kiadásában a közelmúltban megjelent új lemezek
I.
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Az első lemezem, “Jól gondold meg kislány” sikere is késztetett egy újabb
megszólalásra. Koncertjeink során keresnek szólólemezt részemről, hát ezeknek
az igényeknek is szeretnék megfelelni.” Majorosi Marianna
A hazai folk-és világzenei szcéna egyik legnépszerűbb zenekarának, a Csík
Zenekar szólistája második szólólemezét készítette el a közelmúltban. Majorosi
Marianna 2014-ben ünnepelte énekesnői pályafutásának 20. évfordulóját.
Ekkor kezdődött el az a munkafolyamat, amelyben olyan zeneszerzők és
előadók voltak társai, mint Presser Gábor, Radics Ferenc és természetesen a
Csík Zenekar tagjai.
Első önálló lemeze Jól gondold meg kislány! címmel pont 10 éve jelent meg,
mely a lányok párválasztásának tematikája köré épült. Az új album immár egy

érett nő élményeit, tapasztalatait, tudását összegzi a női lélekről, a szerelemről,
az anyaságról, a népzene és a világzene találkozásában.
Majorosi Marianna - Istenem, Istenem-Gyimesi

II.

2015
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„(…) Olyan Lukács Miklós zeneszerzői világa, mintha kifejezetten történeteket
mesélne, drámai hangulatok, események zajlanak meglepő erővel elővezetve,
néha már-már úgy tűnik, mintha mondana valamit a cimbalom, akárha emberi
nyelven szólna. Persze korántsem csak nagy futamokról, hangos
nekivadulásokról van szó, csodálatosan bánik a csendes szavakkal is.” - Lángoló
Gitárok
Egy mű értékét eldöntheti, hogy általa mennyire kerülünk közel annak
létrehozójához. Lukács Miklóshoz és a zenekarához, új lemeze kapcsán nagyon.
Szélesre tárták a kaput, ha figyelünk, mindent megtudunk róluk is, mikor a
zenén keresztül a városukhoz fűződő viszonyukról és érzéseikről
mesélnek.Lukácsék egy-egy képeslapot küldenek a csendes hajnalokról, az
ébredő, a sokszínű, a rohanó majd a sejtelmes éjszakában megnyugvó és
befogadó Budapestről. Arról a városról, ahol zene, szerelem és szeretet van.
Ahol élnek és ahonnan egyszer majd elmennek. Ahogy mi is.

"Trióm második lemeze Budapestről szól! Életem meghatározó helyszíne ez a
város, ezért szeretném bemutatni, hogy mit jelent nekem valójában!
A kompozíciók, képeslapként jelennek meg életemből! Némelyik, üzenet
szeretteim felé,de az is kiderült,hogy mit jelent a hajnal csöndje,amiből ébred a
város és nyüzsögni kezd!" (Lukács Miklós)
Lukács Miklós egyike a világ legjobb és a legkeresettebb cimbalom
művészeinek és hatalmas munkabírás jellemzi. Számtalan formációban tag vagy
meghívott művész, rengeteg albumon találkozhatunk nevével. 2013-ban hozta
össze saját trióját, Baló István dobossal és Orbán György bőgőssel. Lukács
ötlete volt a Cimbiózis név, hisz, mint mondja "a köztünk létrejövő szimbiózis
kulcsfontosságú". Az elnevezés cím pontosan takarja a zeneszerzői filozófiát,
mivel a kamarazene szerűen felépített darabokban mindhárom zenész egyforma
súllyal szólal meg. A kompozíciók megírásakor Lukács Miklós csak irányokat
adott meg, laza struktúrákban gondolkozott, amelyeket a szabad játékkal,
impressziókkal töltenek ki.
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A zenekar 25. évfordulós jubileumi koncertjével legendát írt és ír a Csík
zenekar; emlékezetes volt az a nagykoncert is, amit 2015. december 30-án
adtak a Syma Csarnokban. Ez a már-már kortárs zenetörténeti esemény
látható-hallható ezen a DVD-n.
Ajánló a 25 éves Csík-koncert DVD-jére
Van-e recept 25 évre?
Visszatekintve persze okosan bólogathatunk: világos, hogy ezt az utat csak siker
koronázhatja. Ilyen döntéseket, ezeket a változásokat... naná, hogy csak ide...
hová is vezethetett volna máshová ez a negyed század.
Közben meg egy fityfenét.
Nagyon sokfelé vezethetett volna.
A receptet nem tudom.
Annyit viszont tudok, hogy az összetevők között ott van a “sosem pont azt
csináljuk, mint a többiek”, a “még véletlenül sem azt csináljuk, amit várnak
tőlünk”, valamint a “nincs olyan meglepő zenei keverék, amelyiket ne lenne
érdemes megpróbálnunk”.
De leginkább az van benne, hogy a Csík zenekar soha nem öncélú. Nem
önmagukért különcök, nem önmagukért kísérletezők, nem önmagukért hídépítők,
nem önmagukért lelkesedők.
Csak meg kell nézni ezt a felvételt: rögtön érteni fogják, miről beszélek.
Lehet, még a recept is kirajzolódik az elmúlt 25 évről.
(Süveges Gergő)
1. Addig babám el nem veszlek
2. "Boldog szomorú dal"
3. Bihari román táncok
4. Hajnalban
5. A kunfejedelem - Kunságifi
6. Ez a vonat ha elindult, hadd menjen...
7. Csillag vagy fecske
8. Szívrablás
9. Be sok eső be sok sár
10. És jött a doktor
11. Keserves, hoina és vert kezes
12. Juhmérés
13. Én vagyok az, aki nem jó
Csík zenekar:
Barcza Zsolt - cimbalom, harmonika
Bartók József - nagybőgő
Csík János - hegedű, ének
Kunos Tamás - brácsa, brácstambura, dob, ének

