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Hogy sok minden érthetőbb legyen, tisztázni kell az időt, a körülményeket:
A múlt század vége, 1988. A múlt rendszer vége (?) Sok minden – mobiltelefon, személyi számítógép,
világháló – még nincs használatban. A társadalom és benne a kultúra szigorú vagy burkolt irányítása –
már nincs. 17 év után feleségemmel és három gyermekünkkel elhagyom a várost (Mezőtúr), ahol
könyvtárosként és klubvezetőként dolgoztam. Mondjuk azt, hogy kicsi lett nekem, meg távlatok
nélküli – nekünk. Eljöttünk Kecskemétre, ahol sok időt töltöttünk feleségem szüleinél, és ami
számomra (is) a kulturális élet egyfajta etalonja volt. A személyes találkozás során előtte (szóban)
megbeszélt könyvtárosi állásom érdekes módon már nem volt aktuális (akkor úgy mondták
„lekádereztek” – ma úgy mondanám „utánam nyúltak”). Így néhány hét vidám állásnélküliség
következett. Akkor még nem volt munkanélküli segély, de már nem volt annyira büntetendő a kmk
(közveszélyes munkakerülés) sem.
Augusztus végén jelentkeztem egy álláshirdetésre – a Szakszervezetek Táncsics Mihály Művelődési
Központja keresett előadót. Benyújtottam az önéletrajzom, írtam motivációs levelet – akkoriban ez
még szokatlan volt, nem is volt magyar neve. Szeptember 8-tól fölvettek. Ez egy kis alkalmazotti
létszámmal működő, elég nehéz helyzetben lévő intézmény volt Kecskemét belvárosában, a Rákóczi
út 3. szám alatti, eredetileg Úri Kaszinónak épült, elhanyagolt és szanaszét alakított szecessziós
épületben. Az volt a rendszer, hogy a három szakalkalmazott (igazgató, 2 előadó) között kiosztották a
csoportokat, művelődő közösségeket – ennek megfelelően támogatta, szervezte, segítette ki-ki a
magáét. Szeptember 10-én, szombaton kezdtem a Fotókörrel.
Hogy a nagy klasszikusra hajazzak: „1988. szeptember 12-én ismertem meg Csík Jánost és Kunos
Tamást. Akkor még nem tudtam, hogy a tradicionális rocketno megalapítóival fogok találkozni.”
Két fiatal és hallatlanul lelkes, elszánt legény jött föl az irodába. Szűcsné Valika, az igazgatónő már
tárgyalt velük előtte, és rám bízta a dolgot:
– Ezek a fiúk táncházat akarnak csinálni, ebben minden lehetséges módon segítened kell őket. Külön
pénz nincs rá, helyet tudunk adni a nyugdíjas klubban, a többit meg oldjátok meg.
Leültünk átbeszélni a dolgot, majd a gondnok úr kíséretében átmentünk megnézni a nyugdíjas klub
épületét (egy módos parasztpolgár ház a belvárosban, átalakítva, államosítva, újra átalakítva,
elhanyagolva – azóta már lebontották). Visszafelé bementünk a művelődési ház alatt lévő borozóba,
tovább beszélgettünk. És a hét folyamán még többször találkoztunk. Hol hárman, hol négyen, mert a
bőgősük újságkihordásból élt, és így csak déltől ért rá. Hamar összehangolódtunk, nekem nem voltak
személyes ismereteim, előítéleteim velük szemben, nem értettem annyira a népzenéhez, táncházhoz
(sem), hogy a saját ízlésemet, értékeimet erőltessem rájuk. Volt ugyanakkor közösségépítői,
csoportszervezői gyakorlatom, és a kulturális szervezés (mostanság menedzselés) szakirodalmába is
jól beleástam magam. Megállapodtunk, hogy kora délutánig próbálhatnak a klubban, mivel olyankor
csak a takarító nénik vannak ott. Gyakoroljanak annyit, hogy minél hamarabb elindulhasson a táncház.
Addig meg „megcsináljuk” a zenekart:
– Legyen neve, emblémája (mostanság logó), hivatalos fotó, (küldetés)nyilatkozat, később jelvény,
póló a rajongóknak, sajtókapcsolat, terv kazettáról, lemezről…
Ez ma már természetes, de akkoriban újdonság volt – főleg így egy csomagban, és népzenészeknél.
Engem segített a szakirodalomban való jártasságom, meg egy mai dalokat, versmegzenésítéseket
játszó zenekarral való tapasztalat, őket meg segítette a nyitottság, az akarás. Fogták a dolgot, értették,
csinálták. Az lett a kialakult eljárás, hogy a zenekarral megbeszéltük, mi kellene, és milyen. Erre már
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ők szereztek szakembert (grafikust, fotóst) akivel átbeszéltük, majd a vázlatokból, elképzelésekből
kiválasztottuk a szerintünk legjobbat. Így készítette el egy grafikus (Gulyás Géza?) a logót, a
„kecskeméti népi mercit”, ahogy többen emlegették. (Utólag mondhatnánk, hogy mi már akkor
tudtunk valamit – de nem).

Fehér alapon, lehetőleg királykék színben – de bármely más szín is használható volt. 1994-ben a
„Kecskemét” szövegrész „Hungary”-ra cserélődött, 1998-tól megjelent kézzel rajzolt „reszketős”
változata, valami elvarázsolt „hagymahéjjal festett vörösben”, azután szétszedve, átlényegítve, míg a
2011-es „Lélekképek” CD-n megjelenik az új Csík logó.
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Így jött Rácz Laci, aki a helyi tévében volt operatőr meg fotózott is.
– Legyen a kép ütősen fekete-fehér, kicsit grafikus, hogy kilógjon a színesek közül (meg olcsóbb
legyen plakátra tenni, sokszorosítani). És a zenekar öltözete, kinézete, az egész stílusa olyan…
„Rosszemberek”, „Talpuk alatt fütyül a szél”!
Rögtön képben volt mindenki, így készült el a sok szórólaptól, plakáttól a 15 éves jubileumi „Be sok
eső be sok sár…” CD borítójáig használt kép.

A TÉKA 13. számában utánközlésben megjelent cikkben (Beszélgetés a Csík zenekar tagjaival = Téka
13. sz. 66. p. K.T.L szerzői monogram) ők erre így emlékeznek:
”Közben elkerültünk a városból, máshol dolgoztunk, katonáskodtunk, de 1988-ban visszatértünk és
megalakítottuk a Csík zenekart. Kiváltottuk a szellemi szabadfoglalkozást táncművészet és zene
kategóriában. Abban az időszakban sok minden bizonytalan volt, sokan belevágtak valamilyen
vállalkozásba, közülük egyesek jól jártak, mások nem. Mi megpróbáltunk a zenélésből megélni és
csak ezzel foglalkozni.
Elhatároztuk, hogy megpróbálunk saját táncházat létrehozni. Jártuk a várost, kerestük a szponzort, aki
segít nekünk ebben – helyet ad és biztosítja a működést. Egyik nap két-három sikertelen próbálkozás
után bementünk a Táncsics Mihály Művelődési Központba, ahol olyan szeretettel fogadtak bennünket,
amire álmainkban sem számítottunk. A vezetők azonnal pozitívan álltak az ötlethez, pedig tudták,
hogy a kultúrának ez a területe nem vonz annyi embert. Azt mondták, csak veszteséges ne legyen.
1988 októberétől beindítottuk a táncházat, mely azóta folyamatosan működik. Mint már említettem,
Kecskeméten előtte nem volt erre példa.”
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Így azután a Csík János – hegedű, Kunos Tamás – brácsa, Rózsa János – bőgő felállásban elindult a
Csík zenekar. Több száz szórólap készült, széthordták a közép- és főiskolákra, ragasztattuk a buszok
reklámfelületeire. A Petőfi Népe (megyei lap) október 26. számában jelent meg először a sajtóban:

= Petőfi Népe október 26.
Így utólag nézve bájosan esetlen, de akkoriban ez még a maga nemében jónak mondható. És október
30. után minden vasárnap este, akár esett, akár fújt, ha 10 látogató volt, vagy ha 100 – Csík táncház a
klubban. És a táncház mellett elindult a közös munka a környékbeli táncegyüttesekkel:

A keceli Hetrec táncegyüttes turnéja ,a Gemenc együttesből egy‐két vendégművész. Természetesen
sok limonádés üveggel. (Csík János, Rózsa János, Kunos Tamás, táncosok és napszemüvegek!) 1988.
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1988–2013. Az ujjrend alig változott!
És már alig egy hónap után látszott, hogy a Csík zenekar valami más, valami szokatlanul új:

= Petőfi Népe, 1988. december 9.
Ez a bizonyos vasárnap december 11. Az első táncházuk után 6 héttel már hat zenekart és az azok
kedvelőit mozgósító rendezvényt szerveztek – hatalmas sikerrel!
Ekkor körvonalazódik a következő év (1989) is, változik a táncház napja: vasárnapról szerdára.
Jött azután a sajtókapcsolat, és három hónappal az első kis hír után már oldalnyi fényképes, komoly
riport a megyei Petőfi Népében (Népzenei együttes - az út elején = Petőfi Népe, 1989. január 27.)
A riportból kiderül, hogy a kecskeméti és a bajai táncegyüttest kísérik, Kunszentmiklóson havonta
kétszer rendeznek táncházat részvételükkel. És már itt is fölsejlik a zenekar vissza-visszatérő
vonzódása: József Attila verseiből, levél- és naplórészleteiből szerkesztett, népzenei betétekkel és
feldolgozásokkal fűszerezett önálló estet terveznek, színművész közreműködésével. (Ebbe a vonulatba
illeszkedett a február 22. program: a táncházban Buda Ferenc költő és fia Buda Ádám népzenész
vendégeskedik.) Óriási terveket nem szövöget a kecskeméti Csík zenekar – írta a riporter. Szerettek
volna kecskeméti és megyei táncegyüttesek kíséréséből alapszinten megélni, komplex népzene –
néptáncos – népi tárgyalkotó programokat szervezni kicsiknek és nagyoknak, létrehozni egy irodalmi
– népzenei szerkesztett műsort. Úgy gondolták, részt vesznek a Népművészet Ifjú Mestere pályázaton,
s elnyerik ezt a címet.
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Népzenei együttes – az út elején = Petőfi Népe, 1989. január 27.
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Szerdára került át a táncház, és a fiúk igyekeztek mindenfelé eljutni, sokat szerepelni. Kormos Valéria
az „Itt és ott” című, a bodajki 1848-as emlékműavatásról szóló cikke (első országos sajtómegjelenés)
is tanúskodik erről:

= Nők Lapja, 1989. április 1.
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Tegyünk itt két apró kitérőt!
Az egyik a zenekar neve. Már az első percekben kiderült, hogy a név a zenekarvezető-prímás nevét
kell tartalmazza: Csík…valami. Együttes, zenekar, banda, esetleg Csík János és zenekara…Pár nap
után meg: Csík zenekar. Azóta is visszatérő tévhit, félrehallás az erdélyi Csíkból eredeztetni, oda
kapcsolni a zenekart (bár szívesen húzzák az odavaló zenéket, és János is talált valami fölmenőket
arról a területről).
És egy adalék a csík-titokhoz, ami miatt szerethető, vonzó a csapat.
A cikkben ezt írja a szerző: „…Később egy háznál, fehér falak között találkozunk, ahol a „Kecskeméti
csíkiek” zenélnek nekünk, a maguk örömére. …. Egyszerű: mindenkinek ott kell tenni a dolgát, ahol
él. … A népművelő-zenészek Kecskemétről jöttek, s a hűvös estén is kitartóan játszottak immár
Mórban, végig a fáklyás menet élén. …”
Vidák István iparművész (Szórakaténusz Játékmúzeum, nemezműves) mondta a fiúkról (= Kiskunsági
FUTÁR, 1994. február 4.): „Tíz éve van a múzeumban Aprók Tánca. Korábban a Csík zenekar
muzsikált ezeken az összejöveteleken. Amikor szünetet tartottak, akkor sem hagyták abba a zenélést,
hanem elvonultak egy félreeső szobába és továbbzenéltek. Néztem őket, és azon töprengtem, mi az,
ami összetartja ezt a három embert. A zenélés varázsa, a zenélés öröme? Szerettem volna kipróbálni én
is. Nem tudom zenél-e? Nem? Mert én, amióta zenélek, nagyon megértem őket. …”
„Egyszerűen jólesik játszani” Mondja már a címben is Csík János (Interjú a Csík Zenekar névadójával
= hvg.hu 2011. augusztus 16., kedd, 17:30). És a cikkben: „Az örömzenélés volt a célunk, az, hogy
ellessük, megtanuljuk és továbbadjuk, amit az öregek tudtak. Nem lebegett előttünk a népszerűség –
az éppen jelen lévő közönséget akartuk megörvendeztetni.”
És egy bejegyzés Veresné Marcsitól (= facebook, 2013. január 16. 9 óra 51 perc
Nagyon szeretem őket és tisztelem!!Az ó év előadás után még nagyobb tiszteletem nekik ugyan is én
előtte egy kis faluban láttam őket(Újiráz)ugyan olyan oda adással énekeltek,pár száz embernek mint a
Symában több ezernek. Köszönöm az élményt:))))
25 év, kívülről, vagy belülről nézve – a lényeg ugyanaz marad: ÖRÖMZENE!
No meg az örömzene (sajtó) visszhangja. Például ez:

Rádió‐ és Televízió Újság 23. 1989. június 5–11.
1989. június 6. kedd, 18.30 Petőfi Rádió Talpalávaló Táncházról, muzsikáról fiataloknak. Benne: Új
táncház Kecskeméten – Alföldy Boruss István helyszíni riportja. – Első rádiós megjelenés.
Minden rendben, terv szerint halad?
9

Sajnos nem ilyen rózsás a helyzet. Kiderült, hogy szinte semmi sem valósult meg a tervekből. A
megyei nagyobb táncegyüttesek megvették és fölvették magnóra a koreográfiákhoz tartozó zenéket, és
arra próbáltak, arra léptek fel legtöbbször. A kisebb helyeken működő csoportok megszűntek. A
kultúra anyagi feltételei romlottak, így egy – két komplex táncházi alkalom után a dolog megállt.
Felléptek sokfelé az országban, hogy megmutassák tudásukat, és némi fellépti díjat kapjanak. De ez
bizony édeskevés. Csík János és Kunos Tamás kecskeméti, a családdal lakik, van hol lenni akkor is, ha
kevés hopp után jön egy nagyobb kopp. Rózsa János, a bőgős albérletben, újságkihordás mellett
próbál zenekarozni – ez nem megy.
1989 nyarán ismét a jászberényi néptánc táborban muzsikál Jani és Tamás. (Még táncosként kezdtek
ide járni, Kunos Tamás itt kezdett el brácsázni.) Szó szót követ, és elszerződnek Jászberénybe. Ott
alakul meg a Jártató Zenekar, Pál Mihály vezetésével (párhuzamosan a Csík Zenekarral, a hét egyik
fele itt, a másik meg amott. Ez 1995.-ig volt szorosan együtt, utána ritkultak a fellépések).

A Jártató 1989/90 táján. Csík János, Kunos Tamás, Pénzes Tivadar, Pál Mihály
A Csík zenekarban ősztől Konkoly Elemér a bőgős, és Németh Ferenc énekel. Elemér új fazont ad a
zenekari hangzásnak, komolyzenei tanulmányok és jelentős erdélyi gyűjtőmunka ad hitelt
megnyilvánulásainak. Németh Feri (emlékezetem szerint akkor még nem doktor) a SOTE tánckarának
ügyeit intézi, és arra törekszik, hogy minél autentikusabban adja vissza a népi énekesek hangzását.
Ebben a fölállásban zenélik végig a második táncházi évadot, és nem eredménytelenül. A jó hangulatú
szerdák, a bővülő repertoár mellett a megmutatkozás új lépcsőfoka:
1990. január 1. hétfő, 19.40 Kossuth Rádió Cuháré Népzenei hangverseny Debrecenben, a Kölcsey
Művelődési Központban. Közreműködik a Békés Banda, a Sárréti Népi Együttes és a Csík-zkr (sic!)
Első rádiós koncertfölvétel.

= Rádió‐ és Televízió Újság 1990. 1. szám
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És a jól sikerült idényzárás. (= Petőfi Népe, 1990. április 29.)

Persze a nyár is pörgős: népzenei fesztivál Kalocsán, néptánc tábor Jászberényben.
És az első színpadi produkció. irodalmi színpad, citerazenekar, Csík zenekar – Beszédes út hazafelé.
(= Kecskeméti Lapok, 1990. augusztus 17.)
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(Kalocsa a fesztivál lázában = Petőfi Népe 1990. július 14.)
És ha már elkészült a műsor, és a 89-es decemberi fordulat után szabad az út: nekivágtak, kiutaztak
Erdélybe. Visszavitték az ott titkon, néha rejtőzködve gyűjtött zenét, hozzáadva az anyaországból
származó, talán nem annyira míves, de élő népdalt és citeramuzsikát, és hogy ne dadogjon esetlenül a
szó – kerestek odaillőket a magyar irodalom nagyjaitól.
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Fizetett zenész állás, új zenésztársak, egész estés produkció létrehozása, külföldi bemutatása…
Sínen vannak a fiúk! Igen, de ez most és még sokáig egy hullámvasút.
Mert a művelődési ház anyagi gondjai szaporodnak. Azt a paradox helyzetet, hogy a városi
ingatlankezelőtől egyre nagyobb összegért bérelt ingatlanban működtetjük a nyugdíjas klubot (és
ugyanitt a Csík táncházat is) csak úgy tudjuk megoldani, hogy lemondunk a bérleti jogról, a nyugdíjas
klubot átveszi, és máshova viszi a város, a zenekar meg ott maradna a semmiben. Persze nem marad,
átköltöznek a Táncsics Művelődési Ház Rákóczi úti épületébe, ahol az első emeleti színpados
nagyterem és a hozzá csatlakozó két kis terem ad helyet rengeteg csoportnak, programnak. Ott
dolgoznak a Ciróka bábosai, tánctanfolyamok, rockzenekarok koncertjei, népi díszítőművészek,
fotósok. citerazenekar, irodalmi színpad, galambászok, éremgyűjtők…, valóságos vegyesfelvágott!
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= Petőfi Népe 1990. november 13.
Jöttek is a meglepetések. A nyugdíjasklub leamputálása csak egy kis fellélegzésre adott időt. Annyira
nem látszott a Ház jövője, hogy a virgoncabb csoportokkal egyesületet alapítottunk, amivel valahogy
átmentjük a képviselt értékeket. Ez lett a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület, amelynek a Csík
zenekar az egyik alapító tagja. (És a Táncsics helyett gondolkodtunk a Titanic néven.) De mint jól
tudjuk, a Titanicon az utolsó percig játszott a zenekar.
És ők játszottak is! Az új környezet (színpad, nagy tér) és a növekvő érdeklődés újabb lendületet adott
a fiúknak. Komolyan foglalkozni kezdtek a népművészet ifjú mestere pályázattal, csiszolgatták a
leendő kiadvány – akkoriban még praktikusan kazetta - anyagát. És sok – sok vendégzenekart hívtak.
Maguk mellé – vagy maguk helyett. Mert a főállás a pörgő jászberényi táncosokkal, meg a minőséget
elismerő meghívások bizony sokszor akadályt jelentettek. De a táncház nem maradhatott el, és nem is
maradt el még sokáig. Ha félévente – évente változóan is, de hetente egy este táncház.
(Mint a kis herceg és a róka a szelídítésről: mindig azonos időben gyere, és akkor már előre készülök a
találkozásra… vagy valami ilyesmi. Pontosan ez:
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„– Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz – mondta a róka. – Ha például délután négykor
érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek.
Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság.
De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet...
Szükség van bizonyos szertartásokra is.”)
Pénteken táncház. És én, mint szervező már kedden tele vagyok izgalommal és aggodalommal. Mert
fölhív Kunos Tamás (ne feledjük: vonalas telefon, az sem mindenkinek, nekem is csak a munkahelyemen!) A Tessedik Táncegyüttessel mentek (Csasztvan András vezetésével, és a csoportnak akkor
táncos tagja volt Majorosi Marianna!) vonattal Moszkváig, onnan már nem engedték tovább őket,
mert valami forrongás tört ki azon a területen, ahova mentek volna. Így ott szorultak. Hogy elmaradt-e
a verseny, arra már nem emlékszem... De a táncház nem maradhat el ugye, majd a Csík Jani…
Igen, a Csík Jani, aki szerdán telefonál Franciaországból, hogy meghívták még néhány helyre, és nem
ér vissza időben, de fantasztikus, mert összeismerkedett egy koncert után Dresch Misivel!
– Igen, a jazz-szaxofonos zenész, de dudán és furulyán is!… És hallom-e a telefonban a biscayai
öblöt?..Nem, nem James Last, hanem az élő hullámok, mert kinn áll a mólónál a nyitott fülkében!
– Hallottam!
És hallottam azt is, kit hívjak fel, hogy táncházat kellene zenélni Kecskeméten. A Békés Banda, ha
meg ők nem, akkor a Téglás, esetleg a tarjáni Dűvő…
És jöttek, mert valami elvarázsolt kapcsolat élt a zenekarok, zenészek között, és ennek egy nagy
varázslója akkor és azóta is Csík János – a Janika. Hosszú idő után, sorrendben a 111. kecskeméti Csík
táncháznál jött el az a pillanat, amikor a pótzenekart pótló zenekar is lemondta a részvételt valami
betegség miatt, és elmaradt a táncház. De addig még jöttek a meglepetések!
Például Kunos Tamásnak: „Behívtak katonának 1991. februártól 1992. februárig, de az első 2 hónapot
Debrecenben töltöttem a kiképzésen. Áprilistól pedig már a brácsámat is bevihettem a rádiós adóházba
gyakorolni!!! Persze szolgálaton kívül:) Itt írtam le két teljes anyagnyi kazettán lévő brácsakíséretet
Kalotaszegről.”
Mondtam már az elején, hogy ez egy múlt századi történet. Kötelező sorkatonai szolgálat – már csak
egy év, de kötelező. Minden követ megmozgattunk, de csak annyit értünk el, hogy Tamás az alapkiképzés után néhány társával a kecskeméti repülőtér egyik irányadó rádióját őrizte a homokdombok,
gyümölcsösök között. Így sem volt egy fáklyásmenet. De lendületben voltak a fiúk, és valami
félelmetesen hittek abban, amit csináltak.
És tessék:
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= Petőfi Népe 1991. augusztus 16.
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= Kecskeméti Lapok 1991. 08. 30.
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Valamint: Első lett a Csík. Első lett Bonyhádon, az országos népzenei találkozón, a kecskeméti Csík
együttes, és elnyerte a Magyar Rádió különdíját is.
És a különdíj, ha nem is kézzelfogható, de füllel hallható:
1991. november 11. 19.30 Petőfi Rádió A magyar népzene és népköltészet hetei Kapcsoljuk a
Néprajzi Múzeum dísztermét. Fiatalok ünnepi nyitóhangversenye.
Km.: a Kemény Sára – Srack Orsolya énekkettős, Berecz András – ének, a Csík-zkr, az Ökrös és a
Téka egy. (= Rádió és Televízió Újság, 1991. 46. szám)

Csík János, Kunos Tamás, Konkoly Elemér – a zenekar!
Itt talán Baján kísérik a táncegyüttest. De ez már egy következő történet.
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A legenda szerint egy ilyen bajai (vagy halasi?) közreműködés, táncház után autóztak haza egy ködös,
nyálkás hajnalon, Elemér vezette a Trabant kombit, és közben magyarázott a lelkesen hallgató (!)
zenésztársaknak: „.. a tonika funkciót az I., a dominánst az V., a szubdominánst a IV. fokú
hármashangzat tölti be. Most akkor dúr hangnemben dúr akkordok, mollban a tonika és szubdomináns
moll, a dominánsban viszont dúr akko..” - amikor az út menti erdőből eléjük ugrott egy szarvasbika.
Heves fék- és fogcsikorgatások, két – három piruett után félig az árokba csúszva álltak meg. Elemér
helyére igazította szemüvegét, és csak annyit mondott:
– Én nem így… Ha lehet; ágyban, párnák közt, vagy ha nagyon választhatok, akkor lányok párnás
combjai közt, de nem így! – leállította a motort, és kiszállt. A Csík zenekarból is.
Hamarosan megjött az utánpótlása Liber Róbert személyében. Ő testvérével, Endrével (brácsa,
cimbalom) forgott a népzenei életben. Szerencsés választás volt, gyorsan megtanulta a repertoárt, sok
új dalt tudott előző zenekaraiból, amiből válogathattak.
Vele kezdték el a tervezett kazetta anyagának fölvételét 1992 tavaszán Perbálon. A pénzt a Kaszinó
Kulturális Egyesület szerezte meg pályázatokon. A négy zenekari tagon kívül közreműködött az
énekes Kanalas Éva, a cimbalmos Porteleki Zoltán és Dresch Mihály, aki a nyári találkozás után egyre
gyakoribb vendégzenésze lett a Csík táncházaknak. Ő így beszélt erről a kapcsolatról:

Bankó András:A fölséges tűz =Téka 13. sz. Nomád nemzedék II. Beszélgetés Dresch Dudás Mihállyal.
Akkor és azóta is azt a gyakorlatot követik, hogy teljes zenekari fölállásban, egyszerre rögzítik a
dalokat. Így jön át a népzenének, a táncházi zenélésnek az az életteli hangulata, amikor a zenészek egy
odapillantás, egy vonómozdulat hatására ritmust, dinamikát váltanak. Amikor azt érzi a hallgató, hogy
ott van mellettük, és legszívesebben ő is fölpattanna, egy dobbantással, csettintéssel jelezné:
– Itt vagyok, most az én nótámat…
A fölvételek nyár elejére elkészültek, a pénz szépen elfogyott, Csík Jani meg Kunos Tomi meg huss..
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= Petőfi Népe 1992. május Kecskemét melléklet
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= Petőfi Népe 1992. július 7.
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= Petőfi Népe 1992. július 22.

