
folytatás a 7. oldalról
Az idők változtak, a stílusok, a divatok is, a hangszerek 

is, de elmondhatjuk, hogy mindezek soha nem ingattak meg 
bennünket a jó ízlésért, az igényességért vívott (némelyek sze-
rint) szélmalomharcunkban.

Közben sokan feltüntek üstökösként a modern zene egén, 
és ugyanúgy el is tüntek a süllyesztőben. Kezdeti példaképe-
ink közül sokan a zenei igénytelenséget választották a meg-
élhetésért cserébe, de lassan 25 év távlatából elmondhatjuk, 
hogy mi a jó utat választottuk: kitartással az igényesség jegyé-
ben sikerült olyan jeles helyeken önálló koncertestet tartani 
saját dalainkkal, mint a Művészetek Palotája, a Szent István-
bazilika stb., és olyan nagynevű művészekkel létrehozni kö-
zös produkciót, mint Varga Miklós (az örök István, a király), 
Szvorák Kati (aki Bobby McFerrinnel is fellépett már az Aré-
nában), vagy éppen Kalapács József, a magyar rockzene egyik 
legnagyobb bálványa.

– Népzenei elemekkel elegyített progresszív rockot játszik a ze-
nekar – legalábbis az értők szerint. Szerintetek mit játszotok?

– Hát igen. Így indultunk. Viszont azóta elmondhatjuk, 
hogy a reneszánszfeldolgozásoktól a gyerekdalokig minden-
ben otthonosan mozog a zenekar. Számtalan rockopera, jó 
néhány koncertnyi progresszív konceptanyag, egy autentikus 
moldvai csángó népdalelemekre építkező világzenei sikermű-
sor és sok más áll mögöttünk. Már a kezdetektől kacérkod-
tunk a new wave-vel, viszont ujabban felfedezhetők zenénk-
ben dzsesszes, latinos, world musicos, sőt hip-hopos, súlyos 
metálos, vagy akár a legmodernebb elemek is. Mindezekhez 
viszont kedves barátunk, Gryllus Dániel azt a megjegyzést 
fűzte, hogy mi bármit játszhatunk, úgyis annyira jellegzetesen 
Role-osan szól, hogy senkinek eszébe sem jutna a dal műfaja. 
Dalaink szövegei a magyar (és néha a nemzetközi) költészet 
remekei, amikor éppen nem népköltészetről van szó. 

– Mennyire illeszkedik ez a stílus a mai zenei trendekbe és 
mennyire egyedi?

– Hála Istennek ez nem illeszkedik sehová, mivel mindig 
is a magunk útját jártuk. De azért néha zavar, hogyha egy-egy 
kritikusunk azért nem mer megkritizálni, mert azt sem tudja, 
hogy hova soroljon és kihez hasonlítson. Ez így már nem elég 
konstruktív számunkra.

– Népzenét ötvöz rockzenével a Kormorán vagy a baróti 
Transylmania is. Mi különbözteti meg a Role zenekart az előbb 
említett együttesektől?

– Szerintem mindhármat meg kell hallgatni, és rögtön 
kiderül, hogy szembeötlő különbségek vannak a Kormorán-, 
Transylmania-vonal, no meg a Role zenei világa között. Mi 

sohasem építettünk szenzációhajhász klisékre, amerre gyak-
ran elcsúsznak a gyors sikerre vágyók. Egy-egy éppen nép-
szerű zenei vonalnak a jól bevált elemeit felhasználva hamar 
be lehet férkőzni a nagyközönség kegyeibe, de hosszú távon 
(vagy néha már első hallásra is) az igazi zenekedvelők (vagy 
csak egyszerűen igaz emberek) ráéreznek a dalokban rejlő 
őszinteségre, a tiszta emberi érzelmekre, a szívből jövő zené-
re, amelynek nincs szüksége semmilyen csomagolásra. Mi a 
zenénkben vagyunk ízig-vérig székelyek, székelyföldi ma-
gyarok, nem pedig a külsőségekben. Gondosan vigyázunk, 
hogy mindig tiszta forrásból táplálkozzunk. Számunkra az 
inspirációt mindig is a régi (elsősorban pentaton népi hang-
sorokra épülő) magyar népzene jelentette, amely mellett 
hiteles forrásnak számítanak a 17. századbeli csíksomlyói 
polihisztor ferences szerzetes, Kájoni János művei is. Az 
igazi magyar népzene nem tévesztendő össze a múlt század 
eleji műdalok áradatával, amikor a többnyire pesti, de nem 
magyar származású (igen, ez nem véletlen, hiszen annak a 
kornak legtehetségesebb zeneszerzői Magyarországon más 
nemzetiségűek voltak) szerző megzenésít egy roppant ak-
tuális – a katonaságról, hazáról, nemzetről – szoló szöveget. 
Ez önmagában nem lenne baj. Itt mindössze az válik egyre 
nagyobb problémává, hogy a magyar ember elfelejti lassan 
a saját (talán a világon a leggazdagabb) népdalkincsét az új 
keletű műdalok áradata miatt, mivel ezek sokkal tetszető-
sebbek első hallásra a modern fülek számára, ráadásul sok-
kal aktuálisabb szövegekkel rendelkeznek.

Visszatérve a kérdésre: mindhárom zenekart a nemzeti 
vonalhoz sorolják, de mi elsősorban zenénk meg a tiszta szán-
dékaink miatt vagyunk idesorolhatók. Mi soha nem gyűlöl-
tünk senkit, a szövegeinkben sem, csak szeretnénk, ha meg-
őrizhetnénk és továbbadhatnánk, népszerűsíthetnénk a saját 
népünk páratlanul gazdag kincseit, szembeúszván a divatos, 
népbutító áradattal. Ugyanakkor gondosan kerüljük az oly 
divatos sírva vigadást is, ugyanis tudjuk, hogy a jövőbe kell 
tekinteni, a múlt értékeit továbbvive.

