
Toronymagasan a legjobb világ és népzene! 

2014. november 4-22. 
20 helyszín határon innen és túl, 10 kiállítás, 

25 koncert, 100 művész.

Héttorony Fesztivál



A legenda

„...a Héttorony mélyében fekszik a mérhetetlen kincs, mely-
nek a Barát az őre; bizonyos éjeken látni őt völgyeket áthá-
gó lépéssel, fejével a holdig felérve járni, s a kincs-höz vivő 
kulcsokat kinálgatni. Ezen kincs magába foglalja mind azt, mi 
az isteni magyarföldön csak lelhető: aranyfákat, gyümölcsöt, 
szöllőgerezdeket, mindennemű állatot, bor helyett, iható fo-
lyékony aranyat, arany tyúkokat, hasonló tojást költve, arany 
köveket st. ki belé juthat az szedhet amennyit s mit akar egy 
óráig éjfél előtt, ekkor földrendítő csapással 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, 
szerencsét hoz néki egész életére; a végtelen kincs legbecsesb 
drágasága azonban egy kereszt, a boldogságos szűz, és tizekét 
apostol aranyból; ki ezekhez nyúlni mer, azt rögtön halál éri. Ha 
mégis sikerülne valakinek azokat kivinni, azonnal megszűnnék 
magyarhon gazdagsága, s az ország puszta s elhagyottá lenne.”

(Ipolyi Arnold: Magyar mythologia - Pest, 1854)



Köszöntő

1992-ben épült fel Makovecz Imre világraszóló Magyar Pavilonja a Sevillai 
Expón, mely szinte azonnal nemzeti jelképpé vált. Tíz évvel később en-
nek az épületnek az üzenete inspirált minket arra, hogy megrendezzük az 
első Héttorony Fesztivált. Nemrég megújítottuk a fesztivál arculatát és új 
elemekkel gazdagítottuk hagyományos programsorozatait. Idén Visegrád-
ról indulunk és Erdélyt, Kárpátalját, Szlovéniát is bejárva Szlovákiában, 
Révkomáromnál „hajózunk be”. Fontosnak tartjuk, hogy a hazai népzene 
és világzene csúcsteljesítményei a szomszédos országok magyarságához 
is eljussanak, valamint a zene és építészet szerves kapcsolatára ráirá-
nyítsuk a figyelmet. A koncerteken kívül Makovecz szellemiségét idéző, 
életművét és annak hatásait bemutató kiállítások, szakmai beszélgetések, 
valamint a gyermekeket a hagyomány szeretetére ösztönző műsorok vár-
ják a közönséget.

A Héttorony legenda szimbolikája számos alkalommal feltűnt a magyar 
kultúrtörténetben. Számunkra a Kárpát-medence népi műveltsége, kollek-
tív emlékezete és kreativitása, valamint a Mester épületei és szellemi ha-
gyatéka jelentik azt a kincset, amit a Héttorony magában rejt Bécs, Kassa, 
Munkács, Brassó, Újvidék, Zágráb és Maribor tornyai között.

Hét torony, tíz kiállítás, húsz helyszín, huszonöt koncert, 
ötven előadó, száz művész!
Erre a szép és rangos eseménysorozatra invitálom most 
szeretettel Önöket!

Kiss Ferenc művészeti vezető



November 4. w kedd w Erdei Művelődés Háza, 
Mogyoró-hegy

18.00 w A Héttorony Fesztivál ünnepélyes megnyitója. 
 Beszédet mond Félegyházi András polgármester, Kiss Ferenc, a  
 fesztivál művészeti vezetője, valamint Csernyus Lőrinc Ybl-díjas  
 építész. Közreműködik a Fanfara Complexa.
 Kiállítás: Visegrádi táborok régen és ma
 Megnyitja Turi Attila Ybl-díjas építész és Turi Gergő építész.
19.00 w A capella – Szvorák Katalin, Orbán Johanna, Paár Julianna 
 és Tímár Sára műsora 

Visegrád

Szvorák Katalin



Makó

Hagymatikum Fürdő

Makó November 5. w szerda w Hagymaház, 
Hagymatikum Fürdő

17.00 w Kiállítás a Hagymatikum Fürdőben: Dénes György épületfotói. 
 Megnyitja Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész.
17.30 w Építészeti kerekasztal a Fürdőben: Fürdőépítészet az Alföldön
 A Hagymatikum régiós jelentősége. 
 Meghívott vendégek: Schulz Péter, a Csongrád Megyei Építészeti  
 Kamara elnöke, Ruszinkó Ádám turisztikai közgazdász, a Hagy- 
 matikum programjának kidolgozója, Scheitzner Beáta a Hagyma- 
 tikum igazgatónője, valamint dr. Széll Sára gyógyászati  
 programvezető.
19.00 w Egyszálének - Palya Bea és a szerb Braća Teofilovići duó 
 koncertje a Hagymaház színháztermében.

 Jegyárak: felnőtt - 1000.-Ft ,diák-nyugdíjas - 500.-Ft



November 7. w péntek
Milleniumi-templom

17.00 w Kiállítás: A felső-krisztinavárosi Szent Mihály-templom tervei
 Megnyitja Darvas-Kozma József plébános és Csernyus Lőrinc  
 Ybl-díjas építész. Dárday István és Szalai Györgyi animációs filmje. 
19.00 w Tintér Gabriella és Kubinyi Júlia népdalestje, közreműködik 
 Kerényi Róbert, Róka Szabolcs és a Dűvő együttes tagjai. 

Csíkszereda

November 7. w péntek w Milleniumi-templom

Tintér Gabriella Kubinyi Júlia Csíkszeredai Milleniumi Temlom



Törökvágási Református Templom

Kolozsvár
November 8. w szombat
Törökvágási ReformátusTemplom, 
Insomnia Kávéház, Livada vendéglő,
Bulgakov & Macskaház 

18.00 w Kiállítás: Erdélyi kalákák. 
 Megnyitja Herczeg Ágnes tájépítész.
19.00 w Snétberger Ferenc szólókoncert a 
 Törökvágási Református Templomban 
20.00 w A Snétberger Zenei Tehetség Központ 
 növendékhangversenye az Insomnia  
 Kávéházban
21.00 w Cabaret Medrano koncert 
 a Livada vendéglőben
22.00 w Juhász Gábor gitárkoncert 
 a Bulgakovban

Snétberger Ferenc



Novák Péter

Nagyvárad
November 8-9. w szombat-vasárnap
Queens Pub, Árkádia Bábszínház, 
Szigligeti Színház

November 8. w Queens Pub
20.00 w Nagyváradi bujdosók - Kiss Ferenc, Küttel Dávid 
 és Szokolay Dongó Balázs koncertje. 

November 9. w Árkádia Bábszínház, Szigligeti Színház
11.00 w Papó zenedéje - Játék, muzsika és tánc a Bábszínházban 
 gyermekeknek.
18.00 w Kiállítás a Szigligeti Színházban: A Kós Károly Egyesülés erdélyi 
 vándoriskolásai. Megnyitja Bogos Ernő építész, a Magyar Művé- 
 szeti Akadémia tagja. 
19.00 w Weöres Sándor Rockandroll - Novák Péter főszereplésével 
 a Szigligeti Színházban 

Papó zenedéje



Vargyas November 9. w vasárnap
Református templom

Petrás Mária

10.00 -tól Református 
istentisztelet. 
Vendég: Petrás Mária 
énekes, keramikus
Kiállítás: Makovecz Imre 
rajzai, írásai

Vargyasi Református Templom



Papó
zenedéje
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Kiss Ferenc

Tiszapéterfalva November 15. w szombat
Képtár

11.00 w Papó zenedéje gyermekeknek a népi 
 hangszerek birodalmában.
16.30 w Kiállításmegnyitó: Makovecz Imre írásai, rajzai 
17.00 w „Vannak ringó bölcsők”. Zenés beszélgetés Vári Fábián László 
 költővel népzenei gyűjtéseiről, a folklór és a kortárs költészet  
 viszonyáról, a kisebbségi létről. 
19.00 w „Péterfalva jó helyen van”  - Közös éneklés Kiss Ferenc 
 zenekarával.



November 16. w vasárnap w Faluház

17.00 w Kiállítás: Képek a sevillai Magyar Pavilonról – 1992. 
 Megnyitja Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész. 
 Részletek Osskó Judit filmjéből.
18.00 w Lajkó Félix és Mohammad Reza Mortazavi 
 iráni ütővirtuóz koncertje

Kakasd

Lajkó Félix Mohammad Reza Mortazavi Kakasd



Nagyvárad Táncegyüttes

Százhalombatta November 17. w hétfő
Barátság Kulturális Központ

18.00 w A nomád nemzedéktől a velencei biennáléig. 
 Csernyus Lőric Ybl-díjas építész előadása a Makovecz életműről  
 a Kamarateremben.
19.00 w Nagyvárosi bujdosók - A Nagyvárad Táncegyüttes műsora
21.30 w Táncház a Góbé zenekarral 

 Jegyárak: felnőtt - 1000.-Ft, diák-nyugdíjas - 500.-Ft

Nagyvárad Táncegyüttes



Lendvai Színház

Lendva November 18. w kedd
Színház és hangversenyterem

18.00 w Kiállítás: A Vendvidék építészete. 
 U. Nagy Gábor Ybl-díjas építész előadása.
19.30 w „Apja-fia” – Ének, mese, muzsika, tánc. 
 Berecz András és Berecz István műsora. 