Majorosi Marianna - ének
Makó Péter - tárogató, szaxofon, klarinét, citera, ének
Szabó Attila - hegedű, gitár, ének
Közreműködők:
Berecz András, Dióssy D. Ákos, Dresch Mihály, Ferenczi György, Kispál
András,
Lovasi András, Mihalik Ábel, Németh Ferenc, Presser Gábor
III.
NYOLC FONÓS LEMEZ A VILÁGZENEI LEGJOBBAK KÖZÖTT
Közzé tette a World Music Charts Europe az idei legjobb 250 világzenei lemez
listáját honlapján. A sorrend a WMCE közel 25 országból származó, összesen
48 világzenei szakemberének havi pontozásos szavazatai alapján áll össze. A
WMCE minden hónap elsején publikálja havi toplistáját, az éves lista pedig az
előző naptári év összesítését tartalmazza. Ezen a rangos felületen most összesen
10 magyar előadó 11 albumából 8 lemez Fonós kiadvány, köztük Herczku
Ágnes: Bandázom c. lemeze, Lajkó Félix két legutóbbi albuma, a novemberi
toplistás Zűrös Banda és az augusztusi toplistás Cimbaliband: Moldva.
A listán szerepelnek olyan első lemezes együttesek, mint a Zűrös Banda vagy a
Góbé, illetve autentikus népzenei albumok, mint a Cimbaliband Moldva vagy a
Fodor Sándor „Neti” Szegelet c. lemez. A cigányzenei kultúrát képviseli a
Romano Drom colors című albuma.
Más kiadók lemezei közül a Cimbalomduó lemeze, a Palya Bea Nő, és az előző
évben dobogós Söndörgő Tamburocket c. albuma került az idei rangos listára.
43. Herczku Ágnes: Bandázom (Fonó)
44. CimbaliBand: Moldva (Fonó)
58. Cimbalom duó (Balogh Kálmán- Lukács Miklós duó lemeze) (FolkEurópa)
118. Lajkó Félix: Végtelen – szimfonikus lemez (Fonó)
133. Zűrös Banda első lemeze (Fonó)
134. Góbé zenekar: Ez van! (Fonó)
135. Palya Bea: Nő (MG Records)
170. Romano Drom: colors (Fonó)
199. Lajkó Félix – Balázs János: Jelszó (Fonó)
220. Ifj. Fodor Sándor "Neti": Szegelet (Fonó)
221. Söndörgő: Tamburocket (Riverboat Records)

Zürösbanda

Lajkó Félix

A Fonó hivatalos YouTube csatornáján a lemezek egy-egy
száma meghallgatható, belinkelhető. www.youtube.com/user/musicfromfono. A
lemezek kaphatók a Fonó webboltjában, valamint a terjesztőknél.