= Petőfi Népe 1992. július
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És a cikkek folytatódtak még a turné után is.

= Petőfi Népe 1992. augusztus 13.

Amerika – Jászberény – Franciaország – Kecskemét. Van itt pörgés rendesen!

= Kecskeméti Lapok 1992. augusztus 14.
Akkora felhajtás a fiúk körül persze nem volt, csak a friss híreket folyamatosan közölte a megyei
napilap, majd a témát még körbejárta a városi hetilap. És ismét a múlt századi életérzés! Ma már két
kattintás, és megjelenik a színes mozgóképes tudósítás a világ másik felén is. Akkor meg még
telefaxhoz kellett jutni!
Azt meg kell hagyni, szépen követik a receptet! Emlékeztetőül: … „megcsináljuk” a zenekart. –
legyen neve, emblémája (mostanság logó), hivatalos fotó, (küldetés) nyilatkozat, később jelvény, póló
a rajongóknak, sajtókapcsolat, terv kazettáról, lemezről.
Sajtókapcsolat van, használják, működtetik (alapjában ők a tudósítók is) - működik is. Terv kazettáról,
lemezről…A stúdiófelvételek elkészültek, és ott a folyamat félbeszakadt. Hát mi van a kazettával?
Az augusztusi cikk után szeptemberre kiderül.
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= Kecskeméti Lapok 1992. augusztus 28.
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= Petőfi Népe 1992. szeptember 16.

Megnyíltak az új pályázati pénzcsapok, és… Azért nem lubickoltunk a bőségben. Ha már az
egyesületről mint kiadóról esett szó, idézzünk az egyesületi történetből (részletesebben a
www.cakk.hu honlapon – ha valakit érdekelne):
„Az ősz elejére beérkezett az egyesület számlájára a szakmai támogatás. Elkészült a Csík Zenekar
kazettájának stúdiófelvétele, a kiadáshoz szükséges engedélyek, nyomdai anyagok birtokában
elkezdődött a sokszorosítás. Számos fotó készült a Nemzeti Parkban, elkezdődtek a zenekarok
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repertoárjának rögzítései is. Természetesen a rózsás helyzetnek voltak tüskéi is. A kért támogatások
felét-harmadát adták csak meg, így nem sikerült a fotóanyagból kiállítást készíteni, a zenekar
kazettájának kiadásához a Padkaporos Táncegyüttes támogatásából kellett kölcsön kérni. A csoportok
vezetői ebben megegyeztek, és az így megvalósított programok során jelentősen túl kellett lépni az
engedélyezett kereteket.”
Persze nagy az öröm, hiszen kész az első kazi, erről hírt adnak az újságok, indul az új táncházi évad!

= Mérték 1992. november 1.

Továbbra is a Táncsics a színhely, ahol a helyzet tényleg fokozódik. A nagyteremben délelőtt
bábszínházi előadás, kora délután balett, jazz-balett, este újra a bábosok – próbálják a következő
darabot. Hét végén meg kőkemény, őszinte rock, alternatív zene, vagy Csík táncház…
Négy évvel az első Csík táncház után, a városi hetilap az alábbi novemberi programot hozza:
(A Ciróka bábszínház csak terembérlőként volt az intézményben, így az ő programjuk itt nem
szerepel. Így utólag is jó érzés olvasni – vidám idők voltak. Igazgatónőtől takarítónőig hét és fél
alkalmazottal hajtottuk a Házat – és egy hónap alatt négy kemény koncert, három hajnalra hasadó
táncház, nem is beszélve az első pillanattól abszurdnak tűnő megyei Örkény prózamondó versenyről,
ami az író özvegyének zsűrielnökletével, 130 versengő fiatallal pompásan sikerült…)
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És közben vígan mentünk tönkrefele. De erről meg a hajnalhasadásról a következőkben.

= Kecskeméti Lapok 1992. október 30.

A Csík zenekar táncházai kezdetben a klasszikus magyarországi normát követték. Állandó (hétköz)nap
este, zenekar, tánctanító, néptáncosokból, volt néptáncosokból, érdeklődő fő- és középiskolásokból, a
szokásos „népi fejekből” verbuválódó közönség, büfé. Szünet helyett énektanítás, a vége felé meg
jönnek a legényesek, a pörgés. De már az első év végén elkezdődött, és folyamatosan maradt az a
sajátosság, ami alapján joggal „zenész táncházként” emlegethették a bulikat. Hogy mit jelent ez?
A házigazdákon és a meghívott zenekar/ok/on kívül minden alkalommal számos zenész tette
tiszteletét, Kecskemétről vagy a közelebbi vagy távolabbi vidékről. Egyfajta találkozópont volt ez, az
adott napokon itt adtak randevút egymásnak a zenészek. Miklós bácsi, a nyugdíjas klub háznagya és
jegyszedője, de az őt követők is jól tudták: ha hangszerrel, tokkal jön zenész kinézetű egyén, akkor
ingyen bejöhet. Be is jött. Hallgatták Janikáékat, bekapcsolódtak egy – két nóta erejéig a tánc alá való
muzsikálásba. Mert bármennyire is „zenész táncház”, de táncház volt ez, ahol a táncosok lába szerint
húzták. A Táncsicsban – ahol színpad is volt – már megszokottá vált a vendégzenekarok, tánccsoportok koncertje, bemutatkozása. Ahogy szűkültek a lehetőségek, ahogy havi két - három
alkalomra szorult vissza táncház, úgy lett egyre gazdagabb, egyre hosszabb. A hét végi bulikat
innentől már „bál”-ként emlegették.
1993 februárjában dán művészeti csoportok érkeztek a városba, a látogatás a Dán Kulturális Intézet és
a Kaszinó Egyesület szervezésében jött létre:
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= Petőfi Népe, 1993. január 28.
A városba települt dán intézetvezető gyorsan fölfedezte a táncházat, hamar szót értettünk vele (tudjuk:
részeg angol tengerészek próbálnak németül beszélni – ez a dán). Ebben segített egy, a Kodály
Intézetben tanuló dán hölgy is. És még az Intézet hivatalos megnyitó előtt igazi civil tempóban
megszerveztük a vendéglátást. Népzenészek, néptáncosok fogadták be lakásukba a dán vendégeket –
akik között volt török, kurd, svéd, japán, elvétve valódi dán is. Egy hangulatos, jóízű, hat napig tartó
heppening…
Megvan Amerika, megjelent az első kazetta, hajnalig tartó bálak, főállású népzenészség – hát ez így
királyság! (Vagy talán mégsem? Ne feledjük: hullámvasút!) És vessünk egy pillantást erre a cikkre:

= Szolnok Megyei Néplap 1993. február 15.
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A rossz minőségű képen balról jobbra: Csík János (hegedű), Nagy Zoltán (cimbalom), Erdei „Stuhl”
Attila (kontra) és Csente Tibor (bőgő). Stuhl kivételével a kecskeméti G-Házban a 80-as években
alakult Garabó együttes legénysége. Most meg Csík zenekar. És Szolnokon a Tisza Táncegyüttesnél!
Hát ez így meg hogy?
(Az akkor még csak) Szolnok megyében a megyeszékhely Szolnok és a jász főváros Jászberény
működtetett nagy létszánú, „félhivatásos” néptánccsoportot, a Tisza és a Jászság együtteseket. A két
város közötti rivalizálás egyik színtere volt a tánccsoportok sikeressége, eredményei. Jászberény még
azt is megengedhette magának, hogy fizetett főállású népzenészeket tartson, a Jártató zenekart (ennek
fele a Csík-Kunos duó). De ennek a jó világnak aztán vége lett. Kevesebb lett a zenészekre szánt pénz,
többen közülük elpályáztak. Nagy Pisti, a fúvós a salgótarjáni Dűvőhöz, Kunos Tamás Budapestre, a
Duna Művészegyütteshez igazolt (bár egy jó darabig még próbálta összefogni a Jártatót). És Janika?
Janika a prímás, a Csík zenekar vezetője – csak így mehet bárhová. És most Szolnokra ment. Mert a
szolnokiak úgy gondolták, itt a jó alkalom, hogy egy jó zenekarral felturbózva eredményesebbé tegyék
a Tisza Táncegyüttest. Nem volt ez egy olyan megbízható, „nyugdíjas” állás, mint a jászberényi,
alkalmi szerződésekkel fogadták a zenészeket, de lett Csík zenekar. És mert innentől még gyakoribbak
lettek a tagcserék, lett új szöveg is:
„Miről ismerhető meg a Csík táncház? ??? - Időnként játszik benne a Csík zenekar is!
És melyik a Csík zenekar? ??? – Amelyikben a Csík Jani játszik!
És hányféle népzenész van Magyarországon? ..??? – Hát háromféle: aki játszott, aki játszik, és aki
játszani fog a Csík zenekarban!”
Játszottak, és egyre sikeresebben. Az országos Táncháztalálkozó előtt ismét megszervezték a
regionálist, aminek egyre jobb híre lett a szakmában, meg a médiában is.

= Petőfi Népe, 1993. március 22.
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Így még ezen a tavaszon a Magyar Rádió felvételeket készített a Csík táncházban, amit a Kossuth adó
élőben sugárzott:

= Petőfi Népe, 1993. április 02.
A maradékból meg jutott anyag egy népzenei portréra. (Kossuth Rádió 1993. május 21, péntek, 16.20)

Az 1993-as nyár folyamán a Csík Zenekar és a Padkaporos Táncegyüttes viszonozta a dánok
látogatását, ők utaztak ki Dániába, kellemes két hetet töltve kinn. (A Csík zenekar koncertezett
Franciaországban, és egy teljes hónapig Dániában is zenéltek. A Padkaporos tagjainak meg romániai –
Erdély és Moldva – gyűjtőútra is volt ereje.)
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Szeptemberben új lendülettel, nagy tervekkel indult a táncházi idény, jöttek az egyre gazdagabb bálak:

= Petőfi Népe 1993. szeptember 22.

= Petőfi Népe 1993. október 16.

= Petőfi Népe 1993. november 10.
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Erre a jeles alkalomra, az ötödik születésnapra kapták ajándékba Rumi Laci bábszínésztől a táncház
logóját – ami plakátként vagy szórólapként praktikusan a hónapban esedékes dátumokat is mutatta:

És Majoros „Pinty” Gyulától, az Úzgin Űver zenekar oszlopos tagjától a Mikulás bál vizuális anyagát:

(Látszik, hogy a Csík zenekar lett a szolnoki táncosok kísérője!)
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Decemberben a Táncsics Művelődési Házhoz tartozó csoportok közül kettő is megkapta a Kiváló
Művészeti Csoport címet: a Csík Zenekar és a Díszítőművész Szakkör. A zenekar esetében
mindenképpen nagy szerepe volt ebben az egyesületnek, a díjjal kapcsolatos előterjesztést mi adtuk be.

= Petőfi Népe 1993. december 8.
Őszintén örültünk mindannyian – egy lepukkant, gondokkal szorongatott intézmény dolgozói,
csoportjai, látogató számára ez a dupla elismerés (amire talán nem is volt példa a díj addigi
történetében) adott valami elégtételt, büszkeséget.
„Büszkeség és balítélet” (Pride and Prejudice) – tör ki belőlem a klasszikus műveltség, így
visszatekintve. Mert ami számunkra öröm, az a városban működő „nagy” Központban a szakmában
dolgozók számára (az ő értelmezésük szerint) fricska, arculcsapás. És ettől kezdve a művelődési
intézményeket (és saját magukat is) védő kiállásuk ránk már nem érvényes.
Pedig nyakig benne voltunk a… Ez tükröződik az év végi sajtónyilatkozatokban is:

= Kecskemét ’93 A Kecskeméti Lapok év végi melléklete
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= Petőfi Népe 1993. december 30.
Mert hogy mi mibe keveredtünk az intézménnyel – amíg a zenekar vígan muzsikált – azt ebben a
részben átugrottam. No, majd a következőben!
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Akár át is ugorható
Ez persze a Csík zenekar története, de a helyszín, a körülmények komoly hatással vannak rájuk. Az
még megvan, hogy a Rákóczi út 3. számú lepusztult, szecessziós épület a Táncsics Mihály Művelődési
Ház székhelye, ide lett bejelentve a Kecskeméti Kaszinó Kulturális egyesület, és itt vannak a
táncházak, a bálok is.
A Rákóczi út egy 42 méter széles, 520 méter hosszú, 2x2 sávos, középen fásított sétánnyal elválasztott
sugárút, egy „kis Stefánia”.

Az út főtér felőli végén 3 pompás épület, a „Kereskedelmi Kaszinó”, (mai ismert nevén a „Cifra
palota”, az „Úri Kaszinó” és a „Gazdász Kaszinó” volt. Van most is, de nem mind pompás. (A
korabeli képeslapon az ívelt sarkú a 3. sz. az Úri, vele egybeépülve balról a Gazdász Kaszinó, mögötte
a két kupolás a Megyei Törvényszék.

.
Ezek a „kaszinó”-k nem játékkaszinók, kártyabarlangok, rulett asztalos, félkarú rablós intézmények,
hanem az azonos társadalmi csoportba tartozók klubjai voltak. Még a Stefi gróf (a Széchenyi) hozta az
ötletet Angliából. 1827. április 24-én pendítette meg azt az eszmét, hogy a közművelődés, közhasznú
eszmecsere és kellemes társalgás előmozdítása céljából egyesület alkottassék – ez lett a Nemzeti
Casino, jórészt arisztokrata tagokkal. Az idők múltával az ötlet széles körben elterjedt, kis falvakban is
voltak átépített, kibővített vályogházakban működő (általában „1848-as”) Kaszinók.
Kecskeméten az új sugárút elején a kereskedők, a városi alkalmazásban állók, értelmiségiek és a
mezőgazdasági középvezetők felépíttették a maguk, igen praktikus, jól működtethető kaszinóit. A
földszinten étterem, boltok (bérbe adva) a felsőbb szinteken a működéshez szükséges, egymáshoz
kapcsolódó termek (nagy bálterem, könyvtár és újságolvasó, kártyaszoba, szivarszoba…) a belső
részeken lakások (szintén bérbe adva). Ezek bevételei, meg a tagok hozzájárulása eltartotta a Kaszinót.
Mindez az 1910-es évek csúcstechnikájával. A pincéből és a padlásról működtetett fűtő-, hűtő- és
légcserélő rendszer, (kicsiben mint az Országházé) a kecskeméti Művésztelep alkotóinak belső és
külső képei, festett üvegablakok, kovácsolt korlátok… A följegyzések szerint 1913-ban Bartók Béla itt
zongorázta az Allegro Barbarót, ilyesmi… Tudtak élni!
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Aztán államosították, Iványi-Grünvald Béla olajfestményét átlukasztották a kályhacső elvezetésére,
néhány lakásból irodát csináltak. Volt szakszervezeti bennlakásos iskola, 1975-ig ez volt az egyik
telephelye az egyesített megyei és szakszervezeti művelődési központnak. Akkor felépült az új megyei
művelődési központ, ahova átirányítottak minden „használható” csoportot, művelődő közösséget, itt
meg maradt bérlőként a megyei szakszervezeti „kultúr”, a Szakszervezetek Táncsics Mihály Megyei
Művelődési Központja, a maradék, nyűgös, „foglalkozni kell velük” körökkel.
Aztán jött, ami jött, és már nem megyei, nem központ, nem szakszervezeti. Csak a „Táncsics” (táncés) művház. Továbbra is bérli a várostól, illetve annak ingatlankezelőjétől a helyet, és szeretettel
befogad mindenféle kóbor zenészeket, bábosokat, mindenkit, akivel a „szakma” szerint csak baj van.
Az ingatlankezelő meg nem kezel, hanem évről – évre emeli a bérleti díjat. Nem csak itt, hanem végig
az egész Rákóczi úton, meg az egész városban. Mert hát ugye kapitalizmus vagy mifene van, és a
„piaci bérleti díj” a mérvadó – szerintük az a „piaci”, amit megállapítanak. És emelik addig, míg a
nyüzsgő, élettel teli utca tönkremegy. A kedvenc cukrászda, a játékbolt, a sportszerbolt, a vasbolt…
mind bedobja a törölközőt. Így csökken a bevétel, „piaci” árakat kell újra megállapítani. Akkor meg a
papírbolt, a műszaki bolt, a kerékpárbolt, a háztartási bolt… Amikor aztán a sugárúton (kis túlzással)
csak két bíróság, két kocsma és két- három bank marad, meg kínai boltok, akkor majd jöhet a
„Rákóczi út – Vasútkert revitalizációja kiemelt projekt”
-DAOP 5.1.2/C-09-2f-2011-0001
Elnyert támogatás: 1.518.767.697 Ft. - A projekt teljes költsége: 2.115.898.062 Ft (befejezés 2012.)

De ez még távol van. Most csak emelnek, mi meg ellenkezünk (ld. fenn). Kettőezer-valameddig nem
nyúlhatnak a bérleti jogunkhoz, tartozás esetén persze bírósági út, kidobás, de az sem megy
gyorsabban, mert fellebbezünk. Igazán nem is érdekel (rajtunk kívül) senkit ez a dolog, míg 1993-ban
meg nem jelenik a Kaszinó. De nem a Stefi grófé, hanem a koncesszióval rendelkező Játékkaszinó.
Pénz, nők, csillogás... És helyet keres magának Kecskeméten.
Rámozdul az Aranyhomok Hotel, a református templom mellett, azzal egybe épített étterem (érdekes
módon a városközpontban a templomok többsége mellett – alatt üzlethelyiségek, az épülethez tapadó
boltok vannak – voltak). Ez a fellebbezések aktuális állása szerint hol a református egyházé, hol a
bérlőé, hol a városé. És valakik arra gondolnak, hogy ha már kaszinó, akkor Kaszinó! A Cifra
Palotában képtár, múzeum, kiállító terem van, a Gazdász Kaszinóból bank lett, de hát itt van ugye ez a
fránya Táncsics... Hallja kend Táncsics! De mi a fülünk botját sem mozdítottuk. Illetve mentünk
volna, ha adnak valami praktikusat. De nem. Telt – múlt az idő, a koncesszió ketyegett, végül az
Aranyhomok nyert.
De a bolha ott maradt a fülben: lehetne ebből ugye pénzt csinálni, megoldani okosban! Vagy ha
mégsem, akkor legalább helyzetbe hozni a Ciróka Bábszínházat, (akiket befogadtunk és addig
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melengettünk a keblünkön kiűzetésük után, míg újra önkormányzati bábszínház lettek.). Ez így utólag
tiszta sor, de mi akkor csak az egyre növekvő nehézségeket éreztük, és ennek ellenére vígan
dudorásztunk a kis kosarunkkal, mint Piroska, és szedegettük a virágokat: na, két kiváló művészeti
csoport, na, egész napos tavaszköszöntő program, na, a ki-mit-tud győztes táncos gyerekcsoportjai! Itt
meg egy tucatnyi néptáncos, amott meg vagy húsz egy csokorban… Hogy fog ennek örülni a
Nagymama!
És senki nem kiabált, dobogott a nézőtéren, hogy: Vigyázz! Vigyázz Stancsics, ott a gonosz
ingatlankezelő! Jujj, ez meg egy spekuláns! Jajj, ott meg a „kedves” kollégák…
1998 májusában az intézmény jogutód nélkül megszűnik, fölszámolásra kerül.
1994
De most még csak 1994. Az év elején tovább bővült az egyesülethez kapcsolódó csoportok köre. Több
mint húsz néptáncos a Kecskemét Táncegyüttesből kiválva, vagy kettős tagságot fenntartva egy új
formációt alapít: a Kurázsi Táncműhelyt. Ők is felszállhattak a süllyedő Titani.. akarom mondani
Táncsicsra. Hát ezt aztán végképp nem kellett volna! A Megyei Művelődési Központban működő
Kecskemét Táncegyüttes egy kicsit leült, helyben járt. Már évek óta szivárogtak, váltak ki kisebbnagyobb csoportokban az elégedetlen táncosok, de most – fölbuzdulva azon, hogy a Csík zenekar öt
év alatt mire ment – kiválnak, átigazolnak. Ők is megpróbálnák. A „kollégák” szerint nekünk ezt
jelenteni és megakadályozni kellett volna, szerintünk meg nem. Hogy ki lett a büdösbanka, azt
mondanom sem kell.
A táncházban meg bál, bál után. Már csak havonta egyszer-kétszer, de akkor aztán ami belefér!

Valami csoda volt találkozni az élő legendákkal! Persze az érdem javarészt azokat illeti, akik
megszervezték beutaztatásukat, mi csak a fogadók voltunk. De így is leírhatatlan.
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A Csík zenekarnál csere a kontrás poszton: Erdei „Stuhl” Attila helyett Vass Lóránt a halasi Kontorás
zenekarból. Egyre többször jön Dresch Dudás Mihály, Fekete Antal „Puma” (kontra), Molnár Miklós
(hegedű). És belevágnak a második kazetta fölvételeibe.
Március 19-én a regionális táncháztalálkozó a szegedi Fabatka zenekar és Dobos Kati színművész
közös zenés – verses – táncos műsorával, majd az egri Gajdos koncertjével. Nagy siker. (Megjelenik a
látókörben Szabó Attila)
A Csík zenekar Szolnokon, a zenészek jó része Pesten valamelyik művészegyüttesnél, vagy saját
zenekaránál, Kecskeméten meg továbbra is áll a bál:
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Emlegettük már ezt a „bál”-at (a sajtó „… és hajnalig tartó Csík táncházzal zárul” vagy valami hasonló
eufémizmussal írta körül) – mit is jelentett ez a gyakorlatban?
Este 6 körül átveszem a gondnok úrtól a Házat. A nagyterem berendezve, körben a faburkolatú,
helyenként metszett tükrökkel díszített falak mellett 4 – 5 fős asztalok, gyertyával. középen 80 – 100
szék, nézőtérnek. A színpad (vagy annak egy része, a Ciróka bábszínház produkciójától függően)
kiürítve, néhány reflektor ráirányítva. A nézőtér és színpad találkozásánál, a két sarokban 2 x 2
méteres, fehérre festett kiállítási paravánok felhalmozva. Jobb hátul asztalok a büfésnek, aki
hamarosan kezd bepakolni. Érkeznek a meghívott zenekarok, táncosok, tánctanítók. Aztán a
hívatlanok is. Előbbiek az öltözőbe, a színpadra – színpadbejárás. Utóbbiak a büfébe. Büfébejárás.
Este 7-kor az emeletre vezető lépcső tetején nyit a pénztár. És jönnek a népek. Asztalt, széket
foglalnak, büféznek, találkoznak! Ha komoly az ügy, fél nyolc körül megérkezik az igazgatónő, és
ilyentájt beszerel Benkő „Fülesmackó”, egy megszállott magnós gyűjtő, aki rögzíti a produkciókat.
Nyolckor igazgatónő megnyit, produkció elkezd, én iszom egy szolgálati (kis) unikumot. Egy zenekar,
másik, egy tánckar, másik… mikor hogy. De az idő múlásával és a táncházak, bálok ritkulásával egyre
több. Egy hónapra való attrakció egy hosszú esten.
Aztán a műsor végeztével a közönség segítségével föltornyozzuk a székeket a színpadra, és mivel
függöny nincs – beforgatjuk a kiállítási paravánokat. Tánctanítás. Büfézés. Találkozások! Én iszom
még egy szolgálati (kis) unikumot.
Az összegyűlt sok zenész persze nem marad csendben. Aki gondolja, beáll a tánctanításhoz zenélő
csapatba. A többiek meg a lépcsőházban, a folyosón, az öltözőben – soha nem hallott formációkban
húzzák, fújják, pengetik. Zeng az egész épület! Két dudás a zuhanyozóban próbál összehangolódni –
hangszerileg. A férfi WC előterében egy szoprán szaxit szeretnének jobb belátásra bírni. És szerte a
környékből, vagy távolabbról az Ügy mellett elkötelezettek egymásra hangolódó csapata.
Fél éjféltől szabad tánc, új zenekarral. Aztán egy másikkal. Már másnap van, amikor fölüti a fejét a
legényes. Ennyi táncos és ennyi zenész együttléte óhatatlanul ide vezet. Az amatőrök 2 óra tájban
szedelőzködnek, indulnak haza. Én az egy szinttel föntebbi irodában fizetek a közreműködőknek
(legtöbbször csak a benzinpénzre jut). És iszom még egy szolgálati (kis) unikumot.
A földszinti, utcára nyíló bejáratot bezárjuk, mostantól csak csoportosan és kifelé lehet haladni. (A kis
művház, kis költségvetés, kevés létszám miatt nagyobbik fiam, Szilárd volt az, aki velem együtt
„végigbálozta” hajnalig ezeket a bulikat. Akkoriban /94-98/ éppen Jászberényben tanult – művelődésszervezőnek. Itt gyakorolhatta a hivatást, ráadásul szolgálatban volt, ezért a szolgálati unikumokból is
kimaradt eddig.)
A legényesek után némi szabad tánc, majd hajnalik, hallgatók, éneklések. Vagy zenészpárbajok.
Prímás a prímással – mint a villám cikáznak a vonók. Vagy amikor a 10-15 tagúra duzzadt
vonósbanda prímásának „jut eszébe”egy dallamfordulatról valami más, és a többinek bizony sebesen
kapcsolni és kapcsolódni kell.
Kedvenc képem: valami ünnep után (talán Népművészet Ifjú Mestere cím?) a felek:Csík János
(hegedű) – versus Szokolay Dongó Balázs (duda). A hangszerek miatt már eleve lefutottnak
gondolnánk a „meccset”, de nem: Dongó egy hatalmas ugrással a büféasztalon terem, és ott
szaporázza a lépéseket az üvegek, műanyag poharak között. A büfés igazából Csík zenekar-fan, szeme
sem rezdül – benyúl az asztalra, és leveszi az Unikumos üveget. Janika meglepődik, még egy picit a
fergeteges ütemből is kibillen, de nem adja fel: termetre kisebb, így odahúz egy széket, onnan lép föl
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az asztalra, és mint két megveszekedett – úgy ropják, húzzák, fújják az asztal tetején. A közönség még
közelebb húzódik – így legalább nem tudnak leesni. A büfés benyúl a dübörgő cipők közé, és
kimenekít egy üveg Vilmoskörtét. Majd némi tűnődés után két üveg jobbfajta hosszúnyakú bort.
TAPS! No, erre iszom még egy szolgálati (kis) unikumot.
Aztán a valóságban is hajnalodik, a népség elindul a vasút- vagy buszállomásra, a helybeli
nehézéletűek a piacra lángosozni. A zenészek sokáig Janikáékhoz mentek, de a kis lakás kevés ennyi
jó embernek. Aztán valahogy úgy adódott, hogy egy táncos leánynak pihennie kellett – ha kell, lehet
is. Az emeleti irodákban a szakszervezeti időkből maradt hatalmas műbőr kanapék, a földszinti
raktárban meg a nyaranta üzemeltetett turisztikai kölcsönző hálózsákjai, lapmatracai. Hogy ez eddig
nem jutott az eszünkbe! De most már igen. Az engedélyt megkaptuk rá, így a kóbor zenészek,
táncosok az irodákban, a fölső emeleti folyosón, erre – arra elhevertek, délben vagy kora délután
villásreggeliztek – egy kellemes (volt) állami gazdasági húsbolt volt az épület alatt a sarkon, mellette
egy borozó (ahol mint említettük, sok stratégiai döntés született a Csík zenekarral kapcsolatban.
Ilyeneket tessék elképzelni, ha „hajnalig tartó táncmulatságról” ír a sajtó.
Hat éves lett a zenekar, a táncház. Az ünnepi alkalomra illik ajándékot adni:

= Petőfi Népe 1994. november 3.