Mindig furcsának tartottam a Kormoránnál, amikor a 
Húzd a harangot dalban például buliznak, bulizenével tá-
masztják alá egy falu pusztulását, vagy a Három határ refrénű 
dalban ugyancsak vigadnak azon, hogy éppen szétdarabolják 
Magyarországot. Ez a Transylmaniánál sohasem fordul elő. 
Ők mindig a megfelelő hangulatú dallammal támasztják alá a 
sokszor mély értelmű  szövegeket.

– Nagyon változatos a repertoárotok, de ez a változatos-
ság a népzenére, illetve a népzenéből táplálkozó reneszánsz 
kori műzenére eredeztethető: Kájoni miserend, Reneszánsz, 
Szent Erzsébet legendája, Székely Golgota című előadásai-
tok, lemezeitek sikeresnek bizonyultak. Mint ahogy sikeresek 
a klasszikus és kortárs költők megzenésített verseiből készült 
produkcióitok is? Hogyan fér meg egymással pl. a rockzene 
meg Ady?

– Ady-műsorunk érdekesen készült: olvastuk a verset, és 
a vers azonnal hozta, mondhatni diktálta a dalt. Itt mi csak a 
szívünket-lelkünket kellett hozzáadjuk, és közben mindvégig 
gondosan odafigyeljünk, hogy semmit ne vegyünk el a versek-
ből, hanem inkább hozzátegyünk önmagunkból. A valóság az, 
hogy – bármilyen hihetetlenül is hangzik, de – a versekben 
rejlő hangulat, ritmika, erő, dinamika, játékosság diktálta szá-
munkra a dalt, mert sosem játszottunk azelőtt még olyan mű-
fajú dalokat, mint az Ady-műsorunkban. Van itt zúzós metál, 
rap, dzsessz, vagy éppen reneszánsz dallam is.

– Azt írja Ady-lemezetek kapcsán a Magyar Nemzet új-
ságírója, hogy „ha a század második felében születik, egészen 
biztosan rocksztár lett volna Ady Endre”. Állítását megindo-
kolja: „Ez illett volna hozzá, és valószínűleg tömegek rajong-
tak volna érte, ahogy költőként is legendává vált még életében. 
Akkoriban a Nyugat számított undergroundnak, a kulturális 
élet okkal vagy ok nélkül megszilárdult tekintélyei üldözték is 
tűzzel-vassal szegény Ady Endrét. Pedig aztán! A Role zene-
kar Ady-lemeze mintha ezt az analógiát támasztaná alá, és 
megmutatja, hogy Ady kortárs kontextusban, rocksztárként is 
tökéletes.” Igaz ez?

– A zenekarból mindnyájan úgy gondoljuk e műsor lét-
rejötte után, hogy Ady a mai időkben is sokkal több lenne, 
mint egy rocksztár. Ő zseniális gondolkodóként mindig, 
mindenben túllátott az éppen aktuális divathullámon, és 
ezért egyik legvitatottabb irodalmárunk. Nekünk is néha 
fáj az, amit olvasunk műveiben, és mindig van valaki a zene-
karból, aki nem ért egyet Adyval adott pillanatban az adott 
témában, de ezen túllépve be kellet lássuk, hogy valahogyan 
fentről, kívülállóként is volt rálátása mindenre, a benne rejlő 
hihetetlenül lángoló tűz, a heves érzelmei ellenére. Adyt ol-
vasva rájöttünk, hogy verseiben minden megtalálható a sze-
relemtől a hazafiságig, a mélységes vallásosságtól az emberi 
vívódásig, gyarlóságig... És mindenből van pro és kontra... 
Például: elképesztő, hogy valaki ennyire szerethette nemze-
tét, miközben kegyetlenül ostorozta annak negatívumait, 
gyengeségeit, vagy a folyamatos, már-már az ateizmus ha-
tárát súroló, súlyos kétségei között is a legnagyobb alázattal 
imádta az Istent.

– A rockzenét a szubkultúra kategóriájába sorolják általá-
ban a szigorú ítészek, Adyt pedig a kultúra megtestesítőjeként 
tisztelik. Hová tartozik az általatok létrehozott kettősség?

– Ma már nagyon ortodox ítész kell legyen az, aki még 
mindig itt tart, hiszen óriási átfedések vannak a „komolyze-
ne” és a modern zenei műfajok között. Én klasszikus zenei, 
népzenei képzettséggel/múlttal is rendelkezem, és mindez 
csak segít az alkotómunkánkban, olyannyira, hogy most 
már nehezen tudnánk szétválasztani a különböző műfajokat, 
amelyek befolyásolnak. Nehéz lenne manapság szubkultúrá-
nak nevezni azt a műfajt, amelybe világszerte számtalan elis-
mert kulturális szaktekintély teljes mértékben beleveti magát, 
és amely egészséges megújulást hozott a zenei életbe.

Ady pedig igazi nonkonformista lázadó volt egész életé-
vel, munkásságával a prűd nyelvészek, politikusok és az ak-
kori társadalmi elit legnagyobb megbotránkozására... Kérdés, 
hogy most mi is változott? Véleményem szerint Ady akkor 
is, most is a kultúra megtestesítője volt, csak időközben a 
társadalomnak sikerült odafejlődnie, hogy ezt felismerje és 
elfogadja.

– További terveitek?

– Ezt talán most nem árulnám el. Maradjunk annyiban, 
hogy ezután sem adjuk alább, ugyanis jövőben a zenekar 
működésésnek 25. évfordulóját szeretnénk megérni.
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