Berecz András és Berecz István



Budapest
November 20. w csütörtök
Villányi úti Szent Imre Templom 
Fonó Budai Zeneház

18.00 w Makovecz Imre emléktáblájának 
 megkoszorúzása a Villányi út 8.  
 szám alatt. Sáros László DLA, a  
 MÉSZ elnöke, építész, fotóművész  
 megemlékezése. 
 Berecz András énekel.
19.30 w A Héttorony hangjai
 Fesztiválgála Makovecz Imre  
 születésnapján Balogh Kálmán,  
 Berecz András, az Etnofon Zenei  
 Tásulás, Bognár Szilvia, Szokolay  
 Dongó Balázs, Termes Rita 
 (Bartók művek), valamint a  
 Söndörgő közreműködésével
22.00 w Fesztiválbúcsúztató a Fonóban. 
 Fogadott banda a Góbé zenekar.

Belépő a koncertre: 1500/2000 Ft, amely a Fesztiválbúcsúztatóra is érvényes. 
Jegyek kaphatók a jegy.hu és fono.hu oldalakon, az ismert jegyirodákban 
és a koncert előtt a helyszínen.



November 22. w szombaton, 
a III. Fonográf Fesztivál gáláján!
Városi Művelődési Központ

Révkomárom

17.00 w Kiállítás: A Monostori Erőd megújításának tervei. 
 Megnyitja Lithomericzky Nándor építész.
18.00 w Ferenczi György és a Rackajam lemezbemutató
19.00 w Csík zenekar – Amit a szívedbe rejtesz lemezbemutató



„Isten léte evidens. Nézzen 
meg egy falevelet! Hogyan 
lehet ilyet tervezni? Szimmet-
rikus minden, s mégis egyedi. 

Milyen szellem az, amely mindezt fenntartja és kormányozza? Mert a rend-
szer működik. Hacsak le nem téped a levelet, az örök törvények szerint 
nő meg. Jelen van egy állandóan megújuló, kreatív, felfoghatatlan szín-
vonalú, befoghatatlan méretű világ, amely nem valahol van, hiszen én is 
belőle vagyok. Meg maga is, ahogy a kutya, a hernyó, a lepke, a felhő meg 
minden létező. Mindig fölfele mutogatunk, amikor a Jóistenről beszélünk, 
ami mókás, mert közben Ausztráliában is fölfele mutogatnak, ami ugye 
épp az ellenkező irány. Pedig ha Istenről beszélünk, körbe kellene mutatni. 
Ott van mindenben, bennünk is. A szeretetben, amely a kapcsolatkeresés 
előszobája, egyben szülőszoba is: ott, és csak ott születik a megismerés. 
Intellektuális megismerés ugyanis nem létezik. Abban benne van az ítélet, 
a tetszik-nem tetszik. A szeretet az egyetlen hatékony megismerő erő. 
Amikor megszűnik a tetszik-nem tetszik kettőssége, és őszintén érdekel, 
amit, akit látsz, akkor vagy képes a megismerésére. Azaz, ha szereted. 
Ez nem hit-, hanem ténykérdés. Annyira evidens, hogy én nem is hiszek. 
Csupán nem vagyok vak. Azt viszont, aki erre a valóságra rányitotta a 
szemünket, úgy hívják: Jézus Krisztus.”
            Makovecz Imre



A Héttorony Fesztivál kiemelt támogatója a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Magyar Művészeti Akadémia.
A Héttorony Fesztivál művészeti vezetője: Kiss Ferenc / Etnofon Zenei Társulás
Építészeti tanácsadó: Csernyus Lőrinc / Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány
Fesztivál koordináció: Horváth László / Fonó Budai Zeneház
Kommunikáció és PR: Naszály György és Hegedűs Anna
Grafika: Kiss Dóra
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! Jegyinformáció a helyszíneken!
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