
Gramofon: Mindig énekelve, táncolva közlekedsz, mint most 
a beszélgetésre jövet, vagy ez csak a hely szellemének szól? 
(Az interjú a Hagyományok Házában készült – a szerk.) 
Agócs Gergely: A zene és a tánc maga az élet. Eredetileg 
az ember természetes mûködésének egy olyan része volt, 
mint a lélegzetvétel. Mindig énekelve, fütyörészve közleke-
dem, és ha valamiért nem játszhatok két-három napig 
hangszeren, jelentkeznek az „elvonási tünetek”. Erre így 
szocializálódtam gyerekkoromban a nagyszüleimnél, akik 
hétéves koromig neveltek. Otthon a krumplipucolástól a 
babfejtésig minden tevékenységet éneklés kísért.

G.: Miért a népdalok, miért nem a rock and roll vagy a jazz?
A. G.: Nagyszüleim korosztályánál még természetes volt a 
népdalok ismerete és szeretete. Amikor hétévesen elkerül-
tem Pozsonyba a szüleimhez, ott már jött a jazz, meg min-
den más – például Bach, Gershwin, rádióból, lemezjátszóról. 
Pedig a zene eredeti állapotában nem arra való, hogy vala-
ki szolgáltassa, más pedig fogyassza, hanem arra, hogy 
mindenki használja. Ki-ki a saját tehetsége, vérmérséklete 
szerint. Nagyapáink nem is olyan rég még nem azt kérdez-
ték egymástól: te milyen zenét hallgatsz, hanem azt, hogy 
mi a te nótád? Mi az, amit énekelsz vagyis aktívan használsz?

G.: Tapasztalataid szerint mennyit tud a te munkád, kollégáid 
munkássága visszahozni mindabból az eleven zenei kultú-
rából, ami a nagyszüleid idejében még mindennapi gyakorlat 
volt?
A. G.: Valójában nem az a baj a magyarokkal, hogy nem 
énekelnek magyar népdalt. Az a baj, hogy nem énekelnek. 
Néha szoktam magyarországi falusi lakodalmakban vô-
félykedni. Sajnos egyre általánosabban tapasztalom, hogy 
úgy kell hergelni a templomból a lakodalomba vonulókat, 

hogy énekeljenek. Sokszor nem is értik, hogy az ilyen né-
mán sétáló, kiöltözött sokadalmat az arra tévedô idegen 
könnyen gyászmenetnek nézheti. Remélem, hogy én és a 
kollégáim valamit tudunk javítani a tevékenységünkkel 
ezen a tragikus társadalmi helyzeten, amelybôl az éneklés 
kiveszett. A kulturális értékek gazdagsága a globalizációs, 
homogenizációs folyamatok következtében gyérülni kez-
dett. Száz éve például minden magyar falunak saját, a 
többitôl eltérô dalkincse volt. Ha ma egyáltalán van egy 
falunak dalkincse, az nagyjából azonos a többiekével, hisz 
a dalokat egyre inkább vagy az iskolában, vagy a médiából 
tanulják, s mindkét forrás ezen a vonalon is úgymond egy-
ségesített termékcsomagokat közvetít. Szerencsésebb or-
szágokban és régiókban az állam nemcsak szlogenek szint-
jén tesz a kulturális sokszínûség meg ôrzéséért. Nem vélet-
len, hogy a 40 éve indult magyar táncház-modell kivívta 
az UNESCO elismerését. Mi ezekbe az értékmentô folya-
matokba kapcsolódtunk be a Fonó Zenekarral. Népzenei 
gyûjtômunkánkkal, publikálási vagy oktatási tevé keny-
ségünkel értünk is el eredményeket, de úgy érzem, hogy fo-
kozottabb állami támogatás mellett sokkal hatékonyabbak 
lehetnénk.

G.: Nemrég érkeztél haza Oroszországból.
A. G.: Egy fesztiválra hívtak Udmurtföldre, ami Moszkva 
és az Ural között helyezkedik el. Az udmurtok a fi nnugor 
nyelvcsaládhoz tartoznak; mordvinok, cseremiszek szom-
szédságában élnek ott, de a régióban türk népek, csuvasok, 
baskírok, tatárok is megtalálhatók. A helyiek rendeztek 
ott egy fi nnugor népmûvészeti fesztivált, amelynek oldal-
vizén sikerült gyûjtômunkát is végeznem. 

