
Idén ünnepli ötvenedik születésnapját a Kossuth-díjas nép- és világzenei formáció, a 
Csík zenekar névadó alapítója: Csík János. A klasszikus hegedû tanulása után a táncházi 
alapokkal is megismerkedô fiatalember 1988-ban alapította autentikus népzenét játszó 
zenekarát. A Csík zenekar – a magyar népzenét merészen ötvözve a kortárs alternatív 
zenével – sajátos világzenei produktumot hozott létre, mintegy hidat építve a különbözô 
zenei kultúrák között. Az ünnepelt hegedûs-énekessel beszélgettünk.

2 Bencsik Gyula

Csík János 50

„Ez a népmûvészet!”
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Gramofon: December 27-én lesz a Csík zenekar családias 
jellegû születésnapi koncertje a Fonóban, a te tiszteletedre, 
merthogy idén töltöd be az 50. életévedet. A koncert és az ad-
digra megjelenô CD címe Ratkó József költô Úgy élni, mint a 
fák címû versének elsô sora. Az elmúlt 50 évben úgy éltél, mint 
a fák?
Csík János: Ratkó verse gyönyörû, és egy szép igazságot fo-
galmaz meg jelképesen arról, hogyan élnek a fák – és tud-
nak  vagy tudnának az emberek is értékesen élni, ahogy 
én is igyekszem. Az ünnepi mulatság  után három nappal 
azonban  december 30-án – a tényleges születésnapomon 
– tartjuk az immár hagyományos óévbúcsúztató koncer-
tünket a Syma Csarnokban, amellyel megköszönjük, hogy 
ismét sikeres évet zárunk.

G.: Feltételezem, hogy mindkét fellépésetek telt ház elôtt zaj-
lik. Mióta játszotok telt ház elôtt? Amióta elkezdtétek az alter-
natív könnyûzenei együttesek dalainak feldolgozását?
CS. J.: A népzene Magyarországon sokáig – a jazzhez ha-
sonlóan – rétegmûfajnak számított. Ennek ellenére vidéki 
zenekarként számos díjat és kitüntetést kaptunk. Nekem 
rendkívül sokat jelentett, hogy a Népmûvészet Ifjú Mestere 
és Kiváló Mûvész Együttes lettünk, vagy hogy 2000-ben 
Sidneybe utazhattunk az olimpiára, mint országunk kultu-
rális delegációjának tagjai. Ezek mind olyan elismerések 
voltak, amelyek elsôsorban népzenei munkákhoz köt-
hetôek. Viszont kétségtelen, hogy amikor 2005-ben a 
Kispál és a Borz a Petôfi Csarnokban koncertezett, és 
Lovasi András meghívott minket, hogy játsszunk velük 
két-három nótát, akkor az egy sorsfordító pillanat volt az 

életünkben. Nem csak nekünk és a Kispálék alternatív 
muzsikájáért rajongó, ott lévô néhány ezer embernek. Az a 
néhány másodperces döbbenet, amikor a koncert közepén 
megjelentünk a színpadon, és elkezdtünk kalotaszegi legé-
nyest játszani, megváltoztatta az életünket, egyben sok 
olyan fiatalra is hatással volt, akik addig nem sokat tudtak 
a magyar népzenérôl. Aztán amikor elôadtunk néhány 
Kispál és a Borz számot a saját hangszereinkkel, kitört az 
ováció. Az a néhány perc sokak számára kapukat nyitott. 
Egy olyanfajta kedvet ébresztettünk az emberekben, ami-
nek köszönhetôen jobb szívvel fordultak a népzene felé, 
másfelôl jobb szívvel kezdték hallgatni az alternatív muzsi-
kát. Az egyik legsikeresebb dalunk Kiss Tibitôl a Most mú-
lik pontosan címû, amit addig a Quimbytôl ismerhettek a 
hallgatók. Akik addig kizárólag népzenét hallgattak, 
érdeklôdni kezdtek a Quimby iránt. Olyan jól sikerült a 
dalban szereplô, mezôségi népzenei betét, hogy visszake-
rült az eredeti környezetébe: erdélyi lakodalmakban a népi 
muzsikusoknak attól kezdve szinte kötelezô lett tudniuk 
ezt a számot. Mi voltunk az olvasztótégely.

G.: Nemrég egy koncerteteken a régi Bergendy zenekar Szel-
lemvasút címû slágerének átiratát játszottátok, ami sem alter-
natívnak, sem mai zenének nem nevezhetô. Meddig szélesed-
het a repertoár?
CS. J.: Annak idején A kor falára címû lemezünkkel in-
dultak a könnyûzenei feldolgozásaink. Például egy mezô-
ségi dallamot elôadtunk úgy, mint a falusi zenészek, majd 
elôadtuk swingben is, egy jazz-zenekarral. Zenekarunk 
egyik jeles tagja, Szabó Attila hegedûs-gitáros, aki a Kispál 
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és a Borzban is játszott évekig, elsôsorban az alternatív rock irányá-
ba mozdult el, míg én fôleg azokat a zenéket hoztam, mint amilyen 
a Senki nem ért semmit címû dal, ami egy tradicionális bluesból 
íródott Lovasi András szövegével. Vagy akár a Széki hobó, ami 

a Hobo Blues Band Közép-európai Hobo blues címû számának 
az átirata. Ez utóbbiakkal kicsit saját városi létünket, városi 

folklórunkat is kifejezésre juttatjuk azokban a dallamok-
ban, amelyeket faluról hoztunk.

G.: Az említett zeneszámok zenei szocializációd részét ké-
pezték? Mely zenekarok nevét írtad a tolltartódra?
CS. J.: Igazából egy városi társasház második emele-
térôl való fiú vagyok, ennek megfelelôen szocializá-
lódtam. Ettôl függetlenül gyermekként jó társaságba 
keveredtem, néptáncos lettem, de mellette szerettem 
az LGT-t, a Piramist, Hobóékat vagy a Hungária 
együttest, míg a külföldiek közül a Queen és az 
ABBA tartozott a kedvenceim közé. És persze 
imádtam a Beatlest, bár a Rolling Stones néhány 
száma is tetszett. Az alternatív szcénából talán a 
Bizottság vagy a Doors említhetô. Mindenképpen 
szót ejtek még Cseh Tamásról, akivel személyes jó 
kapcsolatba kerültem. Ôszinte, igaz szívbôl tör-
ténô muzsikálása örökre beírta nevét a magyar ze-
netörténetbe. 

G.: Mint korábban nyilatkoztad, édesapád városba 
költözött falusi parasztember volt, de gyári munkás-

ként is fontosnak tartotta, hogy gyermekei zenélni ta-
nuljanak, ezért is íratott be téged hegedûórákra. 

CS. J.: Én anno klasszikus zeneiskolába jártam. Re-
mek hegedûtanárom volt, egy hölgy, aki tudta, hogy 

jobban szeretek focizni mint hegedülni tanulni, mégis 
észrevett bennem valamiféle tehetséget, türelmesen 

törôdött velem, elvitt különbözô versenyekre, ahol díjat 
is nyertem. Ettôl függetlenül a klasszikus zenei próbál-
kozásaim csupán négy-öt évig tartottak, aztán kez-
dôdött néptáncos életem. Könnyû volt elcsábulnom. 
Ha jól emlékszem, egy barátom már járt oda a térrôl, 
és azzal keltette fel az érdeklôdésem, hogy ott szépek a 
lányok. Tetszett az új közösség.

G.: Vagyis a klasszikus alapokra helyezve, a táncházi 
mozgalomban kezdtél aztán népzenét játszani? 
CS. J.: Elsônek táncosként is a dunántúli ugróst ta-
nulta meg az ember. Mindenki ismer ilyeneket. Pél-
dául a Hol jártál az éjjel, cinegemadár? vagy a Hej, 

Jancsika, Jancsika… kezdetû dalokat. Ilyeneket 
kezdtünk zenélni. Még alig tudtunk elôadni né-

hány ugróst, amikor a Kecskeméthez közeli 
Lakiteleken tanító Lezsák Sándor meghí-

vott bennünket zenélni gyermeknapra, 
hogy játsszunk a kisiskolásoknak. Azóta 
is jóban vagyunk. Akkoriban jobb hí-
ján mi, zenészek egymás közt cserél-
gettük magnókazettán a különféle Fo
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gyûjtéseket. Hallgattuk és 
megkíséreltük leutánozni a 
felvételeken hallható ügyes 
zenészeket, így tudtunk las-
san tanulni. Azután idôvel 
átjöhettek Magyarországra 
az erdélyi muzsikusok, 
akiktôl szintén lehetett ta-
nulni. Ma már a technikai 
fejlôdésnek is köszönhetôen 
óriási zenei anyag áll egy zenész rendelkezésére, aki tanul-
ni akar.

G: Említetted barátságodat Lezsákkal. Próbált benneteket 
használni a politika? 
CS. J.: Hál’ Istennek semmiféle nyomást vagy biztatást 
nem éreztem soha. Általában azok az emberek, akik ezzel 
a fajta kultúrával foglalkoznak, nem politikai szempontok 
szerint vizsgálják a népzenészeket, s általában a folklórt. 
Úgy gondolom, szép lassan megtanulják a felnôttek és a 
gyerekek is, hogy mik valójában a mi értékeink, mit kell 
valóban becsülni. Volt, hogy bennünket nemzeti ünnep-
napokon meghívtak a Fidesz nagygyûlésre zenélni, aminek 
szívesen eleget tettünk, de rendszeresen nem jelenünk meg 
egyik párt rendezvényein – sem itthon, sem a határon túl 
a magyar nyelvterületen. Máshová meg nem is hívnak. Mi 
az egészséges nemzeti öntudat pártján állunk, azaz túlzá-

soktól mentesen tekintünk 
büszkén nemzeti értékeink-
re. Mi a koncertjeinket erre 
is használjuk. Sokszor el-
mondom két szám között, 
honnan van a hallott zene, 
mi volt a funkciója. Mint 
ahogyan azt is, hogy míg 
német nyelvterületen az 
utóbbi 150–200 évben 

mint egy 5 ezer népdalt tudtak gyûjteni, addig a mi kuta-
tóink ugyanannyi idô alatt 250 ezret. Elképesztôen gazda-
gok vagyunk kulturális szempontból ezen a vidéken.

G: Mikor és merre kezdtél el magad is népzenei anyagokat 
gyûjteni?
CS. J.: Kecskemét környékén van az én kis hazám, így 
elsôként nagymamámat énekeltettük meg Szabadszállá-
son. Aztán a környezô falvakat is bejártuk, például 
Ágasegyházát. Nagymamám úgy tanította meg nekem, mi 
az igazi népi  szellemi alkotókészség, kreativitás, hogy egy 
akkoriban a rádióban sugárzott munkásôr-dalt is elénekelt 
nekünk. De nem akárhogyan, hanem a maga sajátos ízei-
vel, díszítéseivel, vagyis teljesen átalakult az a mozgalmi 
dal az ô dalává, ami szép lett – olyan emberi. Akkor azt 
mondtam: ez a népmûvészet. 

n

„Kedvet ébresztettünk  
az emberekben, aminek 

köszönhetôen jobb szívvel  
fordultak a népzene felé”

MEGJELENT!

Kapható: webbolt.fono.hu és a terjesztőknél,
valamint a digitális terjesztésben (ITunes, Hallgass Hazait, Deezer, Spotify, Amazon, stb.)
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        Úgy élni mint a fák

Lajkó Félix
         Végtelen szimfonik

Hercku Ágnes  
              Bandázom
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