eseményeit. Jól ismeri a ház történetét, hiszen az idei már 

a tizenkettedik éve az intézmény élén. Hozzáteszi, azt, hogy 

ilyen sikeres lett, s igazi branddé nőtte ki magát a Fonó, 

azoknak a muzsikusoknak, zenekaroknak köszönhetik, akik 

innen indultak, s pályájuk valamennyi időre összefonódott 

a házzal. 

„Jó zenészekkel szövetkeztünk, az energiák összeadódtak, 

s ebből a partnerségből születtek, születnek a jobbnál jobb 

produkciók. A lényeg a közös gondolkodás, az értékterem-

tés. Sikerült felépíteni, megszilárdítani a táncházas kultúrát, 

megejteni az előadók körében a generációváltást, meg-

teremteni a lemezkiadás feltételeit. Az utóbbi időben világ-

zene terén már csak mi maradtunk talpon, a konkurencia 

egyre kevésbé vállalja ezt a küldetést. De a ParnoGraszttal, 

a Babrával, Boban Marković-csal, a Cimbalibanddel vagy 

Lajkó Félix-szel dolgozni mindig élmény, folyton-folyvást 

olyan tartalmak születnek, amelyek előremutatóak. Nem 

a retróban, hanem végre a kortárs kultúrában kellene 

élnünk… Népzenélni sem úgy kell már, mint negyven éve, 

hanem mindig a korhoz, esetünkben az urbánus városi 

közeghez alkalmazkodva. A műfaj akkor tud tovább élni,  

ha az alkotók ügyesen nyúlnak hozzá, így lesz benne 

frissesség, új üzenet. Erre figyel születése óta a Fonó, 

azokkal a zenészekkel együtt, akik értik a kor kihívásait. 

Mindig az értéken van a hangsúly. S mi sosem hagyunk el 

egy projektet, legyen szó lemezről vagy fesztiválról, mert 

nincs rá elég pénz. Elindulunk lépésről lépésre, s valahogy 

megvalósítjuk.”

Így állnak most a felújítással is. Több nagyszabású tervük 

is készült az ötvenéves ház rekonstrukciójára, egyelőre 

azonban az államtitkárság jegelte az elképzelést, ezért saját 

erőből, kisebb léptékben haladnak. Elkészültek az öltözők, 

folyik a termek klimatizálása, s kiütötték a Pajta falát, ami így 

egybenyithatóvá vált a kerttel. 

„Már nyáron is rendezhettünk ott koncerteket, s több olyan 

terünk született, ahol 100, 200 vendéget tudunk fogadni. 

A vírusveszély miatt jelenleg a kisebb rendezvényeké 

a főszerep, de a minőségre ugyanúgy figyelünk.  

Bízom benne, hogy mindez jó évadot jelent annak ellenére 

is, hogy mindent újra kellett terveznünk. Négy hónapig 

zárva volt a ház, addig online értük el a közönségünket. 

Szerencsére a különböző foglalkozásoknak, az ének- és 

táncóráknak nagy, több tízezres nézettsége volt. Mindez 

azonban nem helyettesíti az élő kapcsolatokat, így örülök, 

hogy nyáron már fiatal tehetségeknek biztosítottunk 

bemutatkozási lehetőséget. Szeptemberben pótoljuk 

a tavasszal elmaradt Folk Festet Folk Főváros címmel, 

ezzel köszöntjük a negyedszázados jubileumot, régi 

barátokkal, támogatókkal, zenészekkel. Sok eseményt 

látunk el a 25-ös bélyegzővel, legyen szó koncertekről, 

kiadványokról.”  

Arra a kérdésre, hogy milyen tervekkel kezdenek neki a 26. 

esztendőnek, Horváth László a Fonó-hálózatot említi, 

melyet a huszadik születésnapjukat követően indítottak, és 

sikerrel működik már többek között Szegeden, Kolozsvárott 

és Kishegyesen. 

„Fonó-hangulatot teremtettünk ezeken a helyszíneken, 

s látjuk, milyen helyi művészekre lehet támaszkodni, 

hogyan lehet formálni az ottani kulturális életet. Az a cél, 

hogy még több Fonó legyen az országban, a Kárpát- 

medencében. A fiókban lapul egy elképzelés a pajtakultusz 

visszahozásáról is. Jó lenne ebből szintén hálózatot 

teremteni! Ezeket a közösségi tereket nem szabadna 

elfelejteni, hiszen lehetőséget adnak táncházra, koncertre, 

beszélgetésre. Ha ez a mozgalom elindul, az újabb öt évre 

ad muníciót a Fonónak. Azon is dolgozunk, hogy elindítsuk 

a Fonó Rádiót, hogy ezeknek a zenéknek legyen végre saját 

csatornájuk, amit minél többen hallgatnak.”

A nagyívű tervek között említi a WOMEX helyett egy újabb, 

nemzetközi világzenei fórum létrehozását is. 

„Jók az előképek. Az utóbbi évek is bizonyították, hogy 

Közép-Európában maradandó és kiemelkedő alkotásokat 

lehet létrehozni, elég például Lajkó Félix és a lengyel 

VOLOSI sikerére gondolni. Egyértelmű, hogy ezt  

a negyvenes művészgenerációt segíteni kell, kapcsolatokat, 

együttműködéseket szervezve, s akkor kialakulhat egy 

olyan, közép-európai WOMEX, amelynek értékskálája 

egységes, ahol nem az angol tengely szerint szelektálnak. 

Az utóbbi időben elvesztettük a nagy idolokat, újra kell 

hát ezt a területet is gombolni. Nagy fájdalmam egyébként, 

hogy Magyarországon ezzel a zenével – bármilyen értékes 

és nemzetközileg elismert – nehezebb áttörni a falakat, 

ezért kellene, hogy a könnyűzenei stratégia része legyen.” 

Horváth László hozzáteszi azt is, a Fonó következő 25 éves 

működéséhez szükség volna egy kiszámíthatóbb, stabilabb 

anyagi háttérre. 

„Nem szabad azt hinnünk, hogy az állam a legnagyobb 

kultúrafinanszírozó, támogatókra ugyanúgy szükség van. 

Akadnak is, akik szívesen áldoznak erre a műfajra, ezért 

volna jó, ha megszületne végre az ígért »mecénástörvény«... 

De összességében azt tudom kívánni, működjünk  

továbbra is úgy, ahogy most, figyelve a folyamatos meg-

újulásra. Fontos az állandó változás, hiszen lemerevedni 

semmilyen ideológiánál, tartalomnál nem szabad.  

Sosincs megállás.“