G.: Hogyan zajlik ma egy gyûjtés?

Idén ünnepli 15. születésnapját a Fonó Zenekar, 
amelynek tagjai népdal- és népzene  gyûjtéssel, 
tudományos közreadással is intenzíven fog-
lalkoznak. A hangszerismertetô koncerteket, 
népzenei táborokat is szervezô formáció folya-
matosan keresi a különbözô zenei irányzatok 
közelítésének lehetôségeit; újabban a barokk ka-
maramuzsikán keresztül vizsgálják a mû- és 
népzene egymásra hatását. Ezekrôl a témákról 
beszélgettünk az oroszországi fellépésrôl és 
gyûjtô útról hazatért Agócs Gergely zenekar-
vezetôvel.

2 Bencsik Gyula

Agócs Gergely, Agócs Gergely, 
a Fonó Zenekar vezetôjea Fonó Zenekar vezetôje
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A. G.: Nagyjából úgy, mint száz éve, csak modernebb esz-
közökkel. Eleinte ismeretlenül kimegyünk a terepre, beté-
rünk a kocsmába, a postára vagy a kisboltba, és keresünk 
a faluban idôsebb, víg kedélyû embereket, vagy megkér-
dezzük, ki a templomban az elôénekes. Szándékosan nem 
nótafát keresünk, mert az emberek fejében nagy a zavar: 
sokan nótafaként tartják számon azokat a helyi embere-
ket, akik betéve fújják a rádióból megismert magyarnóta-
énekesek repertoárját, de mi nem rájuk vagyunk kíván-
csiak. Ahhoz, hogy az ember fölismerje, valóban az adott 
tájegységre jellemzô autentikus népdalt hall-e, elôbb beha-
tóan meg kell ismerkednie a magyar népzenei gyûjtemények 
törzsanyagával. Csak egy ilyen tudás birtokában lehet 
megkülönböztetni a népzenét a népies mûzenétôl. Különb-
séget kell tudni tenni a népdalok eltérô történeti rétegei 
között is. A magyar népdalkincsnek van egy olyan rétege, 
amelyik általánosan elterjedt, és nemigen rendelkezik he-
lyi változatokkal. Mi elsôsorban azokat a régebbi dallamtí-
pusokat keressük, amelyek az adott hely kulturális jellegét 
szépen ki tudják fejezni a zene nyelvén. Egyes vélekedések-
kel ellentétben bôven akad még gyûjtenivaló. 

G.: Mennyire szabad hozzányúlni ezekhez az autentikus nép-
zenei anyagokhoz? Milyen mértékben „világzenésíthetô” a 
gyûj tött kultúrkincs?
A. G.: A közelmúltban jelent meg Vadbarokk címû leme-
zünk, amellyel megadjuk a válaszokat ezekre a kérdésekre. 
Mi úgy gondoljuk, hogy a mûfajok létrejötte nem véletlen. 
A mûfajokat olyan roppant társadalmi erôk csiszolták a 
maguk formájára, amelyekhez egy-egy embernek a kísérle-
tezései nem képesek fölérni. Ide sorolom azokat a különféle 
fuzionális próbálkozásokat, amelyek ma a zenei életet jel-
lemzik. Én úgy gondolom, hogy ha össze-vissza keverjük 
csodás zenei palettánk színeit, végül egy nagy szürke masz-
szát kapunk. Úgy vélem, a fuzionális és crossover kísérletek 
ebbe az irányba mutatnak. Rossz iránynak érzem, amikor 
azt hallom: „ezt a népdalt olyan izgalmasan meg fûszerezték 
jazzes ritmusokkal, és milyen meghökkentô benne az a 
marimba…” Ahogy nem játsszuk Bach Karácsonyi orató-
riumát citerákkal vagy szaxofonnal, szerintem ugyanúgy 
nem illeszkedik a magyar népzenéhez a basszusgitár vagy 

a szintetizátor. Feltéve persze, ha mûvészetrôl beszélünk. 
A szórakoztatóiparban az egyedüli mérce az üzleti siker.

