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Az interjú előtt azt mesélte a menedzsered, 
hogy amint meghallottad, hogy egy magyar 
magazinnak kellene nyilatkoznod, azonnal 
rávágtad, hogy persze, bármit. Különleges 
kapcsolatot ápolsz az országgal? 
Bárcsak! Sajnos eddig csak egyszer játszot-
tunk Budapesten (2006-ban a Dürer Kertben, 
a Torche társaságában – a szerk.), de nagyon 
szeretnék visszatérni! Az egy elképesztő 
koncert volt. Ha jól emlékszem, aznap több 
politikai tüntetés is volt, totális káosz, rá-
adásul el is tévedtünk. Már nem emlékszem, 
melyik utcában volt a klub, de a városban 
legalább négy különböző helyen is van olyan 
nevű utca. Szóval elsőre valami nagyon sötét 
környéken kötöttünk ki. De ez biztosan nem 
fog újra megtörténni, mert már nem én vagyok 
a frontember, a turnémenedzser és a sofőr egy 
személyben. (nevet)

A Roadburn fesztivál idei kurátoraként mit 
mondanál, mi köti össze az általad készített 
program fellépőit? 
Szerintem elsősorban az, hogy a legtöbb 
fellépő az úgynevezett csináld magad-színtér-
ből nőtte ki magát. Valamint az, hogy abszolút 
a saját útjukat járják. Olyan zenekarokat 
akartam bookolni, amelyekről úgy gondoltam, 
hogy önazonosak és erős identitásuk van. Még 
a súlyosabb zenék kontextusán belül sincs 
előírva, hogy bármilyen szabályokat kellene 
követned. Ez mindig is lenyűgözött a különbö-
ző színterekben, hogy így is lehet.

Mit gondolsz, mit „nyertetek” a pár évvel 
ezelőtti tagcserékkel?

Egy lehetőséget, hogy anélkül fejlődjünk, hogy 
igazán erőlködnünk kelljen. Ha a zenekarod 
fele, a ritmusszekciód lecserélődik, az egy-
részt óhatatlanul kihat a hangzásra, másrészt 
az új zenészeknek más képességei is vannak. 
Más háttérrel rendelkeznek, másképp játsszák 
ugyanazt a stílust. Nick (Jost, basszusgitá-
ros) és Sebastian (Thomson, dobos) teljesen 
másfelől érkezett, rengeteg olyan ötletük volt, 
amire nem számítottam és ami beszivárgott  
a zenénkbe. Az egész egy olyan dolog volt, 
amit nem láthattam előre és nem is akartam – 
elvégre ki szeretné, hogy kilépjenek  
a zenekarából? De ha így történik, sok si-
kert kell kívánnod nekik és talán ők hozták 
az okosabb döntést, nem én. (nevet) Úgy 
kell tekintened a változásra, mint egy jó 
dologra. Különben nem adod meg magadnak 
a lehetőséget a fejlődésre. Szóval így kellett 
tennem.

Vannak egyébként olyan dolgok, amiket  
a baleseted óta nem tudsz már megcsinálni  
a sérült kezeddel? 
Persze, sok mindent, eléggé szívás. De gitá-
rozni még mindig tudok és igazából ez számít. 
Egy kicsit óvatosabbnak kell lennem, ennyi az 
egész. 

Ha pár szóban kellene jellemezned  
a Baroness eddigi négy lemezét, mit monda-
nál róluk?  
Mindegyik jobb, mint az előtte lévő. Bizonyos 
értