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E.R.A címmel megjelent a na-
pokban a székelyudvarhelyi 
Monyo Project tizenegyedik 
nagylemeze. Molnár Endre 
(Monyo), a zenekar frontem-
bere, gitáros-dalszerzője az 
album üzenetéről, az alkotás 
fontosságáról, irányelvekről 
beszélt a Krónikának.

 » BEDE LAURA

A Monyo Project tagjainak fel-
nőtté válásáról, az életről és 
alkotásról szól a székelyud-

varhelyi zenekar frissen megjelent, 
E.R.A című nagylemeze. „Az album 
megjelenése előtt kísérleteztünk 
technóval és különböző műfajok-
kal, de arra az elhatározásra jutot-
tunk, hogy mégiscsak rockzené-
szek vagyunk annak ellenére, hogy 
most nagyon divatos a technó, amit 
egyébként nagyon szeretünk. Vi-
szont az élő zene mellett tettük le 
a voksunkat, és ezért azt találtuk 
ki, hogy készítünk egy klasszikus 
rockzenei albumot, amelyben a 
zenén, a dallamokon van a hang-
súly, nem a gépeken, de ez nem azt 
jelenti, hogy nem használunk gépe-
ket, csak olyan arányban, hogy ez 
ne menjen az alkotás rovására” – 
mondta el a Krónika megkeresésére 
Molnár Endre (Monyo), a zenekar 
frontembere, gitáros-dalszerzője.

Hozzátette, minden értelemben 
felnőtt emberhez méltó klasszikus 
zenei anyagot állítottak össze. Az 
egyszerűbb dalszövegeket Monyo 
írta, a bonyolultabbakat pedig Fa-
zakas Ilona (Baba) énekesnő, aki 
a színészi pályáról lépett a zenei 

A ZENÉN, A DALLAMOKON VAN A HANGSÚLY A SZÉKELYUDVARHELYI MONYO PROJECT FRISSEN MEGJELENT NAGYLEMEZÉNEK ANYAGÁN 

„Meghalni sem érdemes, éljünk és alkossunk!”

 » „Az élő zene 
mellett tettük le 
a voksunkat és 
ezért azt találtuk 
ki, hogy készí-
tünk egy klasz-
szikus rockzenei 
albumot.”

 » A zenefesz-
tivál minden-
kori célja, hogy 
megteremtse a 
meghitt együtt-
lét lehetőségét.

színtérre. „Az E.R.A. arról szól, hogy 
felnőttünk, hogy lassan meghalni 
sem érdemes, tehát akkor éljünk és al-
kossunk. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
hiszek a csodákban, afelől vannak ké-
telyeim, hogy az ember nagy sztár le-
het. Abban hiszek, hogy lehet nagyot 
alkotni, lehet csodálatos, maradandó 
dalokat írni” – részletezte a frontem-
ber. Kifejtette, az albumra a 6-7 perces 
teljes kompozíciók kerültek fel, de 
készültek rádiós verziók is, amelyeket 
már lejátszott a Petőfi  Rádió, illetve 
négy dalhoz videóklipet is forgattak. 
A zeneművek egyébként még a lemez 
nyilvánosságra hozása előtt szerepel-
tek Szabó Attila budapesti rendező 
fi lmjeiben.

A lemez megjelenését a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatta, amely-

nek segítségével a zenekar négy évig 
rendszeresen koncertezhetett Lon-
donban, és a tervek szerint ebben a 
hónapban kisebb turnéra indulnak 
az angol fővárosba. „Volt olyan év, 
hogy többet játszottunk London-
ban, mint Székelyudvarhelyen, de 
lehetne több fellépésünk itthon. Vi-
szont a komolyabb koncertjeinket 
Erdélynek köszönhetjük, mert ami-
kor színpadra álltunk a vásárhelyi, 
székelyföldi és kolozsvári fi lharmo-
nikusokkal, nagyon büszke voltam 
arra, hogy a több tízéves szakmai 
tapasztalattal rendelkező muzsikus 
megtanulta a zenénket” – mutatott 
rá a gitáros-dalszerző. Hozzátette, 
a jövőben szeretnének tanulni, fej-
lődni, minél jobb zeneműveket al-
kotni, új lemezeket készíteni, illetve 

koncerteket adni. „Ugyanebben az 
irányban szeretnénk haladni, csak 
több elektronikát belevinni az al-
bumba, de a zeneiség, dallamosság 
nyilván marad” – mondta Monyo, 
aki erdélyi lemezbemutató fellépé-
seket is tervez.

A Monyo Project zenekart a gitá-
ros-dalszerző Monyo alapította Széke-
lyudvarhelyen 1999-ben, és abban az 
évben megjelentette első nagylemezét 
Monyo Freedom címmel. Az album és 
a lemezbemutató koncert több szem-
pontból is különlegességnek számí-
tott, mivel Erdélyben ez volt az első 
instrumentális album, és a bemuta-
tóra Tóth János Rudolf, a Hobo Blues 
Band egykori tagja elfogadta a meghí-
vást, és sztárvendégként fellépett.

A zenekar életében a következő 
mérföldkő az volt, hogy 2002-ben 
csatlakozott hozzájuk Baba. Az 
együttes indulását rögtön elismerés 
is követte: a Monyo Project a buda-
pesti országos dalversenyen első 
helyezést ért el. Az első énekes al-
bumukat Szlogenek, Szlengek, Va-
kerok címmel 2007-ben jelentették 
meg. A korong címadó dalát számos 
erdélyi és magyarországi rádió ját-
szotta.

A kétezres évek elején több zenei 
irányzat felé nyitottak, amelyeknek 
köszönhetően instrumentális és éne-
kes lemezeket jelentettek meg jazz, 
blues, valamint cold rock stílusok-
ban, de felléptek szimfonikus zene-
karral is. Dalaik több művészfi lmben, 
rövidfi lmben is szerepeltek, a zenekar 
Romániában több tévéműsorba ka-
pott meghívást, majd megkapták a 
Transylvanian Music Awards szakmai 
különdíját. A napokban pedig a zene-
kar Run Baby Run című dalát beválo-
gatták A Dal 2019 mezőnyébe.

 » B. L. J.

Elcsendesítő áhítattal, ünnepre han-
goló koncertekkel, vásártérrel várják 

az érdeklődőket vasárnap Kolozsváron, 
a Várom az Urat adventi keresztyén 
zenefesztiválon, amelyet 18. alkalom-
mal szervez az Ifj úsági Keresztény 
Egyesület (IKE) és a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) Reformá-
tus Tanárképző Kara. A zenefesztivál 
mindenkori célja, hogy megteremtse 
a meghitt együttlét lehetőségét mind-
azoknak, akik Erdély különböző ré-
széiről érkeznek Kolozsvárra. A BBTE 
Auditorium Maximum termében szer-
vezett rendezvény 15 órától kezdődik 
az adventi vásártér megnyitásával, 

ahol ékszerek, adventi koszorúk, 
karácsonyi díszek, könyvek és kéz-
műves termékek beszerzésére nyílik 
lehetőség, majd 16 órától folytatódik 
a meghívott zenekarok koncertjével 
és áhítattal. A zenefesztiválon fellép 
a Musichorum Énekkar (Kolozsvár), a 
FIKE-band (Kolozsvár), a Graal (Ma-
rosvásárhely), a Snaps Vocal Band 
(Sepsiszentgyörgy), valamint az Élő 
Kövek (Zilah), áhítatot tart Szikszai 
Szabolcs FIKE-lelkész.

Idén Kolozsváron kívül három hely-
színen rendezik meg a Várom az Urat 
adventi keresztyén zenefesztivált. De-
cember 9-én Székelyudvarhelyen a 
Tomcsa Sándor Színházban 17 órától 
kezdődik a rendezvény, színpadra lép: 

a Nóta móka zenekar, a Sófár, a Fund-
amentum, a Laudate, a Szentegyházi 
Forrás Együttes, valamint a Szike.

December 15-én Marosvásárhelyen, 
a Sapientia EMTE épületében 16 órá-
tól kezdődik a zenefesztivál. Meghí-
vott zenekarok: szászcsávási ifj úsági 
zenekar, En Theo, Imm-pro, valamint 
a Piccolino gyerekkórus. December 
16-án Kézdivásárhelyen, a Vigadó Mű-
velődési Házban 17 órától fellép: a Ko-
vászna-belvárosi gyülekezet ifj úsági 
zenekara, a Kézdivásárhelyi Reformá-
tus Kollégium zenekara, a kézdi-orbai 
református egyházmegye lelkészcsa-
ládjainak kórusa, valamint a Worship 
Team. A rendezvényekre a belépés 
ingyenes.

Nagykorúvá vált a Várom az Urat adventi keresztyén zenefesztivál

Az albumon szereplő dalok szövegét Baba és Monyo írta. A zenekar lemezbemutató fellépéseket tervez

Adventi beszélgetés, közönségtalálkozó Hobóval

Közönségtalálkozót és meghitt adventi beszélgetést szerveznek pénte-
ken Kolozsváron Földes László Hobo Kossuth-díjas előadóművésszel, 
a Nemzeti Színház társulati tagjával. A János Zsigmond Unitárius 
Kollégiumban tartandó közönségtalálkozó apropóját Hobónak a héten 
megjelenő Hé, magyar Joe! című duplalemeze adja, amelyet a kolozsvári 
közönség elsőként ismerhet meg – egyelőre nem koncert, hanem be-
szélgetés útján Ercsey Ravasz Ferenc újságíró-zenész vezetésével. A 18 

órakor kezdődő rendezvényre a belépés ingyenes.A Várom az Urat zenefesztivál adventi vásárterén kézműves termékek, karácsonyi díszek is megtalálhatók
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