G.: A különféle zenei irányzatok, mûfajok közötti párhuzamo-
kat ti is keresitek. Gondolok a klasszikus vonószenére, az 
operá ra, a modern jazz irányzataira, amelyeket már közelítet-
tétek az általatok játszott népzenéhez.
A. G.: Az egymás mellettiség harmóniáját képviseljük, ke-
ressük a különbözô zenei irányzatok közelítésének a le he-
tôségét. Ennek szellemében adtunk ki Szabadi Vilmossal, 
Gulyás Mártával közös Bartók-lemezt, ahol annyi volt a 
közelítés mûvelete, hogy a hegedûduók elé tettük azok 
népzenei elôképeit, mégpedig abban a hangzásban, amely-
ben ezzel a muzsikával Bartók a terepen is találkozhatott. 
Ugyanez történik a Vadbarokk címû lemezünkön is, ame-
lyen régizenész barátainkkal együtt is muzsikálunk. A le-
mez elején egy rövid Bach-témát játsszunk el kalotaszegiül, 
majd a végén kalotaszegi magyar népzene hallható a ba-
rokk kor hangszereivel kiegészítve. Elképzeltük, hogyan 
szólhatott a vonószene akkor, amikor a késô barokk idején 
beszûrôdött Magyarországra. Sok tanulmány született már 
arról, miként hatott a mûzenére, Bartók, Dvořák, Brahms, 
Stravinsky, Chopin, Debussy munkásságára a népzene. 
Arról viszont kevés szó esik, hogyan hatott a népzene fo-
lyamatainak alakulására a mûzene. Ezt szerettük volna be-
mutatni – már csak azért is, mert a barokkban kialakult 
vonós kamaraegyüttes folklorizált változatával, azaz népi 
vonós formációkkal az egész világon csak itt, a Kárpát-
medencében találkozhatunk. Például kevesen tudják, 
hogy az összes erdélyi magyar falu cigány és paraszt muzsi-
kusai pontosan úgy tartják a hegedût, ahogy azt annak 
idején Leopold Mozart a Geigenschulében elôírta. 

G.: Hogyan alakul a közeljövôtök?
A. G.: A tél jórészt Vadbarokk címû albumunk anyagának 
minél szélesebb körû bemutatásával telik. Terveink szerint 
külföldön (Németország, Franciaország), helyi régi zenei 
együt tesekkel közösen is szeretnénk bemutatni a repertoárt. 
 n

A Fonó Zenekar honlapja: www.fonozenekar.hu

A Fonó Zenekar új, Vadbarokk címû lemezén 
egy rövid Bach-témát is eljátszik „kalotaszegiül”

Fo
rr

ás
: w

w
w

.fo
no

ze
ne

ka
r.h

u



VILÁGZENE HANGLEMEZ

66 GRAMOFON 2012–2013. TÉL

Nascente
NSCD031

Szerzôi kiadás
DP3

Saramis Bt.
5999540528530, 5999540528547

ZAGYVA BANDA:

TALPALÁVALÓ I–II.

l l  l l  l l  l l  ll

Ádám Jenônek volt egy rádióelôadás-sorozata a 

hetvenes években, amelynek egyik epizódja a 

Szürke köpeny címet viselte. Ez tulajdonképpen az 

elsô világháborús katonadalok, a néhol nyilváno-

san is lenézett és leszólt új stílusú dalok apo-

teózisa. Ádám Jenô elmagyarázza, milyen sokat 

jelent, hogy az akkori generációnak volt utoljára 

valóságos kapcsolata a megénekelt közösséggel, 

szituációkkal, az a generáció még közvetlen muní-

cióként hozta (azaz vitte) magával a hagyományt. 

A huszonegyedik században a (most már világvé-

dett) táncházmozgalom és a hozzá kapcsolódó 

zenei kiadványok lehetnének azok, amik egy mai 

Ádám Jenôt megihlethetnének. A számtalan 

amatôr, hivatásos, ifjúsági, „szenior” és minden 

valamirevaló településen önállóan mûködô tánc-

csoport bizony zenét igényel a próbákhoz, a fellé-

pésekhez. De nem feltétlenül kell (lehet) minden 

alkalomra zenekart hívni, ha segíthet a technika... 

Ez a kiadvány pompás szolgálatot tesz a próbák 

során: nagyon szépen eljátszott, igényes váloga-

tás. Az alcímben foglaltaknak tökéletesen megfe-

lelve (Népzene táncoktatáshoz) férfi  és nôi éneket, 

szólisztikus hangszeres szakaszokat váltogat, iga-

zi táncos tempóban és megfelelô hosszúságban. 

Erényei mellett olyan apró hibák bukkannak csak 

fel, hogy a nem szakmabéli hallgató azokat észre 

sem veszi. A legfeltûnôbb talán az ének szólam 

helyenkénti oktávtörése, amit szerencsésebb lett 

volna hangnemválasztással kiküszöbölni, a he ge dû 

és olykor a klarinét lehetett volna pregnánsabb, pre-

cízebb. Néhol jól jött volna egy kis fokozás a tem-

póban, de semmiképp nem a tempó visszaesése… 

Bízunk benne, hogy a szimpatikus Zagyva Banda 

mind tökéletesebb felvételekkel rukkol elô, akár e 

sorozat folytatásaként is. Pödör Eszter

DSUPIN PÁL – CSERGÔ-HERCZEG LÁSZLÓ:

ARANY JÁNOS DALOSKÖNYVE

l l  l l  l  l  ll  ll

Van nekünk Arany Jánosunk, aki a magyar költészet 

alfája és ómegája. Makkai Sándortól Szerb Antalon 

át Vatai Lászlóig mindenki „megmondhatja”, hogy 

csak a leghamarabb eszembe ötlôket említsem. 

Zsenialitásához a népköltészet iránti érdeklôdés is 

hozzátartozott, de persze nem csak a kor divatja 

miatt. Ennek zenei lenyomata ez a CD, amelyet 

Dsupin Pál és Csergô-Herczeg László készített.

Szép küllemû, nem hivalkodó tok korrekt szöveggel 

és szép kísérôfüzettel (illusztrációk: Dsupin Luca). 

A 18 track zenei anyagában is sokféle, de behatá-

rolt: a valószínûsíthetô eredeti megszólaltatástól 

nem távolodik el. Így természetesen zömében éne-

ket hallunk, ami kiegészül a furulya, duda, tárogató, 

a citera, sôt a gitár és a fuvola kíséretével. A témák 

a gyerekdaloktól (esôhívogató, gólyaröptetô) a bal-

ladáig (Barna Péter) ívelnek, van mulatós (Le az ut-

cán, le, le, le), de nem hiányzik a csúfoló sem (Hun-

cut német). A legjobb mondat kétségtelenül a „bor-

ba van a ked’mag vetve”, de van néhány szövegte-

len, csak hangszeres dallam is.

Sajnos sok pontatlanság, hamis intonáció csúszik 

az elôadásba (a fuvola minden megszólalása ma-

gas, pedig azt igen egyszerû lett volna korrigálni), 

vagy a Barna Péter történetében (bár a hangulat ki-

válóan el van kapva) az egyetlen hangra épülô kí-

séret miatt a sorok zárása nagyon rosszul hangzik, 

mert nem a tiszta kvint szólal meg. Talán a sokfé-

leség megy az elôadás precízségének a kárára, ta-

lán a rosszul értelmezett egyszerûség… Minden-

esetre a fi gyelmünk Arany János felé fordul a válo-

gatás segítségével, és akiben felébred a kíváncsiság 

vagy a nosztalgia az egykor esetleg olvasott költe-

mények iránt, hát csak-csak leveszi a polcról a 

könyvet! Ez pedig mindenképpen nyereség.  

Pödör Eszter

MUZSIKÁS:

REPÜLJ, MADÁR, R EPÜLJ

l l  l l  l l  l l  ll

Bár a Muzsikás jó ideje nem játszik már sem ifjabb 

Csoóri Sándorral, sem Sebestyén Mártával, sôt az 

ellentétek hosszú távon is kibékíthetetlennek bi-

zonyulnak, ezúttal egy olyan dupla nosztalgiale-

mezzel álltak elô, amelyen leginkább e két kiváló 

egykori mûvészük adja a legendás számok gerin-

cét. Mert azért azt senki sem tagadhatja, hogy a 

Muzsikás többek között attól vált olyan újszerûvé 

és népszerûvé, hogy ifjabb Csoóri Sándor olyan 

természetességgel alakította autentikus hangzású 

„világzenévé” a számokat, hogy azok mindenféle 

zenei ízlésen nevelkedett hallgatót szíven találtak, 

és hogy az tette ôket halhatatlanná, hogy Sebes-

tyén Márta adta hozzájuk nem mindennapi ének-

hangját. Persze nem vitatom el az úttörô munka 

verejtékét, és azt sem vonom kétségbe, hogy a 

Muzsikás a két szakítás óta is alkot, mégis az iga-

zi legendás számok ezek, amelyeken még együtt 

volt a régi csapat. A hetvenes-nyolcvanas évek, a 

táncházas ôskorszak. A „Hidegen fújnak a sze-

lek…”, a „Repülj, madár, repülj…”, az „Istenem, is-

tenem…”, és még sorolhatnánk. Ezek alapozták 

meg azt a hírnevet, amelybôl most már könnyen 

megél az együttes, hiszen világszerte a magyar 

népzenével azonosítják a nevét. A Repülj, madár, 

repülj címet viselô albumuk igazi best of CD, amely-

nek két korongján összesen huszonhat nótát talá-

lunk. Leginkább külföldi terjesztésre szánhatták, 

ugyanis csak az együttes történetének rövid össze-

foglalója kapott helyet a kizárólag angol nyelvû 

kísérôlapon, amely rendkívül egy sze rû módon tag-

lalja azt, amit a hetvenes évek Magyarországáról 

tudni illik. Best of CD-t nehéz értékelni, a váloga-

tást tematikusabbra is vehették volna, és jót tett 

volna az is, ha legalább egy-két szám a jelent kép-

viseli az albumon. Kiss Eszter Veronika
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Kor-zár polgári társulás
ZG 1772-002-2

KOR-ZÁR:

BÚCSÚ 

A HOLNAPÉRT

l l  l l  l  l  ll  ll

Nyilván nem csak én hallom túl populárisnak a Kor-

zár együttes dalait, és találom úgy, hogy versmeg-

zenésítéseiben nagyítóval kell keresni bármiféle 

népzenei hatást. Utóbbi persze korántsem kö-

vetelmény, inkább csak megszokás, és bár nyitott 

vagyok egy alternatív popzenei József Attila-meg-

közelítésre, de a Sebô- és a Hobo-változat erôs ha-

tása miatt a Tiszta szívvel újraformálásához még 

annak is bátorság kell, aki biztos lábakon áll a pá-

lyán. A Kor-zár Tiszta szívvel feldolgozása emellett 

még erôtlen is. Általában is elmondható ez a 

lemezrôl: sok az ismert dallamfordulat, elôre hallha-

tóak a mûfaj bevett harmóniamenetei, a vokál se 

nem egyéni, se nem érdekes. A probléma talán az, 

hogy manapság már olyan sok a próbálkozás, hogy 

nem is érdemes lemezzel kísérletezni akkor, ha nem 

tud az együttes azon olyan különlegességet felmu-

tatni, ami kiemeli ôket a szürke tömegbôl.  KEV

World Village – Karsay és Társa
WVF479069

ANTONIO 

ZAMBUJO:

QUINTO

l l  l l  l l  l l  l

A portugál énekes már kamaszként helyi fado-ver-

senyt nyert. Az országos elismertséget egy fado 

témá jú musicalszerep hozta el neki. Világszerte sike-

res lemezei sorában ez az ötödik (quinto). A laikus 

közönség számára a legszembetûnôbb, hogy – a 

fado szépségideálja szerint – a férfi  énekes is érzel-

mes, sôt érzelgôs módon jeleníti meg a dalok mon-

danivalóját. Zambujo legnagyobb erénye, hogy hû 

marad a tradícióhoz, de van egyéni hangja. A zenét 

akusztikus hangszereken adják elô, jellemzôen pen-

ge tôsökön. A hathúros klasszikus gitár (spanyol gitár, 

violao) mellett az elbûvölô hangú, lantszerû por-

tugál gitár és a kis négyhúros cavaquinho (ukulele) 

kap helyet. A basszust portugál basszusgitár vagy 

bôgô játssza. Egyéni szín a klarinét és a basszus-

klarinét gyakori szerepeltetése. Bár ez a zene 

„ráérôs” és melankolikus, az ötvenpercnyi album 

egyetlen másodperce alatt sem unatkozunk. PE

World Village – Karsay és Társa
450023   

YASMIN LEVY:

LIBERTAD

l l  l l  l l  l l  ll

A közép-európai zsidó hagyománynak köszön-

hetôen a jiddis nyelvrôl és kultúráról lehetnek bi-

zonyos ismereteink – még ha sokszor hézagosak 

és pontatlanok is. A középkori Spanyolországból 

kiûzött – késôbb Észak-Afrikában, Törökország-

ban, illetve a Közel-Keleten letelepedett – zsidók 

nyelve, a spanyolra emlékeztetô, de sajátos szí-

nezetû ladino azonban teljesen feledésbe merült. 