És amire vágytak a táncosok: egy kis pezsgés, a vetélkedésből származó inspiráció – valahol ez a tánc
lényege. Kitombolom magam, megmutatom magam, megméretem magam. A legényesben, a széki
táncrendben – vagy akár a rock’N’rollban… Mikulástól Karácsonyig elsimulnak a dolgok, dúl a
szeretet:
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= Petőfi Népe 1994. december 1.
És megjön az ajándék, ha jók voltunk. vagy jó sok helyen kértünk pénzt - hogy lássuk, halljuk már a
másodikat! Hiszen: „Két út van előttem…” (Az egyik az alkoholizmus, a másik meg járhatatlan! –
szólt a későkádárkori vicc csattanója a fiatal értelmiségiek, művészek perspektívájáról. De az még az
elmúltharminckétév, vagy harminckétnév, mert láss csodát: hat év alatt 150, azaz Egyszázötven
táncházat zenélnek össze a fiúk csak Kecskeméten, és itt a jól megérdemelt második hangzó anyag is!)

41

De erről részletesen majd legközelebb!
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Ilyen a második kazetta borítóképe. Nehéz szülés volt. Nem a hangfölvétel, mert azt viszonylag
gyorsan megoldották – ismerték a stúdiót, ott is őket. Talán még maradt is valami anyag az előzőből –
Németh Ferenc szólóéneke/i (?). Így is szeptemberig húzódott a stúdiózás, volt némi várakozás.
Azután kezdődött a neheze – pénz kellett a nyomdára, a sokszorosításra. Az elsőnél ezt úgy oldottuk
meg, hogy az egyesület más csoportjai (akkor főleg a Padkaporos kamara tánccsoport) adott kölcsön
pályázaton nyert, de még el nem használt támogatásából. Ilyen most nem volt, folytatódott a pályázás,
a keresgélés, a szponzorok fölhajtása. Végül jászberényi – szolnoki – kecskeméti összefogással jött
össze a dolog:
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A hat zenekari tagon kívül közreműködött még Pap Erzsébet (ütőgardon), Fekete Antal (kontra) és
Molnár Miklós (hegedű). Nagyobb anyagból merítettek, tapasztaltabbak lettek – sikerülten szólt a
kazettán.
És már komoly lemezkritikát is kapott, Bankó András (R.I.P) értő füllel hallgatta, és – ami a sorok
között átjön – szerette is az anyagot.

= folkMAGazin 1995/. sz. 30. p.
„Ezeknél hökkentőbb, hogy a válaszúti katonakísérő Dresch Dudás Mihály érdes (nem túl iskolázott)
hangján szólal meg – őszinte átéléssel. Mással aligha lehetne érzékeltetni a banda merészségét, mint e
ténnyel: a kazetta címadó számát bízta „amatőr” énekesére (aki profi fúvós a jazzben s immár a
folkban is).” Mekkora lett volna a meghökkenés, ha megvalósul a legendárium szerinti TERV: ezt a
válaszúti katonakísérőt Nagy Feró énekelte volna!
A varázslatos „dupla Ricse-koncert” után évente visszatértek a Táncsicsba koncertezni. (Láttuk már
régebbről – nem volt idegen ez sem a Házban.) Ilyen koncertek előtt kiürített intézménybe jöttek a
pakoló srácok, a roadok, felépítették a cuccokat, belőtték a hangosítás nagyját. Aztán megjöttek a
zenészek, finomhangolni – zengett az egész Rákóczi út. Koncert előtt jött Feró, meghallgatta a
beállást, mondott valami vicceset, vagy zaftosat. („K*rvára szeretek itt fellépni, mert itt érzem a
tömeget, ahogy a pofámba lihegnek” – mert valóban, egy combmagasságnyi színpadon ment a műsor,
és nem volt elválasztó kordon, csak a figyelmeztetés, hogy ne másszon senki föl – meg a színpad két
szélén takarásban két mázsa fölötti rugbys fiú, akik szükség esetén akcióba léptek, és nemes
egyszerűséggel, valamint laza, nyitott kézzel lendületből lelökték a renitenskedőt a tömegbe. Ott aztán
jött a surfing, és hamar a zsúfolt terem végében találta magát a delikvens.).
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Aztán sétált néhány kört az emeleti előtérben a koncertszervezővel, majd bólintottak: kezdődhet a
beengedés! És kezdődött!!
Itt az előtérben volt egy ilyen „faliújság–félénk” – egy paraván, újságból kinagyított cikkekkel,
csoportok hírei, ilyesmik. Feró szeme megakadt az első kazetta plakátján, meg Dresch Mihály,
meg…Teljesen fölpezsdült, és találkozni akart a fiúkkal. Janika pont otthon volt, telefonáltam neki,
bejött a koncertre, majd az öltözőben beszélgettek olyan sokáig, hogy már a roadok is elhúztak a
rettentő teherautójukkal. Akkor már volt a házban tartalék hangszer (hegedű, bőgő, cimbalom) és
mikor már a seregbéli emlékeiket hozták fel egymásnak, Janika előkotorta, elhúzta, előénekelte –
aztán együtt eldünnyögték még vagy kétszer.
„Hát ez k*rva jó” – tört ki Feróból a nejlonszékely (mert odavalósi gyökereket vall), és ott az
éjszakában megegyeztek, hogy a második anyag CD lesz, Feróé a címadó dal, és a Nagyferó
produkció (vagy valami ilyennek hívták a kiadóját) címkéje alatt jön ki.
Népzenészeknél egy ilyen mondás akkor (és remélem még most is) többet ért három ügyvéd előtti
ellenjegyzéssel. Be is álltak erre a fiúk, meghagyták a végére a stúdióidőt Ferónak, de Ő akkorra
eltűnt. A stúdió meg sürgetett, hát lett „a Dresch Misié”.
Jöttek aztán olyan hírek, hogy Feró néhányadmagával kiment körülnézni Erdélybe, fölszívni egy kis
autentikus előadásmódot, de ott valami lakodalmakba és egyéb háromnapos mulatságokba keveredtek,
így késett el a fölvételről. Ezt már nem bolygattuk. Maradt így a dolog – talán ez volt a fiúk útja. A
meghökkenés később és apránként jött, de a nyitottság kezdetektől bejátszott.
„Csík János és társai mernek újítani” – írta Bankó András, és milyen igaza volt!
1995 A vidám óévbúcsúztatás után meg jön a boldog új év.

Akkoriban kezdtük használni ezt a naptáras forma szórólapot, plakátot – szorított az idő.
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= Petőfi Népe 1995. január 31. Mi egy Más ifjúsági melléklet (két külön oldalon – kissé zavarosan.)

És valóban: itt a farsang, áll a bál!
Csík-táncház lesz február 11-én, szombaton este 7-től a kecskeméti Táncsics Mihály Művelődési
Központban. Az est első felében, 20 órától a Vándor Vokál és a budapesti Téka Együttes muzsikál.
(= Petőfi Népe, 1995. február 9.)
És egy újabb adalék, mire visz a nyitottság, az ötlet: „mai fiatalok” autentikus, break és rap táncfigurák
keveredése, zenei kíséret a Csík zenekartól (Csík-Vass-Csente trió fölállás).
Csík János-Mihályi Gábor: Szótánc, avagy nem úgy van most, mint volt régen. XVII. Szolnoki
Országos Néptáncfesztivál – 1995.Előadja a szolnoki Tisza Táncegyüttes
http://www.youtube.com/watch?v=aM1vHdBPolM
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Fixen minden hónap utolsó szombatján – Csík táncház és zenekar. (Meg amikor még lehetett, ez
például:)
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Előtte meg egy mozgalmas, sokszereplős hagyományőrző - újító szabadtéri kiszézés, téltemetés:

= Petőfi Népe, 1995. március 20.
Van itt minden, mint a jó boltban: hagyományőrzés, nagylétszámú citeraegyüttes - szakmailag jól
feldolgozott és helyi gyűjtésű anyaggal is, határontúli ifjúsági és felnőtt zenekar, felnőtteknek szóló
tartalom szakértő interpretálásban. Megmutatkozik, mire vágytak a táncosok: egy év alatt hat (!)
koreográfia, többségében saját gyűjtésű anyagból, komplett viselettel, élő zenével – és nem mellesleg
a koreográfus is megnevezésre kerül. Igazi csemege az értőknek. És persze mindebben a Csík zenekar
– akár úgy, hogy ott vannak, akár úgy, hogy „csak” a nevük van ott.
Vagy a példájuk. Hogy meg lehet csinálni, fölül lehet emelkedni: ott állhatsz a fényben a színpad
közepén – és nem csak a sarokban vinnyogsz, mint Csucsundra, a kis pézsmapatkány! (…Csucsundra
egy megtört szívű kis állat. Egész éjjel vinnyog, nyivog, igyekszik összeszedni a bátorságát, hogy
kirohanjon a szoba közepére, de soha nem jut odáig. … – Ha a házban nem marad ember - szólt
Nagaina az urához -, neki is el kell menni, s a kert ismét a miénk lesz…”– R. Kipling: Riki–tiki-tévi)
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És a Csík zenekar sok minden volt, de nem Csucsundrák gyülekezete! Alig pihentük/pihenték ki a
második kazetta kiadását, lendületből neki a harmadiknak. De ez már CD kell legyen! Hát Let It Be!
Pályázzunk, pályázzunk, pályázzunk! Ez a főcsapás iránya. Pályázunk pénzbeli támogatásért,
stúdióidőért, nyomdai anyag elkészítéséért. A fiúk meg közben csiszolgatják az anyagot. Illetve nem
csak ők. Talán egy Népművészet Ifjú Mestere díjátadón került elő, de egyszer csak megjelent Majorosi
Mariann. És ott volt. Pontosabban: JELEN volt. A mosolygó – cserfes népdalénekes jányka
kristálytiszta hangja mögül időnként fölsejlett valami sötét mélység, balladás homály…
Itt a nyár, szép dolgok történnek – közös finn-magyar táncház Sőreg Dénes kiállításán a Kalevala
faragványai között, Csík Janiék és a Kurázsi a műkertvárosi „Rajkó-táborban” a purdék között, erdélyi
gyűjtőúton a kurázsisok, folk szerda – citerások bemutatói a főtéren.
Ősztől azután már nem csak bál hajnalhasadtáig, hanem jó 24 órás fordák – éremgyűjtőktől – hajnalik
énekléséig és tovább.

= Petőfi Népe 1995. október 6.
Kezdődik a Ki-Mit-Tud, indulnak itt is, Szolnokon is, meg szerte az országban a tánccsoportok, a Csík
zenekar – meg a tagok egyenként is – sok helyen kíséri őket. Vegyük még hozzá, hogy profi vagy
félprofi táncegyüttesek mellett is helyt kell állniuk – nem álláshalmozók, hanem alacsony a gázsi. És
mellé még a szívszerelem, a ZENEKAR, a Csík.
A hetedik évfordulóra is meglepték magukat és a közönséget - író-olvasó találkozó a táncházban!

= Petőfi Népe 1995. november 4.

= Petőfi Népe 1995. november 1.
49

A helyes változat: Bankó András („Életmorzsalékok és sorstörmelékek” a táncházmozgalomból, a
Muzsikás együttes főszereplésével). Szóval szakmabeli író, és ideillő téma! De ebből a bakóból,
pontosabban bakiból jött a gerillamarketinges ötlet: a bulik előtt két – három „mínuszos” (itt pöttyös)
kis hírt is elhelyeztünk a megyei napilapban:

= Petőfi Népe 1995. december 27.

december 28.

december 29.

Dr. Valter & The Lawbreakers – talán akkor így hívták Csonka Valter „Menya” zseniális bandáját. Hát
ezen az esten ők és a Csík zenekar külön – külön és együtt is leásott a gyökerekig! És hozzá
desszertként a moldvai elsöprő lendülete, most csak leányoknak.
És egy kis kitérő. Istenáldotta adottsága Csík Janinak, hogy megtalálja, becserkéssze az igazi zenészt,
a zenét, ami átjön a technikai esetlenségeken, lejön a színpadról, szíven – lelken talál. Legyen az
bármi, bármikor, bárhol – Csík János azt magához öleli, és így állnak elénk, egy új minőséget
fölmutatva.
Félreértés ne essék: nem zsenik, az egész nem Pallasz Athéné módjára, teljes fegyverzetben pattant ki
a világba. Nyitottság, figyelem, szeretet, tisztelet – ezek a kulcsszavak (és finom stílusérzék!). És ha
nem hangzana önellentmondásnak: Janika (és a többiek is persze) innovatív hagyományőrzők. Ha jól
megkapargatjuk, nincs ebben semmi ördögtől való: a szórakoztató (tánc) zenét játszó népzenészek
folyamatos kapcsolatban álltak a műzenével – oda-vissza ható, megtermékenyítő kapcsolat volt ez, a
barokktól majdnem mostanáig. Estem le én is a székről, mikor koncerten a szászcsávási zenekar (ha
emlékezetem nem csal, Ők voltak) cifrái, dallamfűzései sorában egyszer csak fölzengett a „Dallas”
sorozat főcímdala – nahát, ugye!
A technikai fejlődés és a társadalom fejlettsége közötti egyenetlenség tette lehetővé anno, hogy Bartók
és Kodály még hangzó anyagként tudja rögzíteni az irgalmatlan méretű dallamkincsünket. A további
technikai fejlődés és az erdélyi, moldvai, stb. társadalmi fejletlenség közötti szakadék meg arra adott
lehetőséget, hogy számtalan neves és névtelen gyűjtő hozza el a zenét, a táncot - mint hangot és
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látványt. A nagyok még hozzá tudtak, hozzá mertek nyúlni az anyaghoz – nincs is annál szebb remix,
mint a marosszéki táncok (MC Kodály 1927-ben eredetileg zongorára irt műve, aki az öntörvényű, de
zseniális és talán a legnagyobb Toscanini tanácsára dolgozta át nagyzenekarra. Bemutató: 1930-ban,
az említett zeneszerző – producer – slágergyáros maestro Toscanini vezényletével New Yorkban!
Csak ezt és így nem tanítják az iskolában.)
És ezt tudva: nincs klasszikus zene, népzene, világzene, tánczene – jó zene van, pontosabban ZENE
van, a többi meg valami más. Hogy azután a különféle kategóriák különféle alcsoportjaiból kinek mi
tetszik, az már egyéntől függ. Egyszerű (?) tehát a recept: megtalálni, magamhoz ölelni (benne van a
szeretet mozdulata), megmutatni – mit szólsz hozzá? És az ezerfejű cézár, a közönség eldönti, mit szól
hozzá.
Egyszerű, mint az angol gyep titka – azt öntözni, ezt a zenét meg folyamatosan közönség elé kell vinni
10-15 éven keresztül. Van, ami fölpezsdül – van, ami elhervad. És ezek a hajnalig tartó kavalkádok
lehetőséget adtak a bemutatásra, de a szólásra is. Valamilyen szinten szakmai közeg – népzenészek,
néptáncosok, „népi fejek” a kőművestől a főiskolai tanárig – élvezte testközelből a muzsikát, és bizony
szólt, ha nem ízlett a feltálalt produkció.
Csík Jani így nyilatkozik: „Még 2001-ben történt, hogy egy koncerten eljátszottunk egy autentikus
erdélyi, mezőségi dallamot, úgy, ahogy a régi öregek, majd ugyanazt szving ritmusban egy jazz
zenekarral kiegészülve. Régi elképzelésem volt ez. A dal egyébként A kor falára című lemezünkön
meg is jelent. Ez volt az első ilyesfajta próbálkozásunk, hegedűsünk Szabó Attila el is vitte a
feldolgozásunkat barátjának, Lovasi Andrásnak, aki rögvest felvette a Kispál és a borz aktuális
műsorába a nótát. Innen indult minden. Eleinte nagy volt az izgalom, nagy volt bennem a félelem,
miként fogadja majd ezt a közönség. Azóta sok közös produkciónk volt különböző előadókkal,
mindegyik alapja a kölcsönös tisztelet, és az, hogy szeretjük egymás zenéjét.”
= MTI Önkormányzati Sajtószolgálat, 2013. március 10.
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/30973/oromzenelunk_ez_minden
A konkrét nótáról igazat szól. De hallgat az előző öt – hat évről, az útkeresésről. Vagy csak érinti a
folyamatot. Bölcsen teszi. A pörkölt szaftját kenyérrel tunkolót nem igazán érdekli, hol legelt a borjú.
Ízletes legyen, csússzon rá egy laza fröccs! Az igazi ínyenc persze szereti tudni, melyik pincészet,
milyen évjárat, melyik dűlő. Akik ott voltak: látták-hallották a szorgos, esetenként keserves munkát.
Akik nem lehettek részesei, azoknak nem árt tudni, honnan, hogyan indult ez a vonat, hogy azután
hadd menjen… Az a lényeg, hogy senki se csalódjon, mert a zenének örömöt, energiát kell adnia.
Az 1995-ös év végén új pályázatok a Csík 3. hangzóanyaggal a Petőfi Nyomdához – ők meg is
nyomnák a borítót, Pócs Péter megtervezné, Janikáék el is húzták, elkezdődtek a próbafölvételek. Már
„csak” a gyártatás, kiadás hiányzik. 1996 elején a Csík Zenekar lemezének kiadására pályázunk az
Ezredforduló Alapítványhoz. És persze táncházzal kezdünk, nem is akármilyen hírekkel:
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= Petőfi Népe 1996. január 26.
Az évenként megjelenő Táncház-népzene lemezre hangzó anyag beküldésével lehetett pályázni, a Csík
zenekarnak ez talán a harmadik alkalom, mikor újra sikerült bekerülni a válogatásba. A menyasszonybúcsúztatót, a zenekar leendő első CD-jének kezdő és címadó „Boldog, szomorú dal” –át Erdőszombattelkéről hozták a fiúk Csík Jánosnak és Pap Erzsébetnek nászajándékul. Szép ajándék, és
milyen hasznos lett!
Ezt a programot már fővárosi médiák is követték (!)

= Népszava 1996. január 27.
Bájos, hogy a rövidke tört sorban két elírás is van: a „Csik” kissé durva, de a „Táncszínház” igazi
freudi elírás a tudatalattiból, mert a komplett tánccsoportok megjelenése, fellépése, közös mulatozása
valóban táncszínházzá kezdte varázsolni a táncházat – ami így persze egyre jobb lett!
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A Tavaszi Fesztivál idején – most már nevesítetten is regionális - táncháztalálkozó (sajnos a
„tavaszköszöntő” cím megtetszett a … Nem mondom ki. Szóval egy kis kecskeméti intézménynek.
Persze nem nagy ötlet, meg nem volt ott a © – de akkor is.)
Nem nagy ötlet, de hál’Isten, még most is működik, viszik magukkal a fiúk:

= Petőfi Népe 1996. március 16.
Csík, Hegedűs – Kecskemét, Békés Banda – Békéscsaba, Kuli – Kocsán páros – Jászberény, a
vendégek meg szerte az Alföldről, Pestről… (És bár nem írták meg előre, de „hajnalig tartó”…)
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Vidámak is voltunk, bár a fő támogató „legnagyobbank” levele szerint sajnos: „jelenlegi
elkötelezettségeink nem teszik lehetővé…” Szegény bank! Szegény táncház! Innen már nem kap
támogatást.
Semmi baj. Jön majd a tejjel – mézzel folyó Kánaán. Illetve egyelőre csak a méz. A M.É.Z. (Meg nem
Értett Zenekar)

= Petőfi Népe 1996.május 7.
Más sem kellett a pörgős moldvaikon meg odatevős legényeseken nevelkedett táncosoknak! Meg a
lehetőséget megérző zenekarnak! A heves iramú meccs sokgólos döntetlennel zárult.
Akár örvendezhetnénk is, csak közben süllyed a hajó (ismét padlón anyagilag a művelődési ház).
Folyamatos tárgyalások, egyeztetések, rém- és álhírek a sajtóban. Elhelyezik, áthelyezik, támogatják,
megszüntetik… A süllyedő hajón meg játszik a zenekar. És nem is akárhogy! Nem sikerült támogatást
szerezni a lemez kiadásnak – hát szereztek kiadót! (FONÓ Records - akikkel azóta is töretlenül
kitartanak egymás mellett!). A folyamatosan készülő demókból és az első két kazetta néhány
„slágergyanús” darabjából gyorsan összeállt az első CD. És persze a bemutató hol is lehetne máshol?
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Nagy Zoltán, Dresch Dudás Mihály, Csík János, Majorosi Mariann, Csente Tibor, Vass Lóránt,
Mészáros Tibor
Két (nehezen született) kazetta után az első CD. És pörögnek tovább:

= Petőfi Népe 1996. június 13.
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És a hosszú menetelés, amelynek végén az „Ötkölök” (és persze a Csík zenekar is) megkapja a saját
10 percét a médiákban:
„Korán kialakult az a művészeti célkitűzés, amely ma is változatlanul az, hogy a szűkebb tájegységünkön túl minél sokrétűbben mutassuk be a magyarság, és a Kárpát-medencében vele együtt élő
népek folklórkincsét. E program sikeres megvalósítását számtalan elismerés és kitűntetés jelezte,
amelyek közül igen emlékezetes volt az együttes szólistáit jelentő „Ötkölök Táncegyüttes” KI-MITTUD győzelme 1996-ban.” – írják a Tisza Táncegyüttes honlapján.
Az 1993-ban véletlenszerűen alakult csapat (a legenda szerint akkor a „nagy” Tisza már elkötelezte
magát mindenféle külföldi utakra, és így indították őket, akkor még „kamara táncegyüttes”-ként)
másodszorra feljutott a csúcsra. És műfajteremtő lett – a 4 Four Dance, a Kutyakölykök mind az ő
köpönyegükből bújtak ki, mind az ő csizmáikat viselik. És ehhez kellet az elszánt 5 kölök és a kitűnő
koreográfus Mihályi Gábor mellé Csík János és a Csík zenekar. Akik nem csak „lekísérték” a
koreográfiákat, hanem zenei és egyéb ötleteikkel megadták sava-borsát.
http://www.youtube.com/watch?v=eef6JBoBg5g
Mert velük (és mellettük) mindig történik valami, megindul a pezsgés.
Az megvan még, hogy már 1989-ben kitűzött céljuk volt a „Népművészet Ifjú Mestere” cím, amit
azután meg is szereztek? És a vendégeik, meghívott táncosaik között is egyre több „Ifjú Mester”
szerepel. Ez elindít egy töprengést, folyamatot másokban is. És nekivágnak ők is.
Fantoly „Kiváló” Gyula táncsoportvezető (nem csak jól csinálja, de ki – kiválik tánccsoportokból és
újra másikat, újat alapít) – még pont az „ifjú” korhatáron belől és Balogh Ildikó (többszörös
„Aranygyöngyös”) is elindult ezen az úton, és lám:
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= Petőfi Népe 1996. szeptember 20.
Ezt meg kell ünnepelni, és naná hogy táncház a Táncsicsban! Ihaj – csuhaj, sose halunk meg! Vagy
legalábbis ritkán. De addig sok boldog születésnap vár rájuk – ránk:

= Petőfi Népe 1996. október 26.
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„No, hát ez egy érdekes történet” – mondhatnám Csík János stílusában. Tényleg érdekes volt. A
születésnapi táncház műsorával bíbelődtünk. Szépen összerakosgattuk a programot – pontosabban
Csík Jani halmozta, én meg húzogattam ki belőle, mert útiköltségre is alig volt zsetonunk. Már
összeállt egy kerek egész, amikor néhány nappal az esemény előtt telefonáltak a városi Hivataltól.
(hogy akkor pont kulturális vagy művelődési, osztály vagy iroda – nem emlékszem, nem is nagyon
érdekes.) Hogyaszondja: tudják, hogy itt milyen értékes munka folyik, meg milyen értő közönség,
meg a nagyhírű Csík zenekar, akik jubileumukat ülik, és akár profitálhatnak is az ajánlatból…(a
"timeo Danaos et dona ferentes" latin közmondás igazságát ismerve, a görögök mellett a Hivataltól is
óvakodtunk, még ha ajándékot hoznak is. Főleg annak fényében, hogy alig fél éve formálisan
összevesztünk velük, mert a Kurázsi táncosai – pénzük fogytával - támogatást kértek a Ki-Mit-Tud
áprilisi televíziós elővetélkedőjére való eljutáshoz, és azt bírták nekik válaszolni, hogy majd júniusban
jelenik meg a városi pályázati kiírás…)
Kibomlott aztán a lényeg, hogy valakik FÖNN meghívtak egy kazah táncegyüttest, akiket vidéken is
körbe akartak hordozni, hát leszóltak Kecskemétre. Itt meg a városi intézmények, iskolák közül senki
nem akarta, merte bevállalni. Így azután ránk gondoltak. Némi hezitálás után fölvállaltuk. Nem azért,
mert bármi viszonzásra is számítottunk volna (nem hittünk már a mesékben, és nyakunkon a kés…) de
ismeretlenül is szimpatizáltunk a csapattal, átéreztük helyzetüket.
Voltak sanda gyanúink, de mindezt vastagon fölülírta a tánckar és kísérete. Brezsnyev főtitkár és
Mojszejev tánckarigazgató elvtárs szelleme ropta karöltve a lányokkal a csicsás koreográfiákat.
Szegény szakértő, „vájtszemű” közönség! Ahhoz túl idősek voltak, hogy ezt ne lássák, ahhoz meg túl
fiatalok, hogy meglássák benne a dolog abszurd báját. Hogy mégsem távozott senki rossz szájízzel, az
Horsch „Knoblaut” Alexnek, meg a Csík táncházak segítő szellemének köszönhető.
(Alexander HORSCH 1960-ban, a volt NDK-ban született. 16 évesen kezdett bluest, ír, skót és
country zenét játszani. Amikor 1985-ben Magyarországon keresztül akart nyugatra disszidálni,
megismerte a magyar népi zenét és Magyarországon telepedett le. A magyar népzene világán keresztül
megismerte a magyar hagyomány rokonságát a közép-ázsiai népek hagyományával. 34 éves korában
elindult, és egy éves, Mongólia-Tuva-Dél-Szibéria-Altáj-Kazahsztán-Üzbegisztán-TürkméniaKaukázus-Krím-Törökország-Moldva utazás során gyűjtötte a hagyományos népi zenét, s felismerte a
magyar népzene rokonságát a Közép-ázsiai népek zenéjével. A tuvai torokéneklés elsajátítása mellett
megtanult többek között kazahul is enni, inni, hálni, meg minden, ami a világörökség része. A Kabóca
duó tagjaként sokszor előfordult moldvai zenészként a Csík táncházakban. Most is ott volt.)
Alex mindenki döbbenetére gyorsan szó értett a női tánckar tagjaival, akik a fellépés után gátlásaikat
és csilivili ruhájukat levetve (csak semmi pánik, visszaöltöztek civilbe) beálltak a táncházba. És a
másik döbbenet: nem csak koreográfiákat tudtak, hanem táncolni is. A zord kísérők vodkáztatásáról az
irodában az igazgatónő és én felváltva gondoskodtunk, míg a zenét ideszakadt Alex játszotta
valamelyik „levehető ajtajú” sajátgyártmányú hangszerén – kísért a Csík zenekar és számos
vándormuzsikus. Soha vissza nem térő lehetőség lett, annyi bizonyos. (Bár az élményen kívül más
nem maradt meg.)
Félelmetes dolgokba tudtunk belemászni, de a nyitottság és a humor, az emberi értékek tisztelete és a
jószerencse valahogy úgy hozta, hogy legtöbbször vin/vin játszmák lettek, mindenki jól járt. Mint
ahogy most is.
Ez a hozzáállás persze vonzotta mindazokat, akik másként gondolkodtak – jelentsen ez bármit is.
Jöttek agyalágyult ötletekkel, de jöttek olyanokkal is, amitől meg megállt az ész! Mint ez is:
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= Petőfi Népe 1996. november 22.
A Renaissance Consort kecskeméti zenetanárok és ismerőseik házizenekaraként indult, egyre jobban
elmélyedtek a kor zenéjének tanulmányozásában, kópia hangszereket vásároltak, korhű ruhákat
varrattak. A művelődési ház után a Kaszinó Egyesületbe is beléptek. A Pavane szegedi formáció,
reneszánsz és barokk táncokat tanulnak, táncolnak – korhű viseletben. A Fabatka eredetileg szegedi,
de ekkorra már halasi és kecskeméti tagjaik révén inkább ide húztak, ők is „kaszinóznak”. És trarááá:
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Örömmel hallottam, hogy a Fonó Zenekar 2011. november 29-én a Hagyományok Házában mutatta be
új, Vadbarokk című lemezét, amelynek törzsanyagát olyan népzenei dallamok alkotják, amelyek
eredete, előadásmódja kapcsolatban áll a barokk zeneirodalmával. Jó helyen tapogatóztunk 96-ban!
És ha már ott tartunk, hogy ki találta föl a kanálban a mélyedést, széles mosollyal tanulmányozhatjuk a
következő cikket:
„Évről évre több az ünnepi hangulatot és szabadnapokat meglovagoló esemény. A Csík zenekar a két
ünnep között a Syma-csarnokban lép fel, ahol szinte minden nap rendeznek koncertet, de a Sportaréna
naptárában is elég sok a bejegyzés december hátralévő napjaira…
…
Az ünnepi koncertek konjunktúrája körülbelül egy évtizede kezdett felívelni – ekkortájt „vezette be”
ezt a szokást Brády Márton, a Showtime Budapest tulajdonos-ügyvezetője: hagyományt csinált
például Hobóék vagy a Ghymes bulijából. Abból indult ki akkoriban, hogy „az emberek nem tudnak
hová elmenni a két ünnep között”. Nem kellett sok idő hozzá, hogy a többi szervező is fantáziát
kezdjen látni ebben az időszakban, így óriási túlkínálat alakult ki, amire válaszul tavalyelőtt a
Showtime teljesen kivonult a karácsonyi koncertpiacról. …”
Csider István Zoltán – Varga G. Gábor: A koncertek ünnepe = Népszabadság| 2012. december 25.
Persze mi csak egyszerű vidéki versenyzők voltunk, de bizony a Csík zenekar megalakulása (1988) óta
minden év végén, így 1996-ban is:

és a hír:
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= Petőfi Népe 1996. december 27.
(Az Úzgin Űver 1991 tavaszán alakult Kecskeméten. Nevük egy mongol eredetű helységnév.
Zenéjüket általában a világzenei stílus meglehetősen pongyola köntösébe szokták bujtatni, holott e
műfajon belül is igen egyedinek mondható. Nem alkalmazható zenéjükre a „népzene” kategória sem.)
Az első pár évben még nem Óévbúcsúztató volt a neve, és olyan praktikus okok miatt vezettük be,
mint a Tamás és János névnap, Csík János születésnapja. Voltak bizonyos biztonsági okai is – ilyenkor
még nincs sok elvarázsolódott emberke a városban, és mi ezeket a hajnalig tartó bulikat két fős
ügyelettel, biztonsági emberek nélkül csináltuk végig – persze akkor még mások voltak a
körülmények. Azután persze azt is láttuk, hogy ez jó, és 2009-ben már CD és DVD is megörökíthette a
tradicionális Csík Óévbúcsúztatót.
De ott még nem tartunk. Ez most 1997. És jól kezdődik:

= Petőfi Népe 1997. január 14.
A Csík zenekar, a Csík táncház „iskolateremtő” ereje egy új minőséget hoz, követőkre talál. Ragyogó
minden! Ebből még sikertörténet lesz. Lett is. De nem akkor és ott.
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= Petőfi Népe 1997. január és

1997. január 24. A bevált szisztéma!

Vannak aggasztó jelek, jönnek mindenféle hírek:

= Kecskeméti Lapok 1997. február 6.
Igazából nagyon jól megvagyunk egymással, szakmailag és emberileg egyaránt, csak hát egy verembe
estünk, és kezdődik a „…kakas-bakas –az is szép, tyukom-búkom jajj de rút! És gyorsan felfalják a kis
tyúkocskát” játék. Meg a farsang:
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= Petőfi Népe 1997. február 8
Aztán hirtelen egy újabb hír:

= Kecskeméti Lapok 1997. február 13.
Mert jött a mentegetőzés: hogyhátugye megcsúsztunk a próbával, meg a rendezőpéldány beleesett a
oportó roziba, meg ugye… meg értitek... Megértőek voltunk, és gyorsan átszerveztük, hírt adtunk a
változásról.
Meg is maradt volna kapcsolatunk a régi kerékvágásban, ha nincs az a fránya szakmaiság. Mert azt
vallotta a Csík zenekar, és azt vallottam én is, hogy a táncház nem egy kereskedelmi, szórakoztatóipari
termék. A táncházban kérem, vendégek vannak, VENDÉGEK, akiket tisztelettel és barátsággal
fogadunk, de el is várjuk tőlük, hogy vendégként viselkedjenek! Ezért érezték magukat jól az emberek,
és ezért lehetett többek között a „két ügyelővel hajnalig” figurát játszani évekig.
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Ebből következően azután nem csak hirdettük, plakátoltuk a változást, hanem bizony jómagam nyitási
időben elballagtam a Táncsicsba, hogy az eltévedt bárányokat és kóbor apácákat szíves szóval is
útbaigazítsam a változásokat ismertetvén. És láss csodát! Egy fia bábszínész sem ténfergett a
teremben, a színpad is szépen rendbe rakva. Gyanús, nagyon gyanús.
De ezen még túltettük magunkat, hiszen újabb örömök vártak ránk:

= Petőfi Népe 1997. február 26.
És persze mindezt a szokásossá vált „ezek mindent kétszer, kétszer mondanak, kétszer mondanak”
stílusban előadva:

= Petőfi Népe 1997. február 28.
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március 1.

Három év ilyen körülmények között már hagyomány, mint ahogy tradíció a tavaszi fesztivál is.

”

= Petőfi népe 1997. március 11; 15.
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És tradícióvá szerettük volna tenni a „Tavaszköszöntö”-t, a regionális táncháztalálkozót is. 1997-ben
visszavettük a nevet, és olyan 24 órás bulit rittyentettünk, hogy csak na:

Ha csak a mennyiséget nézzük: délelőtt nyolc iskola táncosainak 13 produkciója, estére öt
meghirdetett zenekar (+ a kóbor zenészek), három tánccsoport, szólóénekesek és táncosok…A bulira
12 oldalas (fénymásolt) fesztiválújság készült, volt ott minden szép és jó. Hogy miért emlegetem 24
órásnak? – A délelőtt kezdődött gyermekprodukcióknak még vége sem volt, amikor megjelentek az
első felnőtt fellépők: színpadbejárás, bepakolás, próba… És találkozás, beszélgetés, örömködés.
Együttlét, jelenlét, aminek mással nem pótolható érzését az ilyen Csík bulikon (mert ez már nem egy
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egyszerű táncház) átélhette mindenki, aki eljött. És ez a „jelenlét” érzés még ma is, még a Symacsarnok többezres tömegére is átsugárzik – a körülmények miatt jóval nehezebben, de átsugárzik.
A részletekről is valamit:

De azt már csak a beavatottak, meg később az ott lévő vendégek tudták, miért figyel a terem végébe
olyan sokszor Csík Jani, aki házigazdaként ott van a produkciók átkötésekor, meg kíséri a tánckarok
egy részét, meg zenekari darabokat ad elő… És egyre többször nézi a bejáratot, ahonnan titokzatos
jeleket mutogatnak neki. Valami meglepetés készül? Fontos vendéget várnak?
Azután meg eltűnik. És jó darabig nincs sehol. Jó, tudjuk, hogy ez a Csík táncház, amely arról
ismerszik, hogy időként a Csík zenekar is játszik benne, de ez már azért mindennek a teteje, hogy a
Janika egyszerűen eltűnik egy ilyen hatalmas buliból…
Hopp, de már ott is van a színpadon., reflektorfény, tust húz minden zenész…Na? Na!! Naa…?!?!
– Kedves barátaim, mindenki, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött erre a szép ünnepre, és
együtt zenél, táncol velünk, vagy tapsol nekünk!
Elmondanék egy örömhírt, amitől ez az ünnep még szebb lett nekem, és remélem egy picit szebb lesz
mindnyájuknak: ma, 1997. március 16-án este megszületett első gyermekünk, Csík Balázs Márton!!!
Ő és anyukája is jól vannak! A hatás leírhatatlan, a mulatság hajnalig tartott. Majd a kemény mag részvételével tejfakasztó buliba
csapott át. Pedig már hétfő volt.
Lehet fanyalogni, hogy milyen férj, milyen apa már az ilyen, bulizik rogyásig, a szegény nő meg…
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Ne feledjük a dátumot: 1997! Kis hazánkban az apás szülés még gyerekcipőben sem nagyon jár. A
tavaszköszöntő jött, Papp Erzsike meg ment a kórházba – ideje van mindennek. Nem volt mit tenni –
megszerveztük a Csík-fan ápolónők segítségével a forró drótot (újra csak: 1996 vége – nuku mobil!),
egy önfeláldozó táncos szárazon tartotta a …puskaport, és keze ügyében a slusszkulcsot. Így a döntő
pillanatban megadtuk a jelet, Janika eltűnt a színpadról, autóval a tetthelyre rohantak, majd az
örömhírrel vissza. Ez egy ilyen szakma.
Tovább sűrűsödnek a viharfelhők a Táncsics Művelődési Ház fölött. Kiderül, hogy a város
költségvetésében szereplő 1 milliós összeg nem a ház támogatását, hanem a csoportok – így az
egyesülethez tartozó csoportok – támogatását szolgálná, ha „elhelyezésük megoldódott”.
Keményebben: Aki elmegy, kiszáll, az kap pénzt, aki meg nem, annak annyi.

= Kecskeméti Lapok 1997. április 17. (és komolyan, ilyen „gyászkeretben” jelent meg)
Ugye milyen jó, hogy kipróbáltatták velünk a mentőcsónakot? (akarom mondani Kamaraszínházat)
És a Kaszinó? Jól tudjuk, hosszabb távon a kaszinó mindig nyer. De addig… A kapcsolat nem szakad
meg. Más síkon, más módszerekkel, de mindörökkön – örökké. Addig és azután is dolgozunk,
szervezünk, gubancokat bogozunk együtt. Hiszen:
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= Petőfi Népe 1997. szeptember 14.
Arról nem írt a szerző, hogy mit kellett küzdeni az USA vízumért – mert nem tudott erről.
Arról meg én nem írok, hogy mit kellett küzdeni az USA vízumért, és hogyan – mert „jogomban áll
hallgatni”.
Pedig küzdöttünk rendesen – és sikeresen. És a kinn eltöltött idő sűrű élményei, a kinti zenészekkel
készített felvételek hazahozott anyaga, meg a szűkebb pátria gyűjtéseiben való elmélyedés hamarosan
meghozta gyümölcsét.
De addig még táncházak – újra más helyen:

= Petőfi Népe 1997. december 6.
Hogy kilenc éve még szóba sem nagyon álltak a fiúkkal? Sajnos ez a nagyméretű szervezetek átka:
nehezen ismerik fel a változásokat, és nehezen alkalmazkodnak. De most már keblükre ölelték a Csík
zenekart. Jó szorosan.
69

A zenekart, amelyben 1997 elejére némi változások történtek (ismét). A bőgősök végtelennek tűnő
sorába fölíratkozik Kozma Gyula László (Kosztya), és megjelenik Szabó Attila is! Akkor már
gyakorlatilag „kettős szereposztásban” játszott a Csík zenekar. Két másodhegedűs , két kontrás, két
bőgős – mikor melyik ért rá az adott koncerten, külföldi úton Janika mellé beállni. És ezt színesítette
férfi és női énekes, cimbalmos, tamburás, citerás, klarinétos, tangóharmonikás… Az alap háromágú
erdélyi virágszál (prím, kontra, bőgő) szárba szökkent, kárpát-medenceivé terebélyesedett!
Nézzük meg az 1997-es év mérlegét, mire jutottak számszerűleg a formálódó, majd szétszakadó
népzenei – néptáncos műhely tagjai:
A Kurázsi Táncműhely 19 fellépése nem sok, de igen fajsúlyos. Néptáncantológia, Országos
Táncháztalálkozó, Budapesti Tavaszi Fesztivál, lengyel turné… És 100.000 Ft a Kulturális alapból,
meg 300.000 Ft a Táncsics elhagyásáért…
A Fabatka Zenekar, mint a Táncműhely állandó kísérője ebből a keretből 30.000 Ft-ot kap. A zenekar
40 föllépéssel csúcsot javított. A Táncműhely kísérete mellett önálló táncházakat tart szerte a DélAlföldön.
A Csík Zenekar 83 föllépése, benne 13 külföldi (Németország, Franciaország, Ausztria, Svájc,
Románia), a Fonó által megjelentetett CD sikere, a zenekarvezető egy hónapos amerikai turnéja jól
mutatja: a legjobbak közé verekedték magukat. „A Táncsics Mihály Művelődési Házban működő
csoportok támogatásának terhére” (milyen szépen hangzik!) 200.000 Ft támogatást hívunk le az év
végéig tartandó táncházak megvalósítására. Azután még 100.000 Ft ugyanebből a keretből.
Egy kordokumentumban részleteket is megnézhetünk, hogyan és miből állt össze ez a statisztika. (A
beszámolót Janika saját kezűleg szerkesztette számítógépén, amelynek használatára már időben átállt!)
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(Jobban kezeli a hegedűt, mint az Excelt – de hát Janika a Csík zenekar alapítója és prímása!)
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A január 6-án jegyzett lemezfelvétel az Új élő népzene 1. (FMVMCD 001 – 1997.) 21. száma, a
Hétlépés – erdőszombattelkei szásztánc Kishegyi Simon tangóharmonika játékával. Ez zárja a zenekar
második CD lemezét, az 1998-as „Tiszta szívvel”-t is. Ezzel a dallammal Janika 19-re húzott lapot,
bejött! Kishegyi „Simi” Simon akkoriban talán Homokmégyen nyomult, és onnan jött be próbákra
tangóharmonikájával. A művelődési ház gondnoki szobájában, a második emeleti, világítóudvarra
nyíló volt cselédszobában szólt a herfli, a hegedű – estenként kontra, bőgő is. A népzenét azért
kedvelő kollégák nemsokára engem hagytak ott ügyeletre, így amikor már nem hétszer, hanem
hetvenhétszer hét lépésnél tartottak a zenészek, én vettem a „barátságos” telefonhívást a házban
lakóktól, hogy: meddig tart ez még?
– Kiskezitcsókolom, hát szervezhetünk helyette például Pokolgép koncertet is! Maradtunk a
hétlépésnél.
És igen, a második CD, a „Tiszta szívvel” (Nagyon sokáig egy- egy idézet volt a kiadott hangzó
anyagok címe. Népdalokból vagy versekből vett sorok, címek. Sokan megszólták ezért a csapatot,
gyakorló könyvtárosként én is hümmögtem kezdetben, de átéreztem, megértettem a szándékot: ezek a
címek, szókombinációk erős hívószavak egyben. Olyan asszociációkat indítanak meg a magyar
kultúrkörben jártas emberekben, amiket a zenekar csak így tud átadni. Elhúzzák. eléneklik ők, írnak is
hozzá borítószöveget – de a bennük motoszkáló érzések átadásához kell még ez a kis többlet is.) Ezen
a lemezen lehet érezni azt a pezsgést, ami a formálódó népzenei – néptánc műhelyt jellemezte.
Csík János élete konszolidálódott. Feleség, gyermek. És a szolnoki „Tiszából” érdekes körülmények
között kilábalt ugyan, de a két kecskeméti tánccsoport vetélkedése a zenészeknek is jól jön: jönnek a
megrendelések új koreográfiazenékre. Így ássa be magát a kiskun, a bácskai, a kalocsai anyagba.
(Mert bár érdeklődése határtalan, annál jobb nincs, mikor meg is fizetik az embert azért, amit
egyébként is szívesen csinálna.) És a technika lehetővé teszi, hogy az amerikai útjáról a jóízű
együttmuzsikálások emléke mellett hazahozza a vendéglátó Magyar Kálmán és Magyar Ildikó szépen
szóló hegedűjének hangját, vagy a kinn élő ukrán Alexander Fedoriouk pergő cimbalomjátékát. Már
’97 nyarán elkészíti Szabó Laura a borítótervet, jön az ” igazán népi kecskeméti merci” és a CD:

Tiszta szívvel – Csík zenekar. FONÓ Records 1998.
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Ott tartottunk, hogy Csík János élete konszolidálódott. Úgy tűnik, vége a vándoréveknek, „hogy el ne
kopjon a lába – betették egy irodába!” Pontosabban jelentkezett és felvételt nyert valami üdülési
jegyeket osztó, ezt szervező hivatalba, ahol váltótársával fogadják a támogatott nagycsaládosokat,
nyugdíjasokat. (Ez valami poszt-SZOT-üdülés és pre-Erzsébet-jegy keveréke volt.). Az ügyfelek
kedvelik a kis bajszos, mosolygós, készséges irodistát, akinél „olyan jó cigányzene szól” állandóan,
igazán kár, hogy rögtön lehalkítja, amikor belépnek a VENDÉGEK.
Ha nem jön közbe semmi, Csík János hasonló útra lép, mint a kecskeméti táncházi zenészek doyenje,
Hegedűs Zoltán (2012-ben ünnepelhette a Hegedűs Együttes 30 éves jubileumát, ugyanakkor a
munkahelye: KEFO GAMF Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék, beosztása: főiskolai
docens!) Ez a decens docens dolog Janikát nem fenyegette, de a hivatal mellett el lehet zenélgetni a
kecskeméti Katona József Színház Wyspianski et Ady/Bodolay: Magyar menyegzőjében, meg az
Animációs Filmfesztivál, meg az alföldi gyűjtések…
De addig is némi örömre ad okot, hogy kerek 10 éve volt az első Csík táncház. Nosza vígadozzunk:
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Azután egy langymeleg napon csöng a telefon. Először Janikánál, azután nálam is. (Időközben a
városhoz csatolt Hetényegyháza ÁMK-ba szervezett klubkönyvtárát igazgatom, meg persze a Kaszinó
ügyeit intézem). Lényeg, ami lényeg: közeleg a nagy nap, hogy Magyarország is csatlakozzon a
NATO-hoz, és ezt követően, 1999. áprilisában, a NATO ötvenedik évfordulójának ünnepén
díszelőadások kísérte konferencia Washingtonban. És a díszelőadáson a magyaros részletre
kialakították a koncepciót. Miszerint szóljanak egy kamarazenekar előadásban komolyzenévé
átdolgozott magyar népzenék. Majd csendüljön fel ugyanez eredetiben. És táncolják népviseletbe
öltözött fiatalok. Jó koncepció, és ami még jobb: a népi vonalnál a Csík zenekarra gondoltak!
Hanyatt estünk! A Muzsikás Bartók zenéjével való munkálkodásának híre, részeredményei ismertek
voltak, és Janikában rég föllobbant a vágy. Valami ilyet! Persze szakmailag, meg anyagilag, meg
időben erről még álmodni sem mertünk, de ott motoszkált a kisagyban… (Egyébként a Muzsikás
Bartók album lemezének világpremierje 1998. november 15-én volt Londonban, a nagyhírű Royal
Festival Hall-ban.) És most itt hullik az ölekbe! Nem Bartók, nem Kodály, de mégiscsak! És azért
fizetik, amire vágyakozott! Hozzá még ugye a részletek: egy repülőn utazni a kormányküldöttséggel a
hosszú úton. Az meg már beláthatatlan, hogy a világ televíziói élő helyszíni tudósítást adnak az
eseményről. Ötszáz millió, vagy egy milliárd néző? Hát ilyen egyszer van nem egy, de száz életben.
(Egyszer sincs – kacsint ki a színfalak mögül a villásfarkú, de akkor még nem láttuk.)
Tokaji sárga muskotályt kortyintottuk hozzá, és átbeszéltük a dolgot. A zene, a tánckísérés, a
prímhegedű persze Janikáé, de vannak itt más fönnforgások is. (Nagy vonalakban ld. az előbb). És
kezdtem szállítani az olyan könyveket, hogy: Etikett, protokoll, stb. Meg gondolják végig, mi történik,
ha húrszakadás, földindulás… Lazításként a „Hard Day's Night” film a Beatlestől – ki mit mondjon,
vagy hogyan hallgasson, ha esetleg kérdezik… Meg ilyenek. Elégedett is volt a külügyi szakértő, aki
kezelésbe vette a fiúkat: várakozáson felül jól képzettek!
Mert ment a próbafolyamat ezerrel, és kezdetben a váltótárs vitte az irodát. Azután a szabadság
terhére. Azután… Azután elérkezett a”Point of No Return” – a pont, ahonnan nincs visszatérés,
visszafordulás. (Eredetileg a repülésben, a légi navigációban alkalmazott kifejezés: a légiút azon
pontja, ahol a számított üzemanyag mennyisége miatt már nem lehetséges a visszafordulás az indulási
reptérre – a második világháborúban használt, elterjedt kifejezés.). Janika sem fordult, nem
fordulhatott vissza. A hivatal meg ottmaradt.
Pedig mások is hevesen és folyamatosan számítgathatták a PNR-t! Hiszen a csatlakozás után, alig
tizenkét nap múlva a gyakorlatban is bizonyíthattuk, hogy nemcsak fogyasztói, hanem hozzájárulói is
vagyunk a közös biztonságnak. A koszovói válság miatt sor került a NATO légitámadására
Szerbiában. És Magyarország fölött töltötték az üzemanyagot, itt cirkáltak az USAF nagy fülei, az
AVACS-ok. És ahogy visszatekintve mondják a katonapolitikai bikkfanyelven: „Kétség nem fér
ahhoz, hogy az 1999-es koszovói kampány jelentette a legnagyobb kihívást a NATO kohéziójára,
figyelembe véve, hogy 78 napig tartott és egy szuverén állam elleni erők alkalmazásáról szólt az
ENSZ Biztonsági Tanácsának specifikus mandátuma nélkül. Ez egybeesett egyébként, és be is
árnyékolta a Szövetség létrejöttének 50. évfordulós ünnepségeit.”
Enyhén szólva beárnyékolta. Az történt, hogy a kongresszust megrendezték, de semmi műsor, csak a
szövegek sora – a milliárdnyi nézőnek. Illetve potenciális nézőnek, mert nem volt túl szórakoztató, így
a szabad világban átkapcsoltak másik csatornákra. A zenekar meg itthon maradt. Nesze neked
világhír!
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(Egyébként ez egy elátkozott műsor volt, mert még ez évben bemutatták az augusztus 20.-i ünnepség
részeként a budai Várban, szabadtéren, egy féltetővel részben lefedett színpadon. A nézőtéren ott ültek
a „Budapestre akkreditált diplomáciai testületek tagjai” – ahogy szokták mondani. Az első szám
közepe táján eleredt az eső. Nem olyan vihar, mint néhány év múlva a tűzijátékot szétverő. csak egy
kis langyos nyári. A zenészek próbáltak a kis tető alá húzódni, a testületek erre alkalmazott tagjai
hatalmas ernyőket nyitottak, de bizony a táncosok a második táncra már nem jöttek ki. A színpadot
borító vizes balettszőnyegen még a legendás Propapotov jégtáncos házaspár is lábát törte volna. És
mindez talán a TV1-en – vagy Dunán? Szóval nem egy sikeres világpremier.) Az élet persze nem áll
meg, húzzák a fiúk egy ilyen gyomros után is tovább.

