
A tavalyi két helyszínes kon-
certturné után idén hét vá-
rosban, köztük Csíkszeredá-
ban, Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson lép fel 
a Csík zenekar. Az együttes 
repertoárjában az autentikus 
zene mellett a kortárs könnyű-
zenei műfaj feldolgozásai is he-
lyet kapnak, illetve a november 
5-re elkészülő új lemez dalaiból 
is nyújtanak ízelítőt.

Majorosi Mariann szerint 
a Csík zenekar nagy 
várakozással indul az 

erdélyi turnéra, ilyen hosszú időre 
ugyanis még nem sikerült Erdély-
be utazniuk. Az eddigi néhány 
koncert során azt tapasztalták, 
Székelyföldön  nagyon nagy sze-
retettel fogadják őket.

– Milyen repertoárral készül-
nek a székelyföldi turnéra?

Majorosi Mariann: – Re-
pertoárunkat a Csík zenekar 
vezetője szokta összeállítani. 
Koncertjeink első harmada au-
tentikus népzene, amit aztán fo-
kozatosan váltunk át az általunk 
feldolgozott számokra, majd a 
zenei összeállítás utolsó részé-
ben szintén autentikus muzsi-
kával zárunk, olyan számokkal, 
amelyek az egész magyar nyelv-
területet átfogják. Ami újdon-
ság az elmúlt koncertjeinkhez 
képest, hogy a november 5-én 
elkészülő legújabb lemezünk 
számait is bemutatjuk az erdélyi 
koncerteken. Lesznek feldolgo-
zott számok Lovasi Andrástól, 
illetve újdonságként hathat a 
Hobo Blues Band-számok fel-
dolgozása.

– Jön-e Önökkel meghívott elő-
adó, akár a feldolgozott számok 
szerzői közül valaki? 

M. M.: – Nem hozunk ma-
gunkkal vendégművészt, de fon-
tos megemlítenem hangtechnikus 
csapatunkat, akik a produkció 
színvonalát erősítik kiváló mun-
kájukkal. 

– Milyen irányba tart a Csík 
zenekar zenei stílusa, változtat-
nak-e az eddigi már ismert hang-
zásvilágon?

Szabó Attila: – Koncertje-
inken az autentikus és a feldol-
gozott számok megférnek egy-
más mellett, ez jellemző a zene-
karra is. Alapvetően az együttes 
minden tagja az autentikus zene 
képviselője, így elsődleges cé-
lunk ennek a zenének a tovább-
éltetése, de emellett ugyanilyen 

fontosnak tartjuk a minőségi 
kortárs könnyűzene feldolgozá-
sát is. Sőt Lukács Miklós kiváló 
cimbalomművészt, zeneszerzőt 
is felkértük, hogy írjon egy ka-
marazenei művet a Csík zene-
karra. Ebből egy érdekes kísérlet 
lett, amelyet tavaly mutattunk 
be a zene világnapján. Ilyen-
nel még nem kísérleteztünk, és 
olyan összekapcsolódása a ko-
molyzenének és népzenének, 
amire eddig nem volt példa.

– Minek tulajdonítják az utób-
bi évek sikersorozatát?

M. M.: – Népszerűségünk 
egyik oka, hogy széles közön-
séget tudhatunk magunkénak. 
A népzenét kedvelők kisebb 
csoportot képeznek, de azok 
is, akik másfajta muzsikát is 
szívesen hallgatnak, vagy más 
művészeti ágakban, például az 
irodalomban érdekeltek, talál-
hatnak kedvükre valót a műso-
runkban. Olyan művészek van-
nak körülöttünk, mint Dresch 
Mihály dzsesszzenész, Presser 
Gábor, Kiss Tibor, Lovasi And-
rás, akik saját maguk is alkotók. 
Az ő segítségükkel új stílust te-
remtünk, és azt hiszem, ezért 
van ekkora elismertsége ennek 
a zenének.

Sz. A.: – Az volt nagy újítás, 
hogy nem rockzenei hangsze-
rekkel játszunk népzenét, hanem 
népzenészekként játszunk kortárs 
zenét. 

– Kapott-e a zenekar kritikát, 
amiért zenéjében eltér a népzené-
től, és új stílusú dalokat dolgoz át 
népi hangzásra ?

M. M.: – Természetesen. Én 
abban hiszek, hogy a magyar 
népzene ereje, összekomponál-
va a kortárs zenei műfajokkal, 
hatalmas erőt tud képviselni. A 
népzene a nép ajkán kötetlenül 
élt tovább, és nekünk is az a dol-
gunk, hogy saját életérzéseinken 
keresztül formáljuk a jövő és a 
jelen számára.

– Az együttes megkapta a Ma-
gyar Örökség Díjat, illetve tavaly 
a Prima Primissima Díjat is. Mit 
jelent ez a Csík zenekar számára?

Sz. A.: – A magyar szellemi 
élet színe-javával együtt vehettük 
át a díjakat, hihetetlen megtisz-
teltetés már az is, hogy a jelöltek 
között lehettünk.

M. M.: – Innentől kezdve 
nagyon óvatosan és átgondoltan 
kell a zenekar életét tovább vinni, 
mert a díj kötelez, de saját elvárá-
sainknak is meg kell felelnünk. 

A Csík zenekarral találkozhat csütörtökön a csíkszeredai közönség fotó: domján  levente
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„Saját életérzéseinken keresztül formáljuk a zenét”


