
VILÁGZENE INTERJÚ

48 GRAMOFON 2014. ÔSZ

Idén harmincéves a Makám. Krulik Zoltán zenekarvezetôvel beszélgettünk a 
kezdetekrôl, a nyolcvanas évek második felének sikereirôl, a rendszerváltást 
követô megtorpanásról, az ezredfordulón bekövetkezett fordulatról, a folyto-
nos változásban rejlô állandóságról. S arról, mire készül az együttes a 
következô évtizedekben.
 2 Bencsik Gyula

Állandó forrongásban
Krulik Zoltán zenekarvezetô a harmincéves Makámról

A Makám 2014-ben: Korzenszky Klára énekes, Kuczera Barbara hegedûs, Eredics Dávid fúvós, Boros Attila basszusgitáros 
és Keönch László ütôhangszeres már hosszabb ideje Krulik Zoltán állandó zenésztársai
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Gramofon: Hogyan kezdôdött a történet?
Krulik Zoltán: Érdekes volt mindjárt az indulás. Szilágyi 
Attilával duóztunk fôiskolás korunkban József Attila, 
Petri György, Pilinszky János verseinek megzenésítésével. 
1975-ben indult elsô instrumentális zenét játszó együtte-
sem, a C.S.Ö. (Creatív Stúdió Öt), s a Kolinda vezetôjével, 
Lantos Ivánnal is ekkor zenéltem egy évig, Franciaországba 
való emigrálásáig. Volt egy rövid intermezzo a Gépfolklór 
tagjaival Unikum néven egy holland turné erejéig, amikor 
megkeresett Dabasi Péter, s 1980-ban meghívott álmaim 
zenekarába, a Kolindába. Mindamellett nagy hatással volt 
rám a Syrius, az Oregon, a Gépfolklór, a Kaláka, Sebô Feri, 
másfelôl a Kex és Cseh Tamás. Közben észak-indiai klasz-
szikus zenét tanultam Ravi Shankar magyar tanítványá-
tól, Kozma Andrástól. Végül Makám és Kolinda néven 
fergeteges négy év következett két Hollandiában kiadott 
lemezzel, miközben végigkoncerteztük Nyugat-Európát.

G.: Úgy emlegették a Makám&Kolindát akkoriban, hogy egy 
zenekar két identitással.
K. Z.: Kétpólusúnak semmiképpen sem nevezném az 
együttest. Dabasi Péter volt a domináns szerzô, de az én 
hangszeres szerzeményeimnek is jutott hely a koncerteken, 
valamint a Makám&Kolinda, s az On the road címû le-
mezeken. Péter egyénisége azért rányomta bélyegét az én 
számaim világára is. Tehát volt egy ma is felismerhetô 
jellegzetes Makám&Kolinda hangzás. Négy év után a hi-
hetetlen sikertörténet dacára úgy gondoltam, vissza kell 
térnem a C.S.Ö. világába. Visszahívtam az egykori ze-
nésztársakat, Bencze László bôgôst, Szalai Péter tablást, 
Juhász Endre oboistát és a M&K-ban megismert Szôke 
Szabolccsal közösen megalapítottuk a Makámot. 
Thurnay Balázs kavalost egy év múlva hívtam meg a csa-
patba. Sokáig tanakodtunk, vajon a C.S.Ö nevet válasz-
szuk, vagy az akkorra Nyugat-Európában bejáratott 
Makámot. A döntés az utóbbira esett, de jóformán nullá-
ról kellett indulnunk mégis. Hangzásvilágunk gyökere-
sen eltért a M&K-étól. Hozta a C.S.Ö. improvizatív, ka-
marazenei vonalát, erôs keleti gyökerekkel, másrészt 
nagy hatással volt újabb darabjaimra a repetitív zene, 
elsôsorban Steve Reich nyomán, melyet a nehezen hozzá-
férhetô lemezek mellett az Amadinda és a 180-as csoport 
koncertjein ismertem meg.

G.: Az a fajta muzsika, amit az 1980-as évek közepén játszot-
tatok, már a ma használatos világzene kategóriába sorolha-
tó?
K. Z.: Igen, bár a world music elnevezés jóval késôbb vált 
elfogadottá. A mi zenénk amúgy is nehezen besorolható-
nak számított, már csak a hangszerelés okán is. Kevés 
együttesben szerepelt egyidejûleg oboa, gadulka, kaval, 
marimba, zanza, tabla, gitár, nagybôgô.

G.: Elsô lemezeteket a Hungaroton adta ki, amibôl az követke-
zik, hogy a három T-bôl legalábbis a tûrt kategóriába sorolt 
benneteket a hatalom.

Krulik Zoltán: „Mostanra egyre erôsebben elôtör belôlem egy populárisabb 
dallamvezetés”
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K. Z.: A Székesfehérvári Dalos Találkozón egyszer a 
C.S.Ö-vel jelentünk meg – meglehetôs feltûnést keltve a 
szitár, oboa, gitár, bôgô, tabla hangszerelésû hosszú kom-
pozíciónkkal, de felfi gyelt ránk a zsûri elnöke, Maróthy 
János zeneesztéta, aki beajánlott a Hungaroton egyik 
vezetôjéhez, Nádori Péterhez. A demókazetta leadása után 
egy évvel kaptam a levelet, hogy szabad utat kaptunk, és 
120 órát a Rottenbiller utcai stúdióban. Közelítések címû 
lemezünk, a Kepes András mûsorában való szereplés és 
Zolnay Pál Utcazenészek címû, az MTV-ben fômûsoridôben 
leadott fi lmje országosan ismert zenekarrá tett bennünket.

G.: Talán az elsôk között voltatok, akik a hazai és nemzetközi 
sikerek mellett nem átallottatok kiállni az utcára sem zenélni.
K. Z.: Nyugat-európai turnéinkon láttuk, hogy bevett 
gyakorlat arrafelé profi  zenészek utcai szereplése. Hosszabb 
utazásaink alkalmával mi is kiálltunk muzsikálni közte-
rekre Bázelban, Hágában, Amszterdamban. Hazajôve a 
Vörösmarty téren, a Váci utcában, majd a Várban ze-
nélgettünk, sok barátot szerezve. Egyszer Zolnay Pál 
fi lmrendezô is arra sétált, és annyira megtetszett neki ez az 
utcai performansz, hogy már másnap megkeresett minket 
a próbatermünkben, s felajánlotta, hogy egy fi lmet forgat-
na rólunk a maga játékfi lmes-dokumentarista stílusában. 
Hadd említsem meg, hogy Fehér György személyében az 
egyik kedvenc magyar fi lmrendezôm volt az operatôr. Ez-
után az akkor kult-helynek számító Egyetemi Színpadon 
játszottunk rendszeresen, és bekerültünk az országos kör-
forgásba.

G.: A rendszerváltáshoz tehát befutott, sikeres együttesként 
érkeztetek. Hogyan hatott a fordulat a pályátok további ala-
kulására?
K. Z.: Megtört a kezdeti lendület, igaz, bekerült a zenekar-
ba Grencsó István, továbbá Szalai Peti helyére Borlai 

Gergô. Erôs karakterük új korszakot és hangzásvilágot ho-
zott, a Diver time into és a Café Bábel címû lemezek doku-
mentálják az 1990-es évekbeli Makámot. Aztán Szôke Szabi 
is elkezdett erôteljesen komponálni, kivált, majd megalapí-
totta a Pangea nevû formációt, majd a Tin Tint. Ismét 
elölrôl kellett építkeznünk. Visszaestek a külföldi meghívá-
sok is, mivel a szocialista blokk keleti oldaláról számos ze-
nekar feleannyiért is elment játszani Nyugat-Európába, le-
törve a lengyel, csehszlovák és magyar zenekarok pozícióit.

G.: Hogyan sikerült megújítanod az együttest?
K. Z.: 1999-ben megkeresett az Erdenklang német kiadó 
tulajdonosa, és felkért, hogy írjak dalokat Lovász Irénnek. 
A dalok elkészültek, a kiadó eltûnt, ekkor megmutattam a 
Fonó Records igazgatójának, aki azonnal lecsapott rá. Ez 
lett elsô vokális lemezünk, a SkanZen, Lovász Irén és Bog-
nár Szilvia énekével. Majd sorban jelentek meg a vokális 
albumaink (9 Colinda – 2001; Szindbád – 2002), egészen a 
balkáni háborúra refl ektáló 2003-as Anzixig, amely Palya 
Bea, Bognár Szilvia, Szalóki Ági szereplésével rendkívüli 
nemzetközi sikereket ért el (a World Music Charts éves lis-
táján az elsô 15-ben szerepelt – a szerk.). A vokális irány-
váltás aztán meg is osztotta a zenekart. Állandó forrongás-
ban leledzett akkor az együttes, gyakorta hívtam új tagokat, 
mások elmentek. Hál’ Istennek régóta újra stabil a zene-
kar, és 2003 után még megszületett az Almanach, Zarán-
dokének, Ákom Bákom, Yanna Yova, Csillagváró, 
Robinzon Kruzo címû albumunk.

G.: A Makám legállandóbb ismérve a szakadatlan változás. 
Az együttestôl szokatlan módon, 2006 óta stagnál a tagság.
K. Z.: Nagy öröm, hogy már nyolc éve Eredics Dávid fú-
vós, Boros Attila basszusgitáros és Keönch László ütôs, va-
lamint hat éve Korzenszky Klára énekes és Kuczera Barba-
ra hegedûs a társaim és barátaim. Mostanra egyre 
erôsebben elôtör belôlem egy populárisabb dallamvezetés, 
ebbôl született a Robinzon Kruzo-projekt, de még idén sze-
retném kihozni Petri- és Weöres-dalaimat és az évforduló-
ra a Makám 30-at.  n

A 2003 utáni termékeny idôszakban születtek az Almanach, Zarándok-
ének, Ákom Bákom, Yanna Yova, Csillagváró, Robinzon Kruzo címû albumok
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A Fonót már 2013-
ban is a világ 20 leg-
jobb világzenei ki-
adója között listázta 
a WOMEX (Világ-
zenei Expo), amely 

azt jelenti, hogy a kiadott lemezek közül 
több is felkerült a toplistákra, és felhívta 
magára a világzenei szakmai fi gyelmét. 
„Tavaly Lajkó Félix Mezô címû leme zével 
kerültünk az elsô helyre, és kiadóként így 
az elôkelô 20-as listára is fel tettek min-
ket; remélem idén is bent maradunk. Le-
mezt kiadni ma már veszteséges vállal-
kozás, viszont a mûvészeket hihetetlenül 
inspirálja egy album megalkotása, ezért 
számunkra is fontos. Nyár elején vettük 
fel Lajkó Félix Szimfonik címû lemezét a 
Budafoki Dohnányi Ernô Szimfonikus 
Zenekarral, ami most ôsszel fog megje-
lenni. Herczku Ági is új albummal készül 
nálunk, és az ötvenedik születésnapjára 
Csík János is” – sorolja az új lemezeket 
Horváth László, akitôl megtudjuk, a 
Fonó idén is részt vesz a legrangosabb vi-
lágzenei vásáron, a WOMEX-en. Ezt ok-
tóberben Santiago de Compostelában 
rendezik meg, majd az azt követô évben 
Budapestre költözik a vásár.
A fôváros egyik kis „világ közepe” a 
Sztregova utcai zeneház, ahol megfordul 
a népzenei és világzenei elit színe-java. 
Rendszeres klubot tart Dresch Mihály, 
visszatérô vendég Harcsa Veronika, Ba-
lázs Elemér vagy Lukács Miklós. Idén új 
roma klub indul a világhírû – és a svájci 
Vibrations  zenei folyóirat által a világ 
10 legjobb zenekara közé választott – 
Parno Graszttal, de emellett a zeneház 
elô szeretettel karolja fel a feltörekvô 
tehet ségeket is. „Keresgélni, kaparni a 
magyar kultúra rétegeiben, támogatni, 
felfedezni azon produkciókat, melyek az 
egyetemes magyar kultúra 20–21. száza-
di idôszakára esnek” – fogalmazza meg 
küldetésüket az igazgató. Ennek szelle-

mében idén folytatódik a szá zad for duló 
legnagyobb szabású kárpát-medencei 
népzenei gyûjtése, az Utolsó Óra, ame-
lyet a Hagyományok Háza szakemberei 
vezetnek. A Holokauszt Emlékév kere-
tében tíz alkalommal látnak ven dégül 
Erdély, Kárpátalja, Felvidék és Magyar-
ország területérôl olyan muzsikusokat, 
akiknek munkásságában jelen van a zsi-
dó és cigány népzenei hagyomány, illet-
ve akiknek repertoárjában fellel he tôek 
a holokauszthoz, a cigánysághoz vagy a 
zsidósághoz kötôdô énekek, hangszeres 
dallamok. „Egy olyan anyag gyûj tése va-
lósulhat meg, amely eddig hiányzott az 
Utolsó Órából. Ráadásul a koncerteket 
követôen mindig táncház is lesz a ház 
szokásainak meg felelôen. Itt a népzene 
egyik legfontosabb funkcióját is betölt-
heti: a tánc alá szól. Az Utolsó Óra pe-
dig találó név, mert ezek az idôs mes-
terek sokszor már csak a zene iránti 
tiszteletbôl vállalkoznak a hosszú útra.” 
A Fonóban októberben háromnapos ju-
bileummal készülnek a Kárpát-medence 
egyik legnagyobb prímásának tisztele-
tére. Fodor Sándor „Neti” kalotaszegi 
prímás éppen tíz éve halt meg; zenész-
társai népzenész módon idézik meg em-
lékét a Fonóban. Novemberben idén is 
megrendezik Makovecz Imre emble ma-
tikus épületeiben a Héttorony Fesztivált, 
amely felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, 
erdélyi helyszínekre viszi el a magyar 
kultúra emblematikus alkotóit; majd az 
új budai gálával ér véget Makovecz Imre 
születésének évfordulóján, november 
20-án. „Ennek a fesztiválnak a küldetése 
nem mennyiségi kérdés, hanem minô-
ségi. Aki egyszer a Makovecz terekbe be-
lép, az elvarázsolódik. Sokszor mondom 
én, hogy ez az új magyar El Camino. Itt 
át lehet élni minden határon túli ma-
gyar régiónak a problémáját, ahol a ma-
gyar kultúra és mûvészet nagyon elfér és 
mûködik ezekben a terekben.” n

„Keresgélni, kaparni a magyar kultúra rétegeiben”
Tizenkilencedik évadját kezdi szeptemberben a Fonó Budai Zeneház. A nemcsak koncerthely-
színként, több fesztivál szervezôjeként, hanem az ország egyetlen jelenleg is aktív világ- és 
népzenei lemezkiadójaként ismert Fonó az ôszt idén is sok újdonsággal kezdi. Horváth László 
igazgatóval beszélgettünk.

2 Gramofon

Lajkó Félix Szimfonik-projektje

Csík János a Fonó színpadán

Lukács Miklós és Dresch Mihály
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