= Petőfi Népe, 1999. június 4
Majd visszatértek, és máris:

Grádics. Az 5. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál… különkiadványa. 1999. június 10. És:
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= Petőfi Népe 1999. október 9.
A népzene világában nem kis eredmény tíz éven át folyamatosan… Nem kis eredmény – főleg hogy
1988-tól 11 (tizenegy) év telt el! De hát ennek kiszámítására már a cipőt is le kellett volna vennie a
névtelenségbe burkolózó… szerzőnek (majdnem újságírót írtam, de nem).
Fontosabb dolgok is kiderülnek: Szabó Attila kezdő ember lett a csapatban, és megjelenik (ifj.) Barcza
Zsolt – a „Hétlépés” meghozta a csapat étvágyát a tangóharmonikás nótákra, és Zsolti komolyan kezd
szemezni a cimbalommal is! Haránt Eszterrel és Lukács Lászlóval (ők is a „kiváló” és mostanra már
minősítésben is „Kiváló” Kurázsi Táncműhely tagjai) jól egymásra találtak.
És (a Kaszinóval a háttérben) folyik tovább a szervezkedés, a sosemvolt, de most lesz produkciók
létrehozása. Vendégül tudtuk látni a dánokat családoknál? Igen! Akkor vendégül tudunk látni
adatközlőket khm… Romániából is! (Ezt csak azért írom, mert román nyelvű meghívót, szándéknyilatkozatot, mittommit kellett küldenünk ODA – Mezőségre, Szilágyságba.). De megoldottuk, és
élményekkel tele, tényleg felejthetetlen napokat élhettünk át, lélekkel teli produkciót mutathattunk
meg a kecskeméti közönségnek:
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Tessék figyelni! Csík – Hegedűs – Fabatka. Bakó Kati. És a kiváló Kurázsinak már utánpótlása is van!
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És a szokásos Óévbúcsúztató – a jól bevált Kamaraszínházban.

= Petőfi Népe 2000. január 6.
És az ezredforduló okán sokféle dolog történik. Itt van például a jól induló, majd a semmibe vesző
nemzeti fesztivál, melynek grádicsain szorgalmasan végigmenetelt a Csík zenekar
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A városban meg a „Muzsikáló udvar”. Támogatja a város, helyszín az Otthon, szervezi a Csík zenekar:

Ismerős nevek, a megszokott jó minőség: Csík – Hegedűs – Padkaporos – Kurázsi – Kecskemét Tánc.
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A nyár kül- és belföldi koncertek sokaságát hozza, és őszre: ott áll a Csík zenekar újra a fényben. Igen,
Sydney, ahol 2000. szeptember 15. és október 1. között rendezik a XXVII. nyári olimpiai játékokat.

= Petőfi Népe 2000. szeptember 6.
A NATO-jubileum okozta megrázkódtatás után érthető, hogy csak akkor hiszi, ha ott van. A
zenekarban megerősödött Szabó Attila helye, a cimbalmos posztjára a régi motoros Porteleki Zoltánt
igazolták, és természetesen ott van Dresch „Dudás” Mihály is.
A Csík Zenekar tagjai tartalmas évet zártak 2000-ben is. Az évfolyamán 107 előadás, illetve táncház
közreműködői voltak itthon és külföldön. Sikeresen szerepeltek Ausztriában, Franciaországban,
Németországban, Svájcban. Igen jelentős szerepet kaptak a Magyar Millenniumi Kulturális Napok
rendezvénysorozatán, az ausztráliai Sydneyben az olimpiai játékokhoz kapcsolódóan. „Bihari román
táncmuzsika” számukkal szerepelnek a 19. Táncháztalálkozó 2000. lemezen. (MMICD007)
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…Nagyon sokszor kérdezték már tőlem riportokban, hogy él-e még a népzene, hogy mi van vele, mert
hogy mintha nem lehetne…- meg van-e még kinek muzsikálni? … Az biztos igaz, hogy egy olyanfajta
szinusz-hullámban lüktet ez a dolog, mint ahogy az ember élete is…”
= MAG TV Riport Csík Jánossal 11’19” -től http://www.youtube.com/watch?v=76kXExOeC9M
Most ez a szinusz-hullám szépen ível fölfelé: hosszú nyári koncertturné, olimpia a kenguruk földjén,
formálódik az új CD anyaga. Az egri Gajdosból most már állandóra itt hegedül Szabó Attila, visszatér
az alapító Kunos Tamás brácsázni, újra új bőgős Sánta János személyében (talán bőgősből
fogyasztottak legtöbbet fennállásuk alatt.) Ötletek pattannak, szerveződik valami kis csoda..
A helyi és vidéki táncházak, hazai és külföldi koncertek mellett képesnek érzik magukat valami
többre. Összefogni, segíteni, szervezni a szűkebb – tágabb régióban a népzenét, néptáncot, a
kapcsolódó alkotókat. 2001-ben újra van „Zenélő udvar”, ha nehézkesen is, de megszerveződik egy
nyári hagyományőrző – népzenei tábor. És kerülik – fordulják a régi helyet, a Rákóczi utat is. Mert
„kell egy hely” – és az a hely a kezdeti problémák megoldása után jó volt, működőképes lett. És 2001re kiürül. Fölépül végre a Ciróka háza, a vadiúj bábszínház. Tárgyalások kezdődnek a várossal, a
Hagyományok Házával, a minisztériummal. És megcsillan valami remény. A Fonó Budai Zeneház
példájából kiindulva országos „Zeneház” hálózat alakításán gondolkodnak fönn, mi meg egy ilyenféle
Zeneház létrehozásán fáradozunk lenn. A helyi kulturális igazgatás is támogatja az ötletet. Folyik a
tervezgetés, és persze a zenélés – őszre elkészül a harmadik lemez, „A kor falára” CD, rajta az első
rögzített zenei kirándulással (sokak szerint kicsapongással), a szvingbe át- majd visszacsúszó
népzenével. (Egy mezőségi, magyarpalatkai lassú cigánytánc dallamát játszották úgy, ahogy azt a régi
zenészek játszották. Aztán ez a dallam átmegy szvingbe, egy másik zenekar közreműködésével, majd
visszatérnek az eredeti megszólaláshoz, hogy érezhető legyen, hogy ez a dallam él, akármilyen
ritmusra is veszik.) Az első meghökkenés után szinte mindenki szereti a lemez zenéjét. Sikeres
bemutatói voltak Budapesten, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán. A Jászság táncosai egy komplett,
élettörténetet mesélő koreográfiát készítenek hozzá.
A zenekar tagjai ebben az évben közel 100 előadás, illetve táncház közreműködői voltak itthon és
külföldön. Sikeresen szerepeltek Ausztriában, Franciaországban (a Magyar Év rendezvénysorozatában), Németországban, a Vajdaságban. Igen jelentős szerepet kaptak a Millenniumi
Sokadalom rendezvénysorozatán. Városi támogatással megszervezhették az „Ágas-bogas Népzenei
Tábort”, az Ifjúsági Otthon udvarán a „Zenélő Udvar” hat rendezvényét. Év végén jön a szokásos
Óévbúcsúztató, és a boldog újév reménye:
„Bájoló lágy trillák!
Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák!” - Szegény Vitéz óta tudjuk, hogy nem mind Arany, ami Csokonai.
Jön a választási év, (2002) jön a fordulat, változnak a kulturális prioritások (is). Késnek a pályázatok,
nem muzsikál az udvar, nem folytatódik a tábor. Az egész Zeneház projekt is elfelejtődik. A Rákóczi
úti Kaszinó kiürül ugyan, de tovább szabdalják – a nagytermet és egy kis csatlakozó termet bérbe
adják egy távol-keleti harcművészettel foglalkozó csoportnak, akik a színpadot lebontják, a kis
terembe öltözőket építenek. A másik kis terembe valami kistérségi iroda költözik sok számítógéppel.
A Csík persze tovább játszik, dolgoznak a jászsági projekten, jönnek a meghívások, ősszel új bőgős,
Bartók József. Érződik, hogy új távlatok nyílnak, összerázódnak a kaleidoszkóp elemei. De az a fránya
szinusz-görbe lefelé indult…
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Én is Kunos Tamástól kaptam a hírt telefonon, hogy Janikáék Karcag alatt a négyesen… De kivágták
a roncsból, és kómás állapotban a karcagi kórházba szállították…
„Atyaisten!” – a döbbenet, a teljes kiüresedés másodpercei… Ott állok a konyha-étkezőben, és ahogy
akasztottam vissza a telefont…
„Ó, Istenem, ha…” Tudván-tudom, hogy nincs HA – de végigfut rajtam, hogy Janika előtte való héten
keresett meg. Segítségem kérte, mert egy Volvót nézeget, amit meg szeretne vásárolni, és némi anyagi
hátteret szeretne tudni maga mögött. Nem sürgős, majd ha visszajönnek Nyíregyházáról, addig is
puhuljon az eladó, de akkorra ha lehetne x százezret pár hónapig… Rajta voltam, hogy lehessen! És
egy kocka-Volvo azért másként viselkedik…
Tíz perc, negyedóra – jönnek a megoldó képletek, körvonalazódnak célok, feladatok. Ekkor, és az ezt
követő hetekben, hónapokban tényleg összefogott mindenki, aki úgy érezte, segítheti az ügyet.
Összefogott Kecskeméten, de szerte Magyarországon is. Alapítványt gründoltak, segélykoncerteket
szerveztek, plakátot terveztek, nyomattak –fölsajdul bennem a pillanat, mikor a kecskeméti Akadémia
körúton a szitáló hóba, ködös fehérségbe belehasított a segélykoncert plakátjának vöröse…
De nem csak ez. Voltak nagyon-nagyon emberi, mély megnyilvánulások. A mentősök, az orvosok, a
zenészek… Nagyon sokan megtettek mindent, néha még annál is többet. Sikerült megszerveznem,
hogy a helyi televízió szerkesztő-riportert, operatőrt, kameraidőt biztosítson egy bizonytalan
kimenetelű vállalkozásra, ők megnyerték az orvosokat, tehát folyamatosan forgathattak a kecskeméti
kórházban, ahogy Janikát áthozták Karcagról. Így szinte naprakészen követhettük a fejleményeket.
A film: https://www.youtube.com/watch?v=45pDUpkrQC8
Azt, hogy a fiatal zenészek bemehettek a kórházba, és a kómában lévő társuknak muzsikálhattak –
legyen valami kapocs, valami, ami visszahívja közénk.
És mikor jobban lett: „Amikor hosszú idő után magamhoz tértem, megtudtam, hogy a bal kezem
darabokra tört, és nem úgy forrt össze, mint ahogy régen kinézett. Megkértem az orvosom, engedjen
behozatni a kórházba egy hegedűt, hogy lássam, mi a helyzet. Nem tudtam megfogni, másfél-két
centin múlott. Azt mondták, lehet rajta változtatni, újra hegedülhetek, de ez komoly tortúrával és nagy
fájdalmakkal jár. Vállaltam. Nagyon boldogtalan lettem volna, ha soha többé nem tudok hegedülni.”
= Magyar Nemzet, 2003.12.27. Kiss Eszter Veronika cikke.
Sok év után így vall emlékeiről Janika:
http://vitalap.hu/index.fcgi?rx=&nyelv=hu&menuparam5=1&menuparam_6=3359
2016. április 26., Molnár Szabolcs, sztarportre.hu
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Ez a kecskeméti segélykoncert forgatója, korabeli javításokkal:

Közben úgy alakult, hogy egy szerencsétlen elcsúszás következtében alkartörést szenvedtem, így 2003
elején szinte hetenként találkozhattam Janikával a Rehabon, különféle kezelésekre várva. (Mit meg
nem tesz az ember a zenészekért ☺). Kezdetben a kórházból tolták le, azután otthonról hozták be a
nem túl kellemes kezelésekre, és becsületesen, szorgalmasan, küzdelmesen végigcsinálta.
Az élet persze nem állt meg, csak zökkent egyet. A zenészek Csík zenekarként folytatták a munkát,
teljesítették a szerződéseket. És várta mindenki: gyógyul-e, javul-e?
Ott voltam, testközelből átéltem, próbálom átadni:
2003 tavasza, Kecskemét. Gyermek és ifjúsági néptáncos találkozó a Megyei Művelődési Központban.
Föllépett a Kurázsi Táncműhely ifjúsági csoportja is, mindenkit zenekar kísért. Így azután pénzt a
páncélzsebbe, iratokat, bélyegzőket a táskába – irány az Erdei büféje! Mert egy biztos: a közreműködő
zenészek vélt tartózkodási helye az intézmény büféje. Nem az italozás miatt – de itt együtt vannak,
híreket, zenéket cserélnek, programot egyeztetnek, helyettes zenészt keresnek – és persze muzsikálnak
is. A hozzáértő táncosok csak örülnek ennek. Volt egy rövid színpadbejárás, zenekari beállás – azután
hosszú szünet következne. Így meg a zenészek behangolva, folyamatos muzsikálástól inspirálva állnak
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majd ki a színpadra. Szóval a büfé. Négy – öt zenekar teljes állománya iszogat, beszélget, zenélget
mindenfelé. Megkeresem a Fabatka legényeit, számláznak, fizetek, azután elücsörgök az asztalnál.
Csuda dolgokat lehet látni – hallani, ha szeretettel, értő figyelemmel ül az ember a szolgálati
Unikummal a kezében. Állandó mozgás, nyüzsgés, zenélés, zsivajgás. Ami egy pillanatra elhalkul,
hogy sokkal erősebben törjön ki.
Mert a helyiségbe bebiceg a Csík Jani! Vékonykább, bottal jár, de ott van nála egy hegedűtok is. Höjj!
– Ölelgetik, lapogatják, kérdezgetik – nagy a boldogság, öröm. Janika leül velem szemben az
asztalhoz – gondosan lepakolja a tokot, eligazítja a botot, a lábát, a kezét… Hát nem az a fürge csík.
De itt van, mosolyog, beszél, villan a szeme, ahogy jobbra- balra figyel. Nem kér csak egy
ásványvizet, de abba is csak belekortyol. Kérdezgetik, beszéltetik, közben a fellépések szerint új
zenészek jönnek, rég ittlévők mennek – de mindegyik szeme az asztalon heverő tokon, mindenkiben
ott motoszkál a kérdés.
Végül rangidősként, volt zenekari főnökeként Hegedűs Zoltán mondja ki:
– Janika, zenélsz velünk egyet? És az igenlő biccentésre már bele is vág. Érdekes közelről figyelni az
ilyen csapatokat. Ahogy a két – három prímás együtt húzza, ahogy a kíséret (általában csak kontrák és
bőgők) beszáll. Ahogy a szoros együttmuzsikálás után valamelyik prímás vonómozdulattal, szeme
villanásával teret kér magának, és valami improvizatívabb dallamrészbe kap, ahogy ezt átveszi,
továbbfejleszti a másik. Valahol az ősi népzene és az modern jazz megoldásai keverednek. Közben
Janika kinyitja a tokot, kitakarja a hegedűt, még ott megpengeti, fölé hajolva. Elmosolyodik, és ez a
mosoly egyre szélesebben terül el az egész büfében. Hohó! Persze hogy készült! Csak a kérésre várt!
Precízen be van hangolva, már veszi is az álla alá! Kicsit keservesen mozog a bal keze, de már ott áll a
többiek gyűrűjében, és szépen, egyenletesen, együtt húzzák az alapoktól. Hega bá’ kezdi a cifráját –
ezt a nótát ő kezdte, őt illeti az elsőség. Janika a többiekkel együtt szépen simul a kíséretbe, Aztán a
másik prímás, a harmadik… Hega félreérthetetlen mozdulata a hegedűvel. a vonóval: Te jössz, Janika!
És jön! Nem olyan gyorsak a mozdulatok, de megvan a jellemző hangszín, a csillogás, pontosan zárja
a dallamíveket!
Nem is fejezik be a nótát, nyíltszíni zenész-taps: a vonó fájával kopogtatják a hangszerek hátát,
bekiabálások, öröm, koccintás!
Sokan még le sem teszik a poharukat, amikor Erdei „Stuhl” Attila vérszemet kap, is mint régi zenekari
tag szól: - Na, akkor most azt, hogy… És kontráján máris adja a kíséretet, egy olyan dallam kíséretét,
ami egy táncosoknak készített összeállításukban az előbbit követte. A többi zenész is nyúl a hangszere
után, de a szokásjog szerint most Janikának kellene kezdeni a prímet, vagy leinteni a kontrását, mert
nehogymá’!
Janika áll, nézi Stuhlt, bal keze ujjai megrebbenek a hegedű nyakán… Ott áll velem szemben egy
méterre, látom, ahogy sápadtabb lesz, néhány verejtékcsepp a homlokán. – De,. hát ez meg…
– Hát az hogy ájninájni- ájnanana… Intonálja a dallamot a kontrakíséret fölött Stuhl lelkesen.
– De..de… és Janika egyre sápadtabb, kicsit mintha töpörödne össze. A teremben csak a kontra, a
dallam, és mellette egyre vészjóslóbb csönd. Hosszú napok kómában, súlyos agyrázkódás, alig néhány
perce beszélt arról, hogy hetek estek ki a memóriájából a baleset előtti időkből. Most meg egy általa
összeállított dalcsokor nem ugrik be neki! Sötét gondolatok, növekvő feszültség…
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Stuhl is megérzi ezt, bevillan neki minden, és széles vigyort mímelve áll le: – Nincs is ilyen nóta, most
találtam ki!
– Ó, Stuhl, te mindig ilyen hülyeségekkel jöttél! – mondja Janika megkönnyebbülten, és a zenészek is
mind fölhorkannak: Ó. a lüke! Hát még ez a pasi, mit ki nem… Tavaly is a Táncháztalálkozón…
És Hega a zenekarával belevág valami mezőségi vastaghúrosokba. Lelkesen húzzák, hát gyorsan
csatlakozik a többi is, szinte gyomorba vág ilyen közelről az intenzív bőgő, a sok kontra. Janika leül,
betakargatja a hegedűt, bezárja a tokot. Kiissza az ásványvizét, nézi, hallgatja a zenészeket. Ez nem
annyira prímáscentrikus darab, neki ezzel nincs dolga.
Ihletett percek voltak. Angyal szállt át a cigarettafüstös, alkoholgőzös szobán…
Úgy alakult, hogy az 1988-as kezdés után a 2003-as újrakezdéskor is tevőlegesen ott lehettem. Május
16.-án, pénteken egy dupla koncerttel tért vissza az alapító, névadó prímással kiegészült Csík zenekar.
A kecskeméti kórházban valami szakmai rendezvény (Nővérek napja? ilyesmi...) – délután az első,
majd a széchenyivárosi lakótelepen épülő Szentcsalád Templom és Közösségi Ház (akkoriban ott
dolgoztam) nagytermében a második koncert. Bottal bicegett föl a pulpitusra, de kitartóan, ihletetten
játszott és konferálta végig az előadásokat. Az első koncert köszönet volt az emberi, a második
köszönet valamiféle spirituális segítségért. Itt mondta ki először azt, hogy úgy érzi: valamiféle feladata
van, amit teljesítenie kell, ha már visszatért odaátról.

Azután athéni koncert, a teljes repertoár fölújítása, próbák, szervezkedések. Időnként vissza a
kórházba, utókezelések, újra próbák, föllépések.
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Alakulásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte ebben az évben a Csík zenekar. Ennek örömére az
együttes november 14-én a kecskeméti Kamaraszínházban koncertezett. A zenekar régebbi tagjai
közül sokan eljöttek, muzsikáltak az elmúlt másfél évtized állomásait bemutató műsorban. A
programot színesítette a Vándor Vokál, ill. a német és cseh tagokból álló Tipperklimmer zenekar
közreműködése. A majdnem két órás koncertet hajnalig tartó táncház követte. December 27-én ünnepi
jubileumi koncertet adtak a Millenáris Teátrumban, Dresch Mihály, Lovasi András, Ökrös Csaba és a
Pécsi Táncszínház közreműködésével – Óévbúcsúztató!
A kecskeméti koncertről hangfelvétel is készült, és ezt a „Be sok eső, be sok sár…” című CD lemezen
a Fonó FA-217-2 tételszám alatt adta ki 2004-ben.

„Szépen, lassan, ügyesen készítettük a műsort, megidézve a tavasz sokszínűségét. A nagymesterink a
népdalokra alapozva alkották meg műveiket, mi pedig a falusi zenekarok játéktechnikáját és azok
harmonizálását igyekeztünk szimfonikus hangzásba ötvözni” – mondta köszöntőjében az idén 25 éves
Csík zenekar vezetője, Csík János.
=Petőfi Népe 2013. március 16. Popovics Zsuzsanna
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/a-csik-zenekar-megidezte-lovasi-andrast-es-pressert-488576
Nagyon pontosan írja le azt a munkamódszert, ahogyan eddigi nagysikerű projektjeik megvalósultak –
legyen szó egy lemez anyagáról, egy szépreményű tervről.
Van a tevékenységnek egy „napi” rutinja – évi 100 vagy annál is több fellépés. Ez egy folytonosan
módosuló. alakuló, az adott helyzethez illesztett műsor, de egyfajta „törzsanyagra” épül, a zenekar
állandónak mondható repertoárjára.
Ezzel párhuzamosan folyik a tervezett lemez anyagának gyűjtögetése, hangszerelése, közönség előtti
kipróbálása. Erre adott lehetőséget a 2008-ig működő kecskeméti Csík táncház a Kamaraszínházban,
majd a Kilelele Music Clubban, végül a Szentcsalád Templom és Közösségi Ház ifjúsági klubjában.
Pályázati anyagukban így írnak erről:
„Tervezgettünk egy népzenei klubot. Tettük ezt azért, mert 1988 óta tartott táncházainknak ma már
sok olyan látogatója van, aki a kezdetektől ott volt, és most hozza kedvesét, gyermekeit, tanítványait.
Így óvodáskortól az ötvenes generációig előfordulnak nálunk. Élt még bennünk az emlék, hogy a
kezdetben heti, majd kétheti rendszerességgel tartott táncházainkon mindig szép számmal voltak
látogatók. Szükségét éreztük a törzsközönség visszajelzéseinek, egy igazi közösségi hangulatnak, ahol
kipróbálhatjuk új elképzeléseinket és nyithatunk a társművészetek felé. Mindezek figyelembevételével
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pályáztunk, és a nyár elején az egész évadra szólóan ismét megállapodtunk a városban táncházat tartó
többi zenekarral az egyes rendezvények időpontjáról.”
Akárhogy nézzük, amit húznak, az egy „használati zene” – tánc alá való, vagy szórakoztató muzsika.
És lehet elképzelése a zenekarnak bármiről, ha az nem találkozik a közönség szeretetével, figyelmével,
akkor értelmetlen. Az a folyamat, amelyben „bekebelezik” a rockzenét, alternatív zenekarok számai
vagy régi slágerek kerülnek új kontextusba a népzenével – kísérleti terep. Kötéltánc, amihez jó
védőháló volt a kis klub, az ott tapasztalt azonnali reagálás.
És van még egy ezeken túlmutató, hosszabb időtartamot felölelő „küldetés” - a hagyományban, a
hagyománnyal való élés.
„A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg az, nem is őrizni, mert nem rab az. A hagyományt
élni kell!” – nyilatkozott erről Szabó Attila.
= http://www.heol.hu/heves/kozelet/a-kossuth-dijas-csik-zenekar-egri-muzsikusat-koszontottek489862
Szép és megvalósult példa erre az „Örökségünk” – a Kodály Zoltán életművének fontos részét képező
népzenei gyűjtései, és azok alapján írt zenedarabjai felhasználásával készülő emlékműsor. A zenekar
megalakulása óta motoszkált a gondolat, a nagy előd táncházi zenekarok munkáját figyelve, a
kecskemétiek Kodály Zoltánnal kapcsolatos érzéseit hozzáadva… De ez hatalmas falat, nagy feladat,
bár állandó inspiráció. Már 2004-ben (hiszen még itt tartunk időben) újra kezdődött a beszélgetés,
szöveg- és dallamkutatás.
És 2005-ben Kecskemét városa a sokaktól érkező, a közelgő évforduló által erősített kéréseknek
megfelelve új kulturális koncepciót alkot. Megszületik a Kodály Örökség Program.