E nyelvet és a hozzá kapcsolódó dallamkincset 

eleveníti fel Yasmin Levy izraeli énekesnô, akinek a 

Libertad már a hatodik szólólemeze. A szolid ka-

mara-jazzkísérettel (bôgô, gitár, percussion) meg-

szólaló dalokban könnyen felismerhetôk a spanyol 

fl amenco, a portugál fado, a tradicionális argentin 

tangó, sôt a török népzene motívumai is. Kiválóan 

sikerült az a duett (Olvidate de Mi), amelyben 

Levy társa a neves mallorcai énekes, Concha 

Buika. ReA
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Megjelent a Djabe új stúdió albuma!

A CD

digipak papír csomagolású,

bonus videó és audió tartalommal.

A 2 LP 180g Heavy Vinyl

audifi l nyomás. 20 perc extrát 

tartalmaz!

DVD audio

MLP Stereo és 5.1

valamint DTS Stereo és 5.1

hangsávokkal, videó és audió 

extrákkal.

Sztárvendégek:

Steve Hackett - ének, gitár

John Nugent - szaxofon

Malik Mansurov - tar Down And Up

CD, 2 LP, DVD AUDIO
Rendelés: www.djabe.hu
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BEBEL GILBERTO:

ALL IN ONE

l l  l l  l  l  ll  ll

A brazil-amerikai énekesnô, Bebel Gilberto aligha-

nem gyerekkora óta küzd családi örökségének gyö-

nyörû, de bizonyára nyomasztó terhével. A riói 

bossa novát világhírnévre vezetô João Gilberto és 

a nagyszerû énekesnô, Miúcha gyermekeként szü-

letett New Yorkban, s úgy érzem, sohasem tudta 

eldönteni, hogy a populáris (de autentikus) brazil 

muzsika vagy a keleti parti show business világá-

ban érzi-e igazán otthon magát. Tizenegy éves 

volt, amikor édesanyjának szólómezén Antonio 

Carlos Jobimmal muzsikálhatott együtt, két évvel 

késôbb pedig Miúcha és Stan Getz oldalán tûnt fel 

a Carnegie Hall színpadán. 1986 óta tartó szóló-

karrierjében a szülôi hagyományok tisztelete a 

bossa nova megújítására tett (váltakozó sikerû) kí-

sérletekkel, a hitelességre törekvô, etnikus gyökerû 

közelítés pedig kommersz popzenével keveredik. 

Ilyen ellentmondásosnak érzem az All in One 

címû albumot is, amelynek létrehozásában több 

neves producer, köztük az Amy Winehouse-t fel-

futtató Mark Ronson is közremûködött. A lemez-

nek van egy nagyon tradicionális, érzelemgazdag, 

szerelmes, brazil vonulata, amivel voltaképp csak az 

a probléma, hogy semmi eredeti vonás nem fe dez-

hetô fel benne. Ehhez csatlakoznak az átdolgozá-

sok, amelyek közül édesapjának egykori slágere, a 

Bim Bom (Jobim unokája, Daniel közremû kö dé-

sével) remekül sikerült; a Chica Chica Boom Chic 

(Didi Gutman új verziójában) kellemesen hallgat-

ható. A The Real Thing (eredeti verzió: Stevie 

Wonder) monoton chill out-zenévé transzformá-

lása azonban sikertelen vállalkozás; Bob Marley 

klasszikusát (Sun is Shining) pedig elcsúfítják a 

kommersz számítógépes effektek, amelyek telje-

sen háttérbe szorítják az eredeti dallamvilágot, rit-

musképleteket. Retkes Attila

PALYA BEA:

EZEREGY SZEFÁRD ÉJSZAKA

l l  l l  l l  l l  ll

Palya Bea újabb projektben Dés András és Bolya 

Mátyás az énekesnô partnere. A korong tizennégy 

számot tartalmaz, amelyek kivétel nélkül mind 

különbözô helyszíneken rögzített koncertfelvéte-

lek. Mielôtt ettôl bárkinek elôítéletei támadnának, 

le kell szögeznünk, hogy a korszerû hangtechnika 

már képes akár teljesen eltüntetni az élô és stúdió-

felvételek közti különbségeket, illetve az elônyöket 

kidomborítani – ez a lemez is ékes bizonyítéka en-

nek. Az ezeregy éjszakás címválasztás kommersz 

produkciót vetít elôre – szerencsére nem ilyet ka-

punk. Az egyórányi zene vezérelve a rituálé, a rítu-

sok bemutatása. A dalok moll jellegûek, (a cigány-

skála a keleties hatást erôsíti), tipikus, balkáni, 

aszimmetrikus lüktetésûek. A mûsor építkezése 

lehetne átgondoltabb, hisz csak a hatodik szám 

gyors dal, addig csak lassú hömpölygést hallunk, 

ami esetleg unalmas lehet. De aztán eljön a lemez 

gerincét képezô szefárd lakodalmas: öt számból 

álló blokk, ami egy szefárd lakodalom rendkívül 

gazdag rítusvilágát idézi meg. Ezek tradicionális 

dalok stílushû, ugyanakkor élvezetes feldolgozá-

sai. Ritmikus, sôt táncolható kavalkád, vaskos 

népi humorral: Asszonymulatság vagy az anyó-

sokról szóló dal. A szövegek a szefárdok kevert 

nyelvén, a ladinón és (kisebb részben) magyar 

nyelven hangzanak el. Ez a kultúra széles körben 

egyelôre ismeretlen – az egzotikus jelzôt kerül-

ném. Hangulatukban a hallgató egyszerre asszoci-

ál a balkáni, kis-ázsiai népzenére (bolgár, török, 

szír) és a reneszánsz udvari zenére. A népzenék 

után viszont újra saját számok következnek, ame-

lyek eredetiségben, kiforrottságban nem kelnek 

versenyre az elôbbiekkel. A mûvészek külön-külön 

és együtt is nagyon magas szinten muzsikálnak.

Pödör Eszter

MAKÁM:

ROBINZON KRUZO

l l  l l  l l  l l  l

A Makám három évtizedes története összefonódik 

a zeneszerzô-zenekarvezetô, Krulik Zoltán nevé-

vel és életmûvével. Ez a megállapítás nem kisebbíti 

a nyolcvanas évekbeli indulás óta vele együtt mû-

kö dô énekesek és hangszeres muzsikusok érde-

meit, de tény: a Makám ma már teljes joggal 

nevezhetô Krulik egyszemélyes zenei vállalkozá-

sának. Mindezt azért érdemes hangsúlyozni, mert a 

Robinzon Kruzo voltaképpen szólólemez: nagyon 

személyes hangú, vallomásszerû dalfüzér, amely-

nek címe sem más, mint szellemes játék Krulik ne-

vének elsô szótagjaival. Ami viszont meglepô: a 

ze nei matéria egyáltalán nem illeszt hetô be az eddi-

gi Makám-albumok folyamatába. Ezek a dalok sem 

a zenekar elsô, instrumentális korszakának stílusje-

gyeivel, sem az 1999-es Skanzen óta tartó vokális 

periódus sajátosságaival nem mutatnak rokonsá-

got. Ha zenei elôzményeket keresünk, akkor sokkal 

inkább a hetvenes-nyolcvanas évek hazai prog-

resszív rockzenéjében, under ground áramlataiban 

és dalköltészetében kell kutatnunk – egy kritikus 

kollégám (jogosan) név szerint is említi írásában a 

Kex együttest, az Európa Kiadót és Cseh Tamást. 

Ebbôl az is következik, hogy a Robinzon Kruzo ti-

zenöt dalában fel ér té ke lôd nek a szövegek. Az em-

lített személyes hang nemcsak önéletrajzi ihletett-

ségre és családi vonatkozásokra utal, hanem arra 

is, hogy minduntalan felbukkannak a 20. századi 

magyar történelem (túlnyomórészt tragikus) kép-

kockái. A lemez „ének mondó” karakteréhez izgal-

mas dallam- és harmóniavilág, ízléses hangszere-

lések társulnak. Krulik fi atal zenésztársai – Hornai 

Zóra (vokál), Eredics Dávid (szaxofon), Zámbó Ta-

más (gitár), Boros Attila (basszusgitár), Badics 

Márk (dob) – is mindvégig nagyszerû teljesít-

ményt nyújtanak.  Retkes Attila  