„Kodály Örökség Program
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében külön előirányzatként szerepel a
Kodály örökség Program, benne a kiemelkedő eredményeket elért zenei együttesek és egyéb
művészeti műhelyek támogatása. E támogatás a város kulturális életében betöltött különleges szerepet,
a kiváló művészeti teljesítményt, a hazai és nemzetközi viszonylatban is jelentős kulturális küldetés
minél magasabb színvonalú megvalósítását szolgálja.
A Kodály Örökség Program keretében emellett az Önkormányzat támogatni kívánja a Kecskeméten
működő, a professzionális színvonalat elért, illetve megközelítő művészeti műhelyeket, zenei
együtteseket, működési feltételeik zavartalanabb biztosítása érdekében. A támogató biztosítani
kívánja, hogy a kedvezményezett énekkarok, hangszeres együttesek és egyéb műhelyek folyamatosan
jelen lehessenek a regionális, országos és európai művészeti életben, hazai is nemzetközi
rendezvényeken mutathassák be programjukat, ismertté váljanak szűkebb és tágabb környezetük
érdeklődő közönségének körében. Kodály Zoltán szellemiségének megfelelően a Program keretében
kizárólag a szakmai szempontból igényes, a művészi értéket minden megnyilvánulásában képviselő, a
város kulturális hagyományait gazdagító művészeti műhelyek támogathatók...”
= Kecskemét M. J. Város Önkormányzata, Ikt.szám: 38.590-8/2005.
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Részlet Csík János programindító leveléből:
„Több éve születtek hasonló gondolatok, amelyeket a Jánosi együttes, a Muzsikás együttes meg is
valósított Bartók Béla zeneművei kapcsán. A Kodály Örökség Program adta azt a lehetőséget, hogy
ilyen gondolatok, Kodály Zoltán életművével kapcsolatban is létrejöjjenek.
Ez a kezdeményezés új lehetőséget adna a klasszikus és a népzene találkozásának, ami Kodály Zoltán
életében is fontos szerepet játszott. A produkció újra felidézhetné azokat a pillanatokat, amelyeket
maga Kodály Zoltán is átélt gyűjtései során, és amiket mindig igyekezett átadni műveiben, azoknak,
akik ezt nem élhették meg. Erre adna újra lehetőséget ez a rendezvény. ...”
Természetesen kidolgoztuk, benyújtottuk pályázatunkat, és sikerült egy töredékét elnyernünk a
szükségesnek. Ennyivel már el lehetett kezdeni, de az idő már kevés volt arra, hogy 2005-ben
bemutatásra kerüljön a műsor. A 2006. évi Tavaszi Fesztiválra tervezett bemutató egyeztetési gondok,
majd Vitéz László színművész betegsége és váratlan halála miatt (Ő testesítette volna meg Kodály
Zoltánt, mondta volna el a kiválasztott idézeteket) a Kodály Művészeti Fesztivál augusztusi
időszakában, 2006. augusztus 18.-án valósult meg. Ütős darabnak tűnt, de számos gyermekbetegséggel küzdött. (Az időpontváltozások miatt nem a tervezett legjobb közreműködőkkel sikerült
megvalósítani.). Továbblépésre persze jó volt, és így 2007-ben már Egerben, Veszprémben, Szegeden,
Esztergomban mutatták be nagy sikerrel a Kodály Zoltán életművéből merítő „Örökségünk”
műsorukat, amit a helyi szimfonikus zenekarral, kórussal, táncosokkal közösen adtak elő. A szegedi
előadáson a technikai megvalósításban közreműködő Szegedi Városi Televízió rögzítette a teljes
előadást és Kodály-forgatag címmel az év végén műsorára is tűzte. Újabb pályázat, újabb
nekirugaszkodás, és 2008 végén már kész is a DVD, amit 2009. január – februárban el is postáztunk a
megyében működő iskoláknak.
„Kodály emlékére készítette el DVD-jét a Csík Zenekar

A huszadik születésnapját ünneplő Csík Zenekar dedikálással egybekötött sajtótájékoztatót tartott
abból az alkalomból, hogy az „Ez a vonat, ha elindult” CD lemezük aranylemez lett, és
feltartóztathatatlanul robog a platinalemez felé. Ez alkalomból azt is bejelentették, hogy elkészült az
„Örökségünk” című DVD-jük, amelyet Kodály Zoltán születésnapjára időzítve jelentetnek meg.
A felvétel a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a Vaszy Viktor Kórus és a Szeged Táncegyüttes
közreműködésével készült. A „hivatalos” megjelenés december 15-én a kecskeméti Kodály Iskolában,
egy Csík Zenekar-koncert keretében lesz.
A zenekart mai népszerűsége okán ismerők, de még a szakmai közönség egy része is komoly
meglepetésre számíthat, ha találkozik a kiadvánnyal. Mi kecskemétiek, vagy a zenekart kezdetektől
ismerők régi emlékfoszlányokon indulhatunk el. Két éve, egy gyönyörű nyári estén a Piarista
Gimnázium udvarán – Bartók jubileum kapcsán került sor egy nagyszerű műsorra, melynek
továbbgondolása ez a program.
A Kodály Örökség Program támogatásával megvalósult DVD a jelen tervek szerint nem kereskedelmi
forgalmazásra készült, hanem oktatási célokra: a Bács-Kiskun megyei iskolák kapnak példányokat
belőle, mert az oktatási szemléltetésben kiválóan használható párhuzamaival.
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= http://kecskemet.hu/?r=701&c=9392
Idézet a borító hátlap szövegéből:
„Örökségünk – Kodály emlékműsor
2007. július 22-én a szegedi Klauzál téren a langymeleg nyári esten rövid időre megvalósult Kodály
Zoltán álma. A zene mindenkié lett!
Mindenkié, aki ott volt a zsúfolásig megtelt téren, és részese lehetett a klasszikus muzsika és a magyar
népzene találkozásának.
A Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Szegedi Vaszy Viktor Kórus előadásában felhangzó Kodály
művek megragadták és ott marasztalták a hallgatókat.
A kecskeméti Csík Zenekar és a Szeged Táncegyüttes úgy idézte fel Kodály gyűjtéseinek hangulatát,
mintha annak élőzenével kísért filmfelvételét látnánk.
Ezt az érzést erősítették a kivetítők, ahol a produkció fontos részét alkotó közelképek is megjelentek a
művészek kezéről, arcáról, az ördöngös ügyességgel szökellő csizmákról, a mosolyokról és
összekacsintásokról, a kórustagok érzelmeiről.
A technikai megvalósításban közreműködő Szegedi Városi Televízió rögzítette a teljes előadást és
Kodály-forgatag címen műsorára is tűzte.
A hangversenyt hosszabb távú megőrzésre, többszöri megtekintésre is érdemessé teszi színvonala és
koncepciója.
Azért adtuk ki ezt a DVD lemezt, hogy minél többen éljék át ennek a remek estének a hangulatát,
minél többeké legyen a felhangzó ZENE!”
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Hat éven át tartó folyamat – „Szépen, lassan, ügyesen készítettük…”
Eközben persze sok minden más történt, 2005-ben, a program indításakor például:
„Tartalmas évet zárt az együttesünk, hiszen az év végéig közel 100 koncert, előadás és táncház itthon
és külföldön való közreműködés ad lehetőséget műsoraink bemutatására.
Külföldi szerepléseink közül kiemelném, a felvidéki Nagyidai Folkfesztiválon, az Újvidéki Szabadka
melletti Gombos fesztiválon, a Jászság táncegyüttessel Spanyolországban való közreműködéseinket.
Műsorainkkal a hazai nagyvárosokban is megfordultunk Budapesten a Sziget fesztiválon, az augusztus
20-i rendezvényeken a Millenárisban, a Várban, ugyanott a Mesterségek Ünnepén, az országos
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évadnyitó táncházon, Erzsébetligeti kerti vigasságokon, Százhalombattán a Summerfest záró
rendezvényeként, Kőszegen a Kor Határ Alapítvány több napos rendezvényein, Koncertekkel
Hajdúszoboszlón, Debrecenben, a Kor falára című műsorunkkal, Kecskeméten a Hírös Fesztiválon a
Bor utca rendezvényen, a Népzenei Találkozó megnyitóján, rendhagyó óráin, főtéri koncertjén,
Nyíregyházán a Vidor fesztiválon neves előadók között. Koncerteket adtunk a Művészetek Völgyében
a Balaton felvidéken Taljándörögdön, Észak-Magyarországon Herencsényben a Palócföld Alapítvány
szervezésében, Dunaújvárosban, Magyarpolányban, Dánszentmiklóson, Békéscsabán, Jászapátiban,
Egerben, stb.
Az új hanglemezünk stúdiómunkáit végeztük el Budapesten.
Ausztriai Bécsben előadást és táncházat fogunk tartani a Collegium Hungaricum szervezésében a VI.
Regionális Táncháztalálkozón.” – írja Csík János 2005. novemberében.
És a budapesti fellépések között ott a korszakváltó, a Kispál és a Borz zenekar koncertjén bemutatott
stílusteremtő szereplés is. (2005. június 3. – PeCsa) Amikor az alteros rajongótábor elé kilép a
táncházi zenekar, és némi táncossal színesített autentikus zene után fölhangzik három kispálos nóta –
népi köntösben! (Vagy ahogy azóta definiálják: „csíkosítva”)
Korszakváltó?
A zenekar felől nézve a logikus, apró lépések sorában a következő. Talán nagyobb, mint sok eddigi, de
nem tűnik forradalminak.
„A kor hozta, szükség van most erre a zenére, mi meg szerencsések vagyunk, sodort magával minket a
hullám” – mondja erről utólag Kunos Tamás.

= Pécsi táncok. UnivPécs. 2010. Apró „Buba” Annamária cikke
Ugyanezt a „kor hozta” érzést fogalmazza meg egy cikk is, már 2013-ban:
91

„Említett kikacsintó nyitásukat a 2005-ös Senki nem ért semmit című lemezüktől szokás számolni, ám
voltak ennek előzményei is, csak éppen nem a rock, hanem a jazz irányába kacsintgattak.
Ugyanis a Boldog szomorú dalon ott találjuk Dresch Mihályt (foglalkozását tekintve élő legenda,
valamint fúvós hangszerek virtuóza), és ha meghallgatjuk a lemezen található, szaxofonnal játszott
erdélyi román népzenét, rájövünk, hogy a Csík zenekar már itt, a legelső albumon feszegeti a
határokat: Dresch játéka akkor is közelít a jazzhez, ha népzenét fúj.
A mai értelemben vett világzene robbanásának idején járunk ekkor. Nemrég indul be az Afro Celt
Sound System, pályája csúcsán sziporkázik a Deep Forest, Nusrat Fateh Ali Khan muzsikáját pedig
agyba-főbe használják olyan filmekben, mint a Született gyilkosok vagy a Ments meg, Uram! De népi
dallamokat szaxofonnal előadni, ez ebben az időben még Nyugaton is ritkaságszámba megy. …”
http://manna.ro/coolturka/erdelyi-turnera-keszul-a-csik-zenekar-2013-03-18.html A közönyt irtja a
Csík zenekar
Talán annyiban pontosítanám Tamás szavait, hogy nem a hullám sodorta őket – nemes egyszerűséggel
szólva: ők voltak, és mai is Ők a hullám!
Ehhez kellett egy olyan prímás, főkolompos, akiről meggyőződéssel mondhatja Lovasi András is: „De
kell egy szellemi vezér. A János pont ilyen: érzi a dolgokat. Van, hogy nincsenek racionális érvei, de
érzi. És bízni is lehet benne. Minden zenekarnak kellene ilyen” (= Pécsi táncok. UnivPécs. 2010.)
Kellett a legénység, a hosszú évek alatt kiválogatódott, sokféle előélettel bíró, de alapjában népi
indíttatású karakter. Akik bírják a gyűrődést, akik elfogadják a sokszínű, általában nem túlfizetett
munkát, mert számukra a zenélés öröm is. „Ezek begyakorolt számok, nem kell tőlük félnünk, így mi
is élvezhetjük a zenélést, nem csak a közönség. És úgy a jó, ha mi is élvezzük, nem? Ezt a közönség is
megérzi” – mondja a már idézett cikkben Majorosi Mariann. (= Pécsi táncok. UnivPécs. 2010.)
Kellett az intézményi, később civil szervezeti támogatás, ami nem hihetetlen és lehetetlen korlátokat
állít, hanem korlátlan lehetőségekben hisz.
Kellett a felvállalt és örömmel teljesített programok sora. Párhuzamosan fut tehát:
•

a táncházi banda, saját táncházzal (népzenei klubbal),

•

a koncertező zenekar – egyre nagyobb fesztiválokon, egyre több néző előtt,

•

a „kísérő” csapat – néptánc együttes, vagy szólista mögött,

•

a tanító, „ismeretterjesztő” együttes – rendhagyó órákon a városban, vagy kis falvakban,

•

a kutató, műsorszerkesztő – az „Örökségünk” Kodály-emlékműsor szerkesztésével,

•

az alternatív, majd rockzenét is bekebelező, az eredményt CD-n fölmutató újító alkotó.

És mindez néha néhány napon, egy – két héten belől. Megérdemlik hát az óévbúcsúztatót:

92

Ők és a közönségük is. A vájtfülűek, akik gyorsan reagálnak, és szeretik ezt a lemezt:
„Nem azt jelenti ez, hogy a Csík által oly gondosan ápolt tradíció a háttérbe szorult volna a Senki nem
ért semmit című albumon, inkább azt, hogy ez a lemez egy másfajta gondolkodásmód előtt is
megnyílt. … Mégis jelentős, szinte forradalmi a mostani lépés, hiszen azt tanúsítja, hogy a magyar
nép- és a rockzene kapcsolatában – az eddigiektől eltérően – korántsem csak a rock lehet
kezdeményező. Sarkítva: megszületett a magyar tradicionális rocketno. Isten hozta itt minálunk…”
= Magyar Narancs 2006/3 (01.19.) Marton László Távolodó
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És nem csak a zenét veszik át, kebelezik be. Praktikusan átjön az „új lemez – koncertturné” fölállás.
Ebben az évben (2006) 14 koncertjük szól arról, hogy „senki nem ért semmit”! Folytatódik az előző
lemez zenéjére koreografált táncest sikertörténete is: 8 alkalommal adják elő a Jászsággal közös
produkciót. És külföldi koncertek is: Svájc, Szlovákia, Észtország (itt még nem voltak eddig), a bécsi
Collegium Hungaricum (itt meg már szinte „törzsvendégek”).
Persze Óévbúcsúztató Kecskeméten a Kamaraszínházban, de ennél izgalmasabb az újév februárja:
(2007)

Ilyen díja még nem volt a csapatnak! Koncertek sokfelé, és hosszú Művészetek Völgye ottlét.
Júliusban „Nyár a Lánchídon” koncert, aminek komoly következményei lesznek a jövőre nézvést,
mert itt találnak egymásra a Rackajammal és Ferenczi Gyurival. Nagyvárosainkban az „Örökségünk”
Kodály emlékműsor. Mindenfelé nagy érdeklődés, pozitív visszajelzések. Kecskemét megelégedett a
tavalyi főpróbával, így azután arra vetemedünk, hogy a városközponti Malom Pláza színpadán adnak
elő részleteket az „Örökségünk”-ből – nem kis megrőkönyödést keltve az úri közönségben (incl.
plázacicák). Kecskeméti klubjukban formálódik az új lemez, és a nyár végétől egyre többet mutatnak
meg az új anyagból fesztiválok nagyszínpadán is. „Senki nem érti”, de Aranylemez lesz az előzőből.
És az év vége már a Fonó Budai Zeneházban, december 30-án, „Előszilveszter” fedőnévvel.
2008
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Ez a huszadik születésnap éve. És a születésnapi ajándék már áprilisban bepöfög: „Ez a vonat…”
Érdekes, hogy „hivatalosan” csak innentől szerepel zenekari tagként a briliáns fúvós, Makó Péter. (Az
előző lemezen és az „Örökségünk” DVD-n is Szokolay „Dongó” Balázs fúj zenekari tagként.)
Ezt meg én követtem el, üzenetként a Csík honlapra:
2008. 04. 09.
Atyámfiai! Ismét megcsináltátok! Mint a kecskeméti Főtér – átjön a hely szelleme. Szecessziós
burjánzású lemezszerkesztésben aprólékosan, az utolsó részletig kigondolt és díszített darabok közül
ki-kivillan a XX. és XXI. század – de rögvest el is simul, beleolvad az összhatásba. Nem indul olyan
ütősen, mint az előző, de ez nem baj, az áttörés már megvolt, most már „csak” menni kell egy darabig
ebbe az irányba. Az árgyélusát! A kevésbé ismert felvidéki változatban a „nagyzenekar” fölött szépen,
arányosan ott van Marianna. És újra madarak, de a délkeleti végről. A két jómadár (Bolya–Szokolay)
és ismét ízesen, szívből jövően Marianna. Janika szólóéneke után tökös a kalocsai „kórus”, lendületes
és ugyanakkor sűrűn szövött a zenekari munka, amit szépen köt át a fúvós. Zeng a cimbalom, de
finoman, háttérben! Aztán a Garibaldival ki van téve a kokárda! (jó 25 éve ezért járt volna nehány
nyakas!) Aztán a nemzeti büszkeség átcsap emberibe – férfi és nő egyaránt kihúzza magát – egyenes a
derék, csillog a szem, huncut a mosoly! Hát a héjsza, az tényleg odateszi! A heves herflifutamok
között beleröffen – ilyenkor kell a büféasztalra ugrani, és ott ropni az üvegek között. Majd szépen
beleszenderedni a reggelbe, a kedvesünkbe. Kis kétely volt bennem: Sonny Terry után lehet még
csinálni valamit a vonatos szájharmonikával? Egyáltalán szabad még szívni-fújni-kipöfögni? Aztán
Attila akkordjai fölött a felelgetős – összeolvadós férfi-női hang – igen, ez ami örömünk, a könnyes.
Ez a 375-ös vontatta kis szutykos szerelvény, és nem a „Lonesome train”.. Ez visz minket, és nem
csak háborúba, de vissza is, haza, és akkor aztán: adj neki! Ahogy a csövön kifér! Hál'Isten, a nyugati
végekre is elkalandoztatok! Megdolgoztattátok Barcza Zsoltit – monumentálisan zeng, bong, csilingel
a cimbi, mintha páncéltőkés bécsi zongora szólna, és körülötte a klasszikusokon nevelkedett vonósok,
szépen, egyenletesen, mert figyel a táncmester... Díszít, ível, cifráz, míg föl nem fűti a cimbalmost, az
meg vissza a zenekart, hajrá, vágj bele!! Aztán hirtelen priccs-praccs-pruccs. Magányosan, de belső
tartással jön Marianna, lassú lépésütemben kísérve: dzumm...dzummm...dzumm. Finom kis
herflifutamok, majd a szöveg csitulván felépül a teljes zenekari kíséret. És csak most jössz rá, hogy itt
valami nem stimmel, milyen szöveget énekel ez az énekes? A francba is, ez meg a Quimby! De mire
az lenne, már erdélyi nyírettyűs hangszínek, keményen, ütemben odatéve. Egy pici visszhanggal
elszáll, majd visszajön. A kettős szivárványív másik vége elérte a földet. A Földet, ahol csak úgy maga
elé fütyörészik a gitárakkordok fölött Attila. amíg rá nem zendít a banda, a Csík Band. És Janika! Ne
hallgass rá! Nehogy otthon maradj! Menj, utazz, élj, amíg bírsz! Részegen! Réészegen!!
Réészegeeeen! Dresch Misi akkor is „Dudás” nekem, ha itt szaxin nyomja. Gyönge hajnali vihar,
minden párás, mik ezek a csöppek a szemüvegen... Persze, beesik a füst miatt kinyitott ablakon is. A
magyarpéterlakit Attila le sem tagadhatná (nem is kell, légy rá büszke!) Ahogy megrázod a ritmust,
ahogy ki-kivillan a szwing a svungból, az egyszerűen magával ragadó. És a cigány-csárdásban a
söröm (vagy inkább szolgálati unikumom – úgy-e Tamás?) Lendületes, egyre gyorsuló prím, és
peckesen a zenekar! Hejjj! Janika, még a végén kitúrod az összes énekest a zenekar környékéről.
Szegény Purzsa sógor! No, igyunk! (Én a magam részéről Frittmann Rosét ajánlok a teljes
végighallgatáshoz, mélyhűtőben tartott, kiolvasztott és így frissnek tűnő dióval – őszre persze lehet
majd a fa alól felvettet, de a lemez, mondom a LEMEZ nem tűrt halogatást) Tambura nélkül nincs is
igazi vidám alföldi nóta - talán csak a padkaporos bálok citerája szólhat még így! A Csurai–Szabó
kettős pengeti is veszettül. És a vége egy picit elérzékenyül... Mi köszönjük a barátságot Janika! (meg
a fiúk-leányok) Kell még valami? Hát a ráadás. Az is ott van. OTT VAN! És végre, sok év után egy
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szép, okos, olvasható, nagyvonalú nyomdai anyag (a booklet, a CD, az első-hátsó borító, szórólap,
plakát!) Pócs Péter! Nem felejtettük, megjegyeztük: egy négyzetméter alatt bélyeg! Szép lett, fiúk!
Mindenkinek akadt jutalomjáték, és ezzel élt is jócskán. Minél hamarabb szeretném élőben, közelről is
hallani. Még egy ilyen húsz évet, aztán kezdhettek valami újat! De addig hatalmas a felelősség! Az
Isten áldjon benneteket!

Válasz:

Kedves István! Talán a köszönő szavak mit sem érnek a méltatásod mellett. Köszönjük a régi
barátságod és az önzetlen segítséged! Hej, igyunk egyet.... Tamás
A sok éve tartó barátságunk óta még sosem írtál ilyen részletesen a jó hangulatoddal teljes
lemezkritikát. Szerintem még szívesen írtál volna, de talán majd máskor. Nagyon örülök, hogy
valóban tetszik az új lemezünk. Köszönjük a méltatást. Csík János

A sokszínű zenei anyagból végül a „Most múlik pontosan” tört a népszerűségi listák élére. A XXI.
század „Szomorú vasárnap”-ja körüli agyalások, téveszmék és egyebek gyűjteménye a világhálóról
(2012. 05. 07-én befejezett gyűjtés):
„Sziasztok!

Mostanában igen kedvelt dal.
Ti hogy értelmezitek a szövegét?
3 féle feldolgozásban:
Quimbi és Csík zenekar, Bárdos Deák Ági (lap alja):
Szöveg:
Most múlik pontosan,
Engedem hadd menjen
Szaladjon kifelé belőlem
Gondoltam egyetlen
nem vagy itt jó helyen
nem vagy való nekem
Villámlik mennydörög
ez tényleg szerelem.
Látom, hogy elsuhan
felettem egy madár
tátongó szívében szögesdrót
csőrében szalmaszál
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Magamat ringatom,
míg ő landol egy almafán
az Isten kertjében
almabort inhalál
Vágtatnék tovább veled az éjben
Az álmok foltos indián lován
Egy táltos szív remeg a konyhakésben
Talpam alatt sár és ingovány
Azóta szüntelen
őt látom mindenhol
Meredten nézek a távolba
otthonom kőpokol
szilánkos mennyország
folyékony torz tükör
szentjánosbogarak fényében tündököl...
Vágtatnék tovább veled az éjben
Az álmok foltos indián lován
Egy táltos szív remeg a konyhakésben
Talpam alatt sár és ingovány
Most múlik pontosan,
Engedem hadd menjen,
Szaladjon kifelé belőlem
Gondoltam egyetlen,
nem vagy itt jó helyen,
nem vagy való nekem.
Villámlik mennydörög,
ez tényleg szerelem...
2. Szia! Az eredeti dal és szöveg Quimby-s. A drogról szól, mivel az együttes énekesének
komoly problémái voltak vele....
3. Jó kérdés! Rengetegszer hallgattam már meg, minden verzióját, legutóbb a Veca-félét. Akkor
jutott eszembe, hogy milyen nehéz is ez a dal, ha a szövegét hamar kell megtanulni, mert egy
picit se-füle-se-farka, főleg, ha az ember élő adásban énekli egy versenyen. Nekem az az
érzésem, mintha saját magát akarná lebeszélni valaki a szerelemről. A drogos összefüggés
nem jutott volna eszembe, ehhez nyílván ismerni kell a szövegíró múltját.
4. Igen. Én is olyan személytől kaptam, aki drogozott, de már leszokott. Erre gondoltam én is.
Köszönöm
5. heroin
6. Igen, ha csak a szöveget nézem, háttérismeretem nincs, akkor én is a szerelemre
összpontosítottam volna. A szerelem lemondásáról, vagy inkább a szeretett személy
lemondásáról. Ez egy érdekes szöveg. Talán ki milyen érzelmi állapotban van, úgy határozza
meg a szöveg értelmezését. A drog aspektusáról viszont még nem hallottam.
7. Drogelvonásról, csak olvasni kell a sorok között...pont ezért is furcsa, hogy mennyien
félreértelmezik.

97

8.

Kiss Tibi heroinista volt? Azt tudtam, hogy voltak drogos ügyei, de részleteket nem
ismertem. Én is nagyon szeretem ezt a számot (bármelyik feldolgozásban), de tény, hogy
szürreális az egész. :-) Anno a "Lucy in the sky with diamonds" is hasonló hátterű volt....

9. Nem tudtam ki volt a szerző. Melyik az eredeti. Vita ment erről az ismerősi körben, de
köszönöm, most már tudom!
10. Mindkettő szenvedély....
11. Szerintem akinek nem volt kapcsolata a drogokkal, viszont a szerelemmel igen, annak teljesen
logikus, hogy nem a drogelvonás jut eszébe elsőként, ha a dalt hallja.
12. Igen, könnyen félre lehet értelmezni. A sorok igen kuszák. Kicsapongók. Ide-oda futnak,
szállnak. De ez újra értelmezi és értelmezheti az egészet. Nem nagyszerű? Egy dalba, egy
zeneszövegbe, egy versbe, ha nem ismerjük a háttéranyagot, mennyi mindent bele tud szőni az
ember! Ez a zeneszám kifejezetten olyan volt. Mindenkitől hallottam mindenfélét.És a drogról
egyik sem szólt! Érdekes!!!

13. Igen, én is másfajta szenvedélyre gondoltam!
14. Ez nem a drogról szól! Attól hogy valaki drogos, nem szól minden száma a drogról. Főleg
amikor ezt írták még nem gondolt arra hogy le kéne szokni. Ez szerintem arról szól hogy el
kell engedni valakit akkor is ha szeretjük. És ne mindig a saját érdekeinket nézzük. Nekem a
kutyáim jutnak eszembe ha ezt a számot hallom. Azok, akik már nem élnek.
15. Én nem ismerem a szövegíró múltját, nincs semmi háttérinfóm, csak elolvastam a szöveget és
az jutott eszembe, hogy ezt valaki bedrogozott állapotában írta.
16. Itt egy interjú vele, ezt mondja benne a dalról:
Mi a keletkezéstörténete a Most múlik pontosan című dalotoknak, hiszen ez az egyik
legbefuttottabb, legslágeresebb szerzemény, ennek van a legtöbb értelmezése is.
– A Most múlik pontosan egy megtört, meghurcolt szerelemről szól amit el kell engedni, de
nem megy az olyan könnyen. Azok a találgatások is helytállóak, amelyek a droggal, az
elvonókúrával hozzák kapcsolatba a szöveget.
Tulajdonképpen, a mi sajátos angyalnyelvünkön megfogalmazott szövegünknek az
alapszereplője egy meghurcolt, megtört szerelem, és valóban, egy drogos szerelemről szól,
amelyet el kellett engedni. De ha nem nevesítjük ennyire, akkor mindenki a maga történetére
egyszerűsítheti le.
17. Mikor először hallottam rádióban, csak a "szilánkos mennyország " maradt meg a
szövegből.....Azóta rengetegszer minden feldolgozásban, és kivülről fujom, pedig már vén
vagyok!!!!A commentek között olvastam én is a drogos ügyet, totál mindegy, mert talán a
Geszty Péter mondta most szombaton, hogy a legutóbbi 20 év legszebb dala -lehet igaz is...Szuper a Sziget fesztivál helyszini felvétele a Csikkel....ők is nagyon megérdemelték a
Prima Primissima Dijat !
18. Akkor tulajdonképpen itt-ott mindenkinek igaza van!Én is egy be nem teljesedhetett
szerelemre gondoltam!Egy megtört emberről, aki lemond a szeretett személyről....Lehet ezer
oka, amiért le mond róla. De a szerelem ugyanúgy ég a szívében. Ott van, fáj.
19. Tolt ő mindent.
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"Volt egy kétéves szünete a zenekarnak. Elsősorban neked volt szükséged - a honlapotokról
idézve - „egy nagyobb, szellemi és fizikai feltöltődéssel teli pihenésre”. Elég nyíltan szoktál
arról beszélni, hogy ez konkrétan a heroinról való leállást jelentette…
A heroin nem tartozott a választott szereim közé, nem komáltam annyira. Rosszul reagált rá a
szervezetem. Más választott mannák „figyeltek be”."

? Egyébként tényleg hihetetlen, hogy az egymás után dobált
20. Mert olyan kusza, ugye
szavakból mennyi féle értelmezést lehet összehozni. Azért egy kérdést megérne a szerző felé,
.

lehet, hogy ő se tudna mit hozzáfűzni

A számnak inkább a dallama a megragadó, a szöveg csak azután tűnik fel, hogy párszor
meghallgatja az ember.
Van még sok ilyen szám, pl anno az a csapat, akinek Judy volt az énekese (nem jut eszembe a
nevük), jöttek mindig zavarba, ha valaki visszakérdezett, mit is akartak mondani a dalukkal.
Aztán mindenkit átirányítottak a szövegírójukhoz...
21. Köszi az infót. :-) Remélem, végleg hátat fordított a drogoknak. Kár lenne érte.... (már 50 felé
járok, de imádom a hangját, a számaikat! :-) )
22. Nálad a pont!
23. Én is! A klippet láttátok róla? Az is elég érdekes....
24. Igen-igen! Az eredeti klipre gondolsz, ugye..? az is nagyon látomásos, szürreális... az a vízben
hol alámerülő, hol felbukkanó test, stb. stb ....
25. Igen! http://www.youtube.com/watch?v=VjWX-WPO6Hk
26. Meredten nézek a távolba
otthonom kőpokol
Vágtatnék tovább veled az éjben
Az álmok foltos indián lován
Egy táltos szív remeg a konyhakésben
Talpam alatt sár és ingovány
akármilyen irányból nézem,ez nekem csak azt juttatja eszembe,az aki ezt a szöveget írta,kissé
eltorzult módban volt,látomásait szavakba öntve keletkezett a szöveg.
Visszaolvasva a hsz-kat látom, más is a drogra tippelt.
Nem kell ahhoz drogos legyél,még csak alkoholista sem,hogy ez fogalmazódjon meg benned a
szöveg hallatán .Tiszta agy ilyet nem produkál...
A Csík zenekar ismertté tette a Quimby számot, jól sikerült a változatuk,de nekem igazából a
Janicsák Veca által előadott változat tetszik. Annyira egyszerű,és tiszta előadásmód volt.

99

27. Persze, szól ugyanúgy a szerelem elengedéséről, kínjáról, mint az elvonókúráéról. De azért
szerintem igen ritka az az ember (nem mondom, hogy nem létezik, mert persze dehogynem,
csak ritka), aki egy fájdalmas szakítást ilyennek lát :)
Különösen, ha nem él vagy élt drogokkal.
Vannak látomásos, mágiás fantáziájú emberek, de a körülöttem élőkön nem látom túl gyakran,
hogy a bármit is "szilánkos mennyország, folyékony, torz tükör"-nek látnának. Ezeket a
képeket kevesen, drog nélkül pedig különösen kevesen látnák egy múló szerelem
melléktermékeként.
28. Akkor még szó se volt elvonóról amikor ez a szám íródott (kb 6éve?)
Nem hiszem hogy a drogról szól. Viszont annak igazat kell adni hogy drogok nélkül nem
születtek volna olyan jó számok, olyan legendás előadóktól mint Jim Morrison, Jenis Joplin,
Michael Jackson...
29. Én - tudom, pusztuljak el - liberális vagyok. Nem én fogom rosszallani a drogfogyasztást. A
hatását a művészi teljesítményekre szintén nem lehet elvitatni. Én ezen a dalon is érzem - ha
más nem érzi, lelke rajta, engem igazán nem zavar :) Drog nélkül is lehet repülni, végtére is.
30. Én is sajnálnám, nagy kedvenc már 15 éve.
Egyébként a Csík zenekar kicsit átírta az eredeti szöveget, a Quimby féle dalban az utolsó
strófa más, nem az első versszak ismétlése.
31. http://www.szorongas.com/interju/item.php?cid=186
Sajnos már akkor is gondja volt.
32. Nem nagyon akarnád elfogadni, hogy a heroinról szól, jól érzem? Pedig igen, arról szól. De
ettől még gyönyörű... és ha neked más értelmet adott a dal, az sem baj. De Kiss Tibi a herkáról
írt, ez fix.
33. A tizenhatodik hozzászólásban bemásoltak egy interjút amiben aszondja, hogy egyszerű
szerelmes dalnak készült amit mindenki magára tud venni. (sláger) Azt is írják hogy a heroint
nem nagyon tolta.
34. Azért valljuk be, igen kevés ember képes felvenni a versenyt a művészekkel, akik nagyjából
mindent egészen másképp látnak, mint a halandó emberek. Pont ezért művészek. Ismertem
valakit, aki hasonlókat produkált drog nélkül, de ő sem volt halandó ember... :-DD
35. Izé, én eléggé művésztársaságokban éltem, pont így látjuk a dolgokat - de hát ez részint
tényleg ritka, részint a művésztársaságokat pedig (valljuk be őszintén) fölösleges tökéletesen
tisztán, drog nélkül elképzelni. Én tisztán is ilyeneket látok, más meg heroinnal sem. De azért
úgy általában inkább droggal lát így az ember, mint anélkül :)
Mondom: nem kizárt persze nélküle sem, nekem is megy :)
36. Jaja, olvastam. Nem pont ezt mondja, de így is lehet érteni. De azt is tudom, hogy a heroint
nem kell nagyon (értsd: sokszor) tolni, hogy rákattanj. De amúgy mindegy, ki mit gondol,
vagy tud, a lényeg, hogy a dal maga a csoda.
37. Szerintem aki odáig jut hogy heroint tol a vénájába az menthetetlen egyébként is.
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38. Bezony. Csak arra akartam utalni, hogy ahogy mondod, a körülötted élők sem szilánkos
menyországnak látják a dolgokat. A művészek meg igen, de ők vannak kevesebben. :-)))
Droggal pedig méginkább szilánkos az a paradise. :-)))))))
39. Ez a szám azon a lemezén van a Quimbynek, amit már a Kiss Tibi "visszatérése" után adtak
ki. Itt már túl volt a komlói rehabon
Egyébként valaki Írta, hogy a CsÍk zenekar tette híressé ezt a számot. Én ezzel nem értek
egyet, mert nekem és más Quimby rajongónak is a Quimby tette híressé. Számomra például
Kiss Tibi karcossága nélkül ez a dal mit sem ér.
40. Annyit azért még hozzátennék, hogy Kiss Tibi még csak alkoholt se iszik amióta kijött
Komlóról. A dalszövegei attól még ugyanolyanok
41. Szerintem dalszövegekbe nem kell kell semmi "értelmeset" belelátni. Ez költészet. Művészet.
Egy másik világ. Inkább hangulatot ad vissza, mint nevesíthető tartalmat.
Tegnap itt volt az egyik tanítványom, mondta, hogy dalszövegeket fordítgat, de pár sort nem
ért. Elmondattam vele eredeti nyelven, aztán kérdeztem, hogy te, biztosan így volt? de azt
mondta, igen.
Csak azért, mert azt jelentette magyarul, hogy "Én vagyok a betegség, amely majd
meggyógyít téged, lelkünk égő papírfecnijeit felkapja a késő őszi szél" Vagy valami ilyesmi.
Hát olyan sok értelme ennek sincs :))
42. Szerintem is így van.
Ezért nem szerettem soha a verselemzést se. Mindent bele lehetett magyarázni, de úgyis csak
az Írója tudná megmondani, hogy mire gondolt éppen
43. Lehet, hogy ne is gondolt semmi konkrétra... Csak leírt egy hangulatot...
Egyébként nekem "szakítós" dalok közül ez jobban tetszik.
44. Én meg ezt imádom:
http://www.youtube.com/watch?v=9O5PDB2HSfY
Ez is ékes példája annak, hogy nem fontos érteni a szöveget ahhoz (mert, ha így vesszük tök
értelmetlen), hogy csodaszépnek halljunk egy dalt
45. ez egy szerelmes dal, akinek volt már pokoli szerelmi bánata az pontosan tudja mit jelent
akinek meg nem volt annak hiába magyarázod!!
46. életemben nem drogoztam , művész sem vagyok, de amikor elhagyott életem szerelme
pontosan így láttam én is a világot hogy szilánkokra tört a menyország és a kőpokolban
éreztem magam sokáig...........
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akinek vannak mély érzései annak nem kellenek drogok ezek átéléséhez.........
48. Magamat ringatom,
míg ő landol egy almafán
az Isten kertjében
almabort inhalál
Ez itt szerintem egyértelmű, hogy a drog hatásáról is szól! Imádom mindkét variációt, de
nekem a Csík feldolgozása még talán jobb mint az eredeti. De legjobban azokat a felvételeket
szeretem, ahol a Kis Tibi a Csík Janikáékkal énekel.
49. Ez nen egy mostani dal, több éves. Nekem a gyerekeim mutatták meg először az eredeti
Quimbi dalt és a Csík zenekar- féle változatot is. Azóta is gyakran hallgatom ,a Csík zenekar
feldolgozása az egyik kedvencem.
Lehet vitatkozni miről szól, jelentheti mindenfajta függőségtől való szabadulás fájdalmát.
Nekem, ha olyan a hangulatom egy konkrét reménytelen szerelem elengedését jelenti...
50. Mindhárom előadás teljesen mást közvetit. Nagyon szeretem.
51. Imádom ezt a dalt!!!!!
52. A szerelem is függőség, akárcsak a drog, amit ha elvesznek tőled, az elvonási tünetek
produkál és körülötted minden olyan, mint egy szilánkos menyország. Hiszen azt az álmot
szórja szét, amit a szerelmed (a drog), addig nyújtott Neked.
Nekem nagyon tetszik. A madaras részt én is inkább a droghoz kötném, mert a szerelmed
elvesztése nem biztos, hogy ezt a képet vetíti a szenvedő elé.....de ki tudja, ki mit lát, ha
szenved:-)))
53. Valóban. Én is próbáltam fordítani pár angol dalszöveget. De annak se füle, se farka.
Valahogy máshogy használják a szóösszetételeket, s így egyből teljesen más lesz a jelentése
is.
A rím kedvéért különben is sok mindent beletesznek!
De ez egy magyar szöveg, amit elviekben könnyebb értelmezni.
A Quimbi, PUF, Kispál és a Borz, Kiscsillag, ...és társait azért szeretem, mert a szövegnek
van lényege, van mondanivalója.

Csak olykor meg kell fejteni!
54. Talán ezért fogott meg engem is annyira! Elengedtem egy embert, akit annyira szerettem!”
És beláthatatlanul cifrázva a 10.200.000 fölötti megtekintés 6.200-nál több megjegyzésében. Aki
esetleg még nem talált rá, itt: http://www.youtube.com/watch?v=D6RaU9n4ZuI
Lemezbemutató koncertek (Brüsszelben is!), születésnapi koncertek, a legnagyobb Kecskeméten:
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És szinte számolatlanul egyik koncert a másik után: Csík Zenekar koncert - vendég: Lovasi András! *
Csík Zenekar lemezbemutató koncert - vendég: Ferenczi György! * Csík Zenekar koncert, vendég:
Dresch Mihály! * Csík Zenekar koncert - vendég: Őze Áron és Ferenczi György! Vagy fordítva:
Ferenczi György 40. születésnapi koncertje! Vendég: Csík Zenekar!
December 30: Előszilveszter a Csík Zenekarral és vendégekkel! Szeredás Együttes, Ferenczi György
és a Rackajam! – logikusan következik az eddigiekből.
És még 2008. december elején: "Aranylemez" dedikálás az Alexandra Könyvesbolt kávézóban.
Gyorsan halad ez a vonat! 2009-ben meg Platinalemez, és azóta ötszörös! (Hogy tudjuk, miről
beszélünk, Magyarországon ebben az időszakban az alábbi eladott darabszám után jár a cím – ez a
lista nagyon szemléletesen mutatja a zenepiac átalakulását is:

1992. 06. 12-ig
1992. 06. 12-től
1997. 12. 03-tól
2002. 04. 23-tól
2005. 02. 23-tól
2006. 09. 13-tól
2009. 10. 01-től
2012. 12. 14-től

Arany
100 000
50 000
25 000
15 000
10 000
7 500
5 000
2 000
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Platina
200 000
100 000
50 000
30 000
20 000
15 000
10 000
4 000

Gyémánt
400 000
200 000
-

A Csík zenekart világzene kategóriában értékelik. A 2012. 12. 14.-től érvényes lista mutatja, hogy
ebben a kategóriában a hazai kiadvány darabszámának 75 %-áért jár a cím:

CD, MC, SACD, ADVD
- Hazai
- Pop
- Komolyzene, Jazz, World Music, Próza

Arany

Platina

2 000
1 500

4 000
3 000

És még egy kis statisztika, az összesített mahasz keresőből. A lezárt 2012-es év eredményei:
CSÍK
Ez
a
vonat,
(FONÓ)
CSÍK
Lélekképek
(FONÓ)
CSÍK
Szívest
örömEst
(FONÓ)

ha

elindult,

hadd

ZENEKAR
menjen...

5

2011

ZENEKAR
2012

-

Óévbúcsúztató

ZENEKAR
koncert
2009

3

2011

Összesített album- és válogatáslemez-lista - eladási darabszám alapján – 2009:
CSÍK
a
48. Ez
(FONÓ )

vonat,

ha

elindult,

hadd

ZENEKAR
menjen...

4

Tehát négyszeres platina lett a 2009-es év végére. És ez tényleg összesített lista, mert ANDREA
BOCELLI – től ZORÁN-ig mindenki rajta van, aki él és mozog a zeneiparban!)
A Csík Zenekar 2009. év végéig több mint 150 koncert, előadás, táncház, közreműködés során lépett a
közönség elé. Talán nem is volt olyan nagyszabású hazai fesztivál, ahol elő ne fordultak volna.
Olaszországban, Kárpátalján, Szerbiában, Vajdaságban és a Felvidéken is ízelítőt adtak népzenénkből.
Másfél millió letöltés fölött jár a „Most múlik pontosan” daluk, a 21. század pozitív lecsengésű
„Szomorú vasárnapja”. Az év során megkapták a „Magyar Örökség Díjat” és a „Kodály Zoltán Díjat”
is.
Mondják, hogy a kitüntetés, a díj olyan, mint az akna repesze. Nem lehet kiszámítani, kire hull. De
annyi bizonyos: kinn kell lenni a csatatéren, hogy egyáltalán esély legyen a találatra. És mint az
eddigiekből látszik, a zenekar bizony kinn volt rendesen!
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A Csík Zenekar öröksége
Kelemen László
A Táncház-mozgalmat már sokszor, sokan temették. Való igaz, az 1970-es évek indulása óta
hullámzik a nemzet erre fogékony részének érdeklődése, de bizonyos szempontból megnyugodhatunk:
az alapítók óta újabb és újabb generációk kerülnek a népművészet bűvöletébe és döntik el, hogy idejük
jó részét, vagy akár egész életüket is annak művelésére áldozzák. Minden újabb generáció úgy kezdi,
ahogy szokta minden fiatal: mulatozással és párkereséssel. Folytatják mulatozással és tanulással.
Életük dereka felé közeledve újabb és újabb, mind komolyabb kihívások elé állnak, mulatnak és
harcolnak, harcolnak és tanítanak. Elfáradnak, de újra és újra beállnak a csatába. A gyerekek pedig
fogannak, születnek, nőnek, növekednek, és ők egyszer csak örömmel veszik észre, hogy mellettük
állnak a színpadon. Jó esetben a hosszú, magas szintű, egyenletes teljesítményükért az elismerés is jön
a közösség részéről, lassan-lassan mind többen ismerik meg művészetüket és szeretik meg - általuk is saját, addig talán ismeretlen örökségüket. Hirtelen felismerik, hogy ők lettek az Öregek. Már gyakran
fárasztja őket a színpad, de ha nincs, hiányzik. Gyakrabban járnak temetésekre, zenéjükkel kísérik
hagyomány szerint utolsó útjára társukat, és tanítanak, tanítanak, újabb és újabb generációkat.
A Csík zenekar is ezt az utat járja lassan 21 éve, ráadásul a vidékről való indulás minden hátrányával.
Szép dolog Kodály városából jönni, de ott prófétának lenni... Talán emlékszünk, hogy az még
Názáretben is csak néhány évszázad után sikerült. A Csík pedig most már az egész országnak
lobogtatja diadalmasan a magyar zene lobogóját, immár meghatározó szereplője népzenei és lassan
könnyűzenei életének is. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette elismertté,
szeretetté nemcsak a zenekart, de a magyar népzenét is – hazánkban és külföldön egyaránt. A merész
nyitás a magyar (populáris) könnyűzene felé pedig a szélesebb ismertséget is meghozta. Munkájuk
szakmai elismerését jelzi a Fonogram-díj, melyet 2007-ben érdemeltek ki világzene kategóriában az
azóta aranylemezként számon tartott "Senki nem ért semmit" című albummal.
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Ma már nincs nagyrendezvény a Csík zenekar nélkül, de ők szerényen menetelnek tovább az úton,
melyen a Táncház-mozgalom második generációjának fiataljaiként huszonévvel ezelőtt elindultak.
Zenéjük alapja az érzelmesség. Ebben benne él Csík Janika bajusz alatti somolygása, Szabó Attila
hegedűs-gitáros szólói, Majorosi Marianna olykor fájdalommal telt éneke, Makó Peti kisfiús
rácsodálkozása a világra. A kíséret, a „segítség” pedig – Kunos Tomi, Barcza Zsolt, Bartók Józsi- hol
hajlékony, alkalmazkodó, mint a zsenge hajtás, hol pedig zord-kemény, mint a százados tölgy. „Tiszta
szívvel” játsszák „Boldog-szomorú dalaikat”, nem átallják a „Kor falára” írni, hogy „Senki nem ért
semmit”. Zenéjükből öröm sugárzik, azt a megnyugtató érzést kapjuk tőlük, hogy dacára a körülöttünk
robogó, teljesen ki- és felfordult, összegabalyodott világnak, abban a két órában, míg őket hallgatjuk,
minden a helyére kerül. Mi pedig velük nevetünk és sírunk, mert már az elején megoldották fülünkön
keresztül szívünket, mozgásba lendítették végtagjainkat, torkunkba a jelen gombóca helyébe dallamot
varázsoltak, melyben boldogan ismerünk magunkra, saját örömeinkre, bánatunkra. A legnagyobb
természetességgel váltanak magyar népzenéből románba, alföldiből erdélyibe, hajnaliból bluesba,
sanzonból lassú magyarosba. Koncertjeiken, táncházaikban rendszeresen feltűnnek a népzene még élő
nagy öregjei, de Lovasi András, Ferenczi György, vagy Dresch Mihály is. Mellettük pedig lassan
feltünedeznek a fiatalok, akik majdan, mikor ők elfáradtak, élik tovább azt a letűnt világot, mely
Erdélyi János, Vikár Béla vagy Kodály Zoltán óta annyi generációt állított újra és újra szolgálatába: a
magyar népzene örök világát és világosságát
Kedves Csík zenekar! Kívánom, saját érdekünkben, hogy a legutóbbi lemez címadó dala – „Ez a
vonat, ha elindult, hadd menjen, / En utánam senki ne keseregjen. / Ha valaki énutánam kesereg, / A
Jóisten két kezével áldja meg!” - kísérjen saját utatokon is. A következő generációknak pedig
kívánom, hogy az a magyar örökség, melyet most ti hordoztok mindannyiunk örömére, soha ne
merüljön feledésbe, és ugyanolyan sokszor dobogtassa meg szívüket, mint ahányszor ez nektek
sikerült, igazi közösséggé, nemzetté téve mindannyiunkat, kik titeket hallgatunk.
(Elhangzott a Magyar Örökség Díj átadásakor, 2009. szeptember 19.-én a Magyar Tudományos
Akadémia Dísztermében.)
Pontos, szakmai, szívből jövő!
„Szép dolog Kodály városából jönni, de ott prófétának lenni...” mondja Kelemen László a
laudációban. A zenekar létének 21. évében (nyerő szám!) azután megtörtént ez is. Vagy valami
hasonló. Mert óhatatlanul olyan érzés támad az emberben, mintha 1984-ben az Igazság-minisztérium
adta volna ki ezt a laudációt szöveget:
„A Csík Zenekart 1988 októberében az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ által
fenntartott Kecskemét Táncegyüttes népzenét szerető tagjaiból alakította meg Csík János, aki maga is
az együttes táncosa volt, azzal a céllal, hogy megőrizzék, megszerettessék, és Kodály Zoltán
szellemiségéhez hűen újra közkinccsé tegyék mindazokat az értékeket, amik kultúránk
gyöngyszemeiben, a népzenében és a népdalokban rejlenek. Műsoraikban a magyar nyelvterület szinte
minden tájegységének a népzenei gazdagsága megjelenik. Különös gondossággal törekednek arra,
hogy a Kecskemét környéki, a kiskunsági és a Duna–Tisza közi népdalkincset megőrizzék, és
szépségét megmutassák.
A zenekar több mint húsz éve tart rendszeresen magyar táncházakat Kecskeméten és az ország más
városaiban is. Rendszeres szereplői Kecskemét, Magyarország és a világ rangos fesztiváljainak. A
magyar népzene nagyköveteiként számos koncertkörutat tettek Európától Ausztrálián át Amerikáig.
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Szakmai munkájukat több kitüntetéssel ismerték már el: 1991-ben Népművészet Ifjú Mestere címet
kaptak, 1992-ben Kiváló Művészeti Együttes díjat, 1998-ban az Erdei Ferenc Kulturális Központ
Közművelődésért díját vehették át. 2007-ben Fonogram-díjat kaptak világzene kategóriában, 2009-ben
Magyar Örökség díjjal jutalmazták őket.

A Csík Zenekar új műsoraiban a magyar és az erdélyi autentikus népzenét olyan finoman keveri a
legújabb könnyűzenei irányzatokkal, jazz és rock kifejezésekkel, hogy hangversenyeik inkább egy
„népünnepélyre” hasonlítanak, fiatalok tízezreivel fedeztetve fel a magyar népzene szépségeit és
szerethetőségét.
„A kultúrát nem lehet megörökölni, az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék
újból és újból meg nem szerzi magának.” – vallotta Kodály Zoltán. Nagy zeneszerzőnk szellemi
örökségének hű ápolójaként a Csík Zenekar az utóbbi néhány évben olyan zenei utat választott, amely
lehetőséget ad arra, hogy minél több embernek adjon a magyar népzene páratlan esztétikai élményt.
Ezt a népzene és a könnyű műfajok eddig soha nem alkalmazott, különleges és sikeres ötvözésével,
egy új műfaj megteremtésével hozta létre az együttes. A Zenekar Kodály Zoltán életműve előtti
tisztelgésül, megalkotta az „Örökségünk” című műsorát, melyben szimfonikus zenekarral, kórussal és
táncosokkal mutatja be, egymással párhuzamba állítva, azokat a zene- és kórusműveket, a magyar nép
életében született táncokat, dallamforrásokat, amelyek Kodály Zoltánt is alkotásra késztették, és amire
büszkék lehetünk szerte a világon.
A magyar népzene és népművészet hiteles megismertetésében, megújításában, megszerettetésében
kifejtett munkássága és előadóművészi teljesítménye teszi méltóvá a Csík Zenekart a Kodály Zoltándíjra.”
= http://kecskemet.hu/?r=701&c=11659 Színes gálaműsor a Város Napján Komlós József Jr.
Hogy hova tűnt az első tíz-tizenöt év? No comment. (Szép dolog Kodály városában élni, de itt
prófétának lenni?) („Aki uralja a múltat, uralja a jövőt is. Aki uralja a jelent, uralja a múltat is.” –
„1984”)

107

Igen, már kinőtték a Fonót, jöhet a Millenáris Teátrum. És ha már ott voltak, használták a technikát;
sok kamera, még több mikrofon – a rögzített anyagból 2010 májusában megjelentették az új kiadvány,
a „Szívest örömEst” – CD és DVD együtt.
2010
De most még csak az év eleje. És milyen évé!
Márciusban Csík János átvehette a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét.
Ősszel megkapták a „Bács-Kiskun Megyéért” díjat (Leírása: csiszolt márványposztamensen, öntött bronz kisplasztika, amely egy térdeplő női figura /múzsa/,
térdére támasztva tartja Bács-Kiskun megye címerét. A posztamensen
feltüntetve: a díjazott neve, "Bács-Kiskun Megyéért Díj" és az évszám.
Az oklevélen Bács-Kiskun Megye címerét ábrázoló arany kitűző kerül
elhelyezésre. A 18 karátos arany kitűző Bács-Kiskun megye címerét ábrázolja,
melynek hossza 10 mm, súlya kb. 2 g. A díj és az oklevél kívül-belül fehér
díszdobozban elhelyezve. A "Bács-Kiskun Megyéért Díj" azon személyeknek,
közösségeknek adományozható, melyek a megye fejlődéséért, nemzetközi
kapcsolatai erősítéséért, a társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti és
tudományos élet területén tartós és eredményes tevékenységet folytattak,
kiemelkedő teljesítményük-kel szolgálták a helyi közösség érdekeit és javát,
valamint átfogó életmű elismeréseként.). Az év végén övék lett a Príma Primissima Díj is:
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Magyar népművészet és közművelődés
Primissima Díj: Csík Zenekar

A Magyarországon immár 22 éve működő Csík Zenekar a magyar népzene
hiteles tolmácsolója. Az utóbbi néhány évben olyan zenei utat választottak,
amely lehetőséget ad arra, hogy minél több embernek adjon a népzene váratlan,
de kellemes élményt. Bátran mondhatjuk, hogy a népzene és a könnyű műfajok
– eddig soha nem alkalmazott – igazán érdekes és sikeres ötvözését egy új
műfaj megteremtésével hozták létre. Számtalan lemezük jelent meg, legutóbb,
2010-ben a Szívest Örömest című CD és DVD kiadványuk látott napvilágot.
Az együttes Magyar Örökség-Díjas, vezetőjét Csík Jánost a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével tüntették ki.
Mintegy 125 koncert, előadás, táncház, közreműködés során léptek a közönség elé. Talán nem is volt
olyan nagyszabású hazai fesztivál, ahol elő ne fordultak volna. Bulgáriában, Németországban,
Vajdaságban és a Felvidéken összesen 11 alkalommal adtak ízelítőt népzenénkből. Ötmillió letöltés
fölött jár a „Most múlik pontosan” daluk. 22 év munkájával feljutottak a csúcsra!
Meg is ünnepelték, ezúttal is a Millenáris Teátrumban.
2011
„Népzenétől a Rock and Roll Forradalomig” A Csík Zenekar és Ferenczi György és a Rackajam közös
koncertje. * „Közeleg az ember fia” Csík Zenekar Adventi koncert - Közreműködik: Őze Áron.
És a két hosszú (koncert) sorozat között tárcsereként vagy kilencven másik: VOLT, EFOTT, Hegyalja,
Campus, Csillagpont, Sziget, SZIN, Csángó, SUMMERFEST, Interetno, Vidor – ami fesztivál csak
van a környéken, erdélyi koncertkörút. Göteborg, London, de Bajót – Péliföldszentkereszt, Gyulakeszi
vagy Kondoros is. Mindenütt a lehető legjobbat, a lehető legjobban. Novemberben kiadták az új CD-t,
a „Lélekképek” című albumukat. És a közönség nem csak hálás, de egyre növekszik. Nyolcmillió
letöltés fölött jár a „Most múlik pontosan”.
És hogy ne csak pontosan, de szépen is múljon: 2011.12.30. Hagyományápoló Óévbúcsúztató Koncert
– Hungexpo, G Pavilon (1101 Budapest Albertirsai út 10.) Ez már talán elég nagy, hogy nagyon sok
nagyon jó ember elférjen.
2012
Az év eleje a „Lélekképek” albumé (el is éri a „Platinalemez” címet). A Csík zenekaré az EFOTT
nyitónapja (Presser Gáborral és Mező Misivel), a 20. Sziget Fesztivál Mínusz 1-dik napja. (A Csík
zenekar Daloskönyvével - Kovács Kati, Bródy János, Ferenczi György, Földes László Hobo, Kiss
Tibor, Lovasi András, Presser Gábor és Szörényi Levente a közreműködők.
„A tradicionális rocketnó kifejezéstől furcsa módon mindig kiráz a hideg, lehet hogy a kényszerű
címkézés miatt, ami Ádám óta benne van az emberekben: adj neki nevet, akkor lesz a tiéd. Én
óvatosabb lennék: amit Csík Jánosék produkálnak, annyira játszi és könnyed, hogy nem egy, hanem
akár tíz címkét is ráakaszthatnánk, és még akkor sem érnénk a végére a repertoárjuknak. …
Ritkán találkozunk magyar népzenével a maga valójában, és bevallom, ez alól én sem vagyok kivétel...
ám a ravasz és trükkös ritmusok egy az egyben ahhoz a részedhez szólnak, ami ennek az országnak a
sajátja. Vidám futamok, és súlyos dobbantás. Csinálod, és kész. És ez a zene tényleg áthág némely
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országhatárt: az itt kempelő korán érkezett külföldi népek ugyanúgy ropták mint mindenki más - és
megkérdőjelezhetetlen, őszinte örömmel. …
Túl sok nyűg van manapság, és ez a zene nem kér többet mint amit adnál. Legyél ott, hagyd, hogy a
jól bevált magyar népzenei ritmusok, profi zenészek emlékeztessenek arra, hogy mi is az az öröm,
milyen is a tánc, és milyen összevigyorogni a többi eufórikus népséggel a tömegben.”
= http://www.music.hu/bulik_koncertek/10584/sziget_elmenyfaktorozas_-_minusz_elso_nap__csik_zenekar_daloskonyv_bemutato Sziget élményfaktorozás – Mínusz első nap - Csík zenekar,
Daloskönyv bemutató FilóSophie
Azután takarosan, ügyesen még vagy száz koncert, majd egy meglepetés-díj:

Csík Zenekar Óévbúcsúztató Nagykoncert – Vendégek: Presser Gábor, Földes László Hobo.
Előzenekar: Szabó Balázs Band. És egy még „mégebb” helyszín: SYMA Rendezvényközpont.
2013 A többit meg már jól tudjuk: huszonötödik, jubileumi év.
Lemaradt saját Kossuth-díjáról a Csík zenekar
= http://ujszo.com/online/kultura/2013/03/15/lemaradt-sajat-kossuth-dijarol-a-csik-zenekar
Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni a Csík zenekar sorsát, végzetét, karmáját, predesztinációját
(nem kívánt törlendő) – keresve sem találhatnánk ennél frappánsabb összefoglalást.
(A részletekről: 2013. március 14-én egy, a meteorológia által előrejelzett, de minden képzeletet
fölülmúló hidegfront, és az ezzel járó havazás, szélvihar érte el az országot. Az M1 Tatától Győrig
bedugult, az M7-et is lezárták, tízezrek maradtak az országúton a hó fogságában, százezrek maradtak
villany nélkül. Lemondták az összes szabadtéri ünnepséget, 15-én délelőtt válságstáb... Eközben meg
„A 25. jubileumát ünneplő, nagy népszerűségnek örvendő Csík Zenekar március 13-án a soproni Liszt
Ferenc Kulturális és Konferencia Központban adott koncertet, 14-én este pedig Szombathelyen, az
AGORA Művelődési és Sportházban. Az előadás végén azonban a rendkívüli hó-helyzet miatt már
nem tudták elhagyni a várost, így ott töltötték a mára (március 15-re) virradó éjszakát. A velük együtt
turnézó Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kamarazenekara egy répcelaki művelődési házban kapott
éjszakai elhelyezést, ahová a tűzoltók menekítették őket. A Csík Zenekar ugyan 15-én reggel vonatra
szállt Szombathelyen, de csak Sárvárig jutottak, mivel onnantól már semmilyen vonat nem közlekedett
vezetékszakadás miatt. Így visszavonatoztak Szombathelyre.”
= http://www.kecskemeti-hirhatar.hu/hirek/hohelyzet-szombathelyen-ragadt-a-csik-zenekar
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Míg ezen a délutánon: „Legjobbjaink megbecsülésével a nemzet önmagát ismeri el – hangsúlyozta
Áder János köztársasági elnök pénteken az Országház Kupolacsarnokában a Kossuth- és Széchenyidíjak, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseinek átadásán. Történelmünk és kultúrtörténetünk
ezeréves története azt mutatja, hogy az idő mindig igazságot tett művészeink, tudósaink megítélésében
– mondta a díjazottakhoz fordulva az államfő, hozzátéve azonban: elismerésükkel arra tesznek
kísérletet, hogy „felgyorsítsák az időt”. A nemzeti ünnep alkalmából odaítélt kitüntetéseket a
köztársasági elnök Kövér László házelnök társaságában adta át a díjazottaknak. A zord időjárás miatt a
Csík Zenekar tagjai nem tudták átvenni Kossuth-díjukat.
Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március
15-e, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris
Magyarország megszületésének napja alkalmából a Kossuth-díjat megosztva adományozza:
Sajátos hangzásvilágú, az autentikus népzenét világzenével, illetve könnyű műfajokkal ötvöző, s
ezáltal új műfajt teremtő, a magyar könnyűzene nemzedékei között hidat építő, határainkon túl is
rendkívül népszerű, negyedszázados művészi pályafutásuk elismeréseként a Csík Zenekar tagjainak:
Csík János előadóművésznek, Bartók József előadóművésznek, Barcza Zsolt előadóművésznek, Kunos
Tamás előadóművésznek, Majorosi Marianna előadóművésznek, Makó Péter előadóművésznek, Szabó
Attila előadóművésznek. = MTI
Pontosabban: Sárváron szálltak meg éjszakára. És hallatlan ügyszeretetükre jellemző, hogy még 15-én
17 óra körül már Facebook oldalukon értesítik a rajongókat a másnapi balatonfüredi koncert
időpontjának megváltozásáról. (!)
péntek, Polgárdi, Fejer, mobil használatával
Programváltozás!!!!! A Balatonfüredi Tavaszi Fesztivál programjai - így a mi holnapi
koncertünk is – az időjárási viszonyok miatt elmaradnak, illetve más időpontban kerülnek
megrendezésre. Koncertünk új időpontja: május 20-a, azaz pünkösd hétfő. Kérjük osszátok
meg ezt a hírt, hogy Mindenki, aki jegyet váltott bármely balatonfüredi rendezvényre, időben
értesülhessen a programok változásáról. Az úton lévők vigyázzanak Magukra, óvatosan
közlekedjenek.
Megértéseteket és segítségeteket köszönjük.
Üdv,
A Zenekar
Néhány legenda bukkan elő a múltból (igaz történetek ezek, csak nehezen dokumentálhatók, meg
szubjektívek – az oral history kategóriában indulhatnánk velük.)
„Tiszta szívvel gratulálunk a Kossuth díjhoz! Sok boldog, szomorú dalt játszottatok, amivel felírtátok
neveiteket a kor falára! Be sok esős, be sok sáros napon mulattunk együtt, de ez a vonat ha elindult,
hadd menjen! Ne gondoljátok, hogy senki nem ért semmit abból, hogy miért jó ezt csinálni! Nem csak
karácsonynak éjszakáján, hanem még számtalan alkalommal, több évtizeden keresztül szeretnénk, és
szívestörömest részt is veszünk alkalmaitokon, amikor a lélekképeiteket megmutatjátok! Barátsággal
kívánunk további szép munkát, és őrizzétek meg az igényességeteket!”
Basi Csaba 2013. 03. 16. a Csík zenekar honlapján

Lekésett, majd különszámként átvett Kossuth-díj, koncertek, erdélyi turné…
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http://www.kulturpart.hu/mozgopart/33800/huszonoteves_kossuthdijasok

Isten tartsa meg Őket sokáig, és adja meg nekem is, hogy segíthessem a csapatot ötlettel, szóval, tettel!
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Függelék - Mindenféle csalamádé:

Ezekért már kattintgatni kell:
http://portaegyesulet.hu/hun/sa_kecskemeti_hirek/i_hirek_esemenyek_4/i_csik_janos:_ket_evtized_so
k_kuzdelemmel_sok_muzsik_7472/t_Cs%C3%ADk%20J%C3%A1nos%20k%C3%A9t%20%C3%A
9vtized%20sok%20k%C3%BCzdelemmel,%20sok%20muzsik%C3%A1val/
Interjú Janikával

http://www.kikotoonline.hu/zene/_a_szorakoztato_zene_alapvetoen_napi_hasznalatra_valo_
Interjú Lovasival

http://www.kikotoonline.hu/zene/orszagos_csik-turne__a_kovetkezo_megallo:_pecs
Beszámoló a pécsi koncertről

http://www.zene.ro/interju/majorosi-marianna-a-csik-zenekar-enekesnoje/
Interjú Mariannával

http://hetivalasz.hu/jegyzet/ott-all-csik-janos-a-szinpadon-kezeben-egy-pohar-vorosbor-26235/
Ez meg egy szép cikk az óévbúcsúztatóról – bár vannak megközelítésbeli hibái.

http://inforadio.hu/hir/kultura/hir-339571
A feldolgozások révén a népzene virágait mutatjuk meg – Csík János az Inforádióban

http://www.kikotoonline.hu/zene/szellemi_alkotokeszseg_es_jo_szandek
Szellemi alkotókészség és jó szándék – riport Csík Jánossal a pécsi koncert kapcsán

http://beol.hu/bekes/kultura/tomegeket-vonzott-a-csik-zenekar-az-ifihazba-294105
Tömegeket vonzott a Csík zenekar az Ifiházba – riport a BEOL portálon Békéscsabáról
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http://vasnepe.hu/cimlapon/20100323_muzsika_borralverejtekes_munka_es_kitarta
Muzsika borral: Csík-koncert az Agora MSH-ban – riport a vasnepe portálon Szombathelyről

http://www.deol.hu/main.php?c=21524
Szépen, rendesen mulatni – riport a DEOL portálon Debrecenről
http://tutihir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=13671:a-csik-zenekar-es-kiss-tibirulez&catid=71:itthon&Itemid=100
cikk Jászberénnyel kapcsolatban

http://szegedcafe.hu/2011/08/25/szabo-attila-eletem-koncertje-szegeden-volt/
cikk Szegeddel kapcsolatban

http://ekultura.hu/latnivalo/egyeb/cikk/2011-08-14+19%3A00%3A00/koncert-kate-nash-csik-zenekargoran-bregovi%C4%87-wedding-and-funeral-band-sziget-2011-augusztus-13
cikk a 2011-es Szigetről

http://www.felsofokon.hu/popkultura-es-underground/2011/08/09/popkultura-es-irodalom-4-csikzenekar
Érdekes gondolatok a „Születésnapomra” feldolgozásról.

http://kulturhon.http://kulturhon.szhblog.ro/2011/10/25/ketrecben/?utm_source=rss&utm_medium=rss
&utm_campaign=ketrecben

http://wwwhttp://www.szekelyhon.ro/magazin/kuruckori-katonadaloktol-az-alternativ-rockig-a-csikzenekar-modra

http://multikult.transindex.ro/?cikk=15688

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=5705
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http://www.erdely.ma/zenesarock.php?id=102481&cim=sajat_eleterzeseinken_keresztul_formaljuk_a
_zenet_interju_a_csik_zenekarral
Ez meg már a Lélekképek:

http://quart.hu/cikk.php?id=6787

http://www.mr2.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=11831&Itemid=67

http://kulturport.hu/tart/pcikk/fa/0/112340/1/terfilmzene/Lelekkepek__A_Csik_Zenekar_lemezbemuta
toja_a_Fonoban

http://fn.hir24.hu/interju/2011/11/04/a-most-mulik-pontosan-titka/

http://szerintem.nolblog.hu/archives/2011/11/05/Lelekkepek/

http://www.fidelio.hu/folk/interju/lelekkepek_csik_modra

http://www.quart.hu/cikk.php?id=6849

http://cdajanlo.com/pop-rock/lelekkepek/

http://westindex.hu/kultura/kozeleg-az-ember-fia-adventi-koncert

http://est.hu/cikk/94468/csik_zenekar_lelekkepek
http://www.otvenentul.hu/szabadido/56414

http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=57985
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http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/csik_janos_unnep_lesz/2252442/

http://nol.hu/kult/ajanlo/20111203-hidverok

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/56615_egyszeruen_jolesik

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/12/boldog-szomoru-dal-a-csik-zenekar-a-domban.html

http://recorder.blog.hu/2011/12/13/csik_zenekar_lelekkepek

http://langologitarok.blog.hu/2011/12/22/finoman_szott_lelekkepek_csik_zenekar_lemezkritika

http://langologitarok.blog.hu/2011/12/22/sosem_leszunk_olyan_zenekar_ami_csak_feldolgozasokat_j
atszik_interju_a_csik_zenekarral

http://mno.hu/grund/a-csik-belecsap-penteken-oevbucsuztato-1039840

http://www.campusonline.hu/kultura/kedvenceink-2011-ben

http://www.tunnel.ru/view/post:233022 ínyenceknek – cirill betűs, valószínűleg orosz varez oldal!

http://est.hu/cikk/96887

http://szegedma.hu/hir/szeged/2012/03/ha-nehanyan-kinyilnak-a-nepzenere-mar-megerte-fo

És így tovább. De van itt egy nagyon friss cikk. A szerző (nincs neve) pontosan ráérzett a jelenségre,
még ha információi nem lehettek teljeskörűek:

Erdélyi turnéra készül a Csík zenekar
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manna.ro Share on iwiw Share on facebook Share on google Share on twitter More Sharing Services
Nyitásukat a rockzene felé a 2005-ös Senki nem ért semmit című lemezüktől szokás számolni, ám
voltak ennek előzményei is, csak éppen nem a rock, hanem a jazz irányába kacsintgattak.
A Csík zenekart ma már nyugodtan nevezhetjük a legnépszerűbb magyar népzenei együttesnek.
Népszerűségét annak köszönheti, hogy nyitni tudott más műfajok, elsősorban a kortárs „intellektuális
rock” felé, úgy, hogy addigi hangzását és hagyományait mégis megőrizte.
Fél lábbal kilépett ugyan a népzenéből, de ahogyan ez a nyitás, kilépés történt, az mégis népzenei volt
– már ha nem korlátozzuk a szó jelentését kizárólag a parasztzenére. Bartók Béla meghatározása
szerint például népdal az, amit sokan, sokáig énekelnek. Úgy gondolom, ez ráillik akár a Csík zenekarféle Most múlik pontosanra is, amelyet még sokan fognak sokáig énekelni, még ha egyre
elviselhetetlenebb feldolgozásokban is.
De ne szaladjunk ennyire előre.

A Csík zenekar egy csíkban
A zenekar 1988-ban alakult Kecskeméten, de csak ’94-ben jelent meg első lemezük, Boldog szomorú
dal címmel. Ekkor még táncház-formációként működtek, és következő felvételeikre is főleg erdélyi,
gyimesi, bácskai és magyarországi (leginkább alföldi) gyűjtéseikből játszottak fel dalokat, de román és
cigány zenét is találunk közöttük.
Említett kikacsintó nyitásukat a 2005-ös Senki nem ért semmit című lemezüktől szokás számolni, ám
voltak ennek előzményei is, csak éppen nem a rock, hanem
a jazz irányába kacsintgattak.
Ugyanis a Boldog szomorú dalon ott találjuk Dresch Mihályt (foglalkozását tekintve élő legenda,
valamint fúvós hangszerek virtuóza), és ha meghallgatjuk a lemezen található, szaxofonnal játszott
erdélyi román népzenét, rájövünk, hogy a Csík zenekar már itt, a legelső albumon feszegeti a
határokat: Dresch játéka akkor is közelít a jazzhez, ha népzenét fúj.
A mai értelemben vett világzene robbanásának idején járunk ekkor. Nemrég indul be az Afro Celt
Sound System, pályája csúcsán sziporkázik a Deep Forest, Nusrat Fateh Ali Khan muzsikáját pedig
agyba-főbe használják olyan filmekben, mint a Született gyilkosok vagy a Ments meg, Uram! De népi
dallamokat szaxofonnal előadni, ez ebben az időben még Nyugaton is ritkaságszámba megy.
Aztán eltelik hat év, és a 2001-es A kor falára című lemezen különös számot találunk. Egy palatkai
akasztós zokogó dallama egyszer csak átalakul észak-amerikai jazzé, majd mire túltesszük
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magunkat a meglepetésen, és belemelegszünk a ringató ritmusba, a kávéházi szvingből szép lassan
ismét visszatérülünk, bele a magyar kesergésbe.
Nem tudom, mindez mennyire botránkoztatta meg a szent autenticitás egyházában hívő vájtfülűeket,
de azt hiszem, azt nyilvánvalóvá tette, hogy Csík János zenekara kíváncsi és nyitott más formákra,
témákra, irányzatokra is.
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 2004-ben Lovasi András (akivel Szabó Attila hegedűs régóta
jó kapcsolatban állt) meghívta a Csík zenekart, hogy lennének a Kispál és a Borz előzenekara a Petőfi
Csarnokban.
Poénból indult, komoly eredménye lett.
Kiálltak a színpadra, mint népzenei formáció, de készültek egy poénnal: a közönség legnagyobb
meglepetésére előadtak három Kispál-számot (Ugyanazok, Dal teázáshoz, De szeretnék). A többit
tudjuk. Következett a ma-is-jó-hallgatni Csillag vagy fecske és a Quimby Most múlik pontosanja, ami
extázisba ejtette a fél országot.
Ray Charles mondta egykor: nincs egy rohadt ember ezen a földön, aki megmondhatná, miből lesz a
siker. Ki gondolta volna, hogy ekkora sikere lesz a népdalosan előadott rockzenének? (Ezt már nem
Ray Charles mondta.) A Csík zenekar megfogott valamit, ami ott volt mindenki orra előtt, csak éppen
nem volt látható.
Egy olyan korhangulatban lépett a rockzenei feldolgozások irányába, amikor megnövekedett mind a
hagyományok, a múlt értékeinek ápolása, mind a lázadás és formabontás iránti igény. A Csík zenekar
ezt a kettőt ötvözte, és ezzel példátlanul széles réteget tudott megszólítani. Olyanok is lelkesedni
kezdtek érte – és rajta keresztül a népzenéért –, akik korábban közömbösek, vagy éppen elutasítók
voltak a tradicionális muzsika iránt.
A Csík zenekar talán legnagyobb eredménye, hogy ezt a közömbösséget radikálisan megváltoztatta.
Izgalmas és meglepő feldolgozásaival felkeltette az érdeklődést a népzene iránt a fiatal
zenehallgatókban, a népzenefanatikus réteget pedig közelebb vitte a kortárs rockzenéhez. Összehozott
különböző zenei ízlésű embereket, és érezhetően növelte a toleranciát a különféle rajongói rétegek
között. Már csak ezért is elismerést érdemel.
Az idén 25 éves zenekar most erdélyi turnéra készül. Április 15. és 21. között Nagyváradon,
Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen lépnek
fel. Fogadjuk őket szeretettel.

http://manna.ro/coolturka/erdelyi-turnera-keszul-a-csik-zenekar-2013-03-18.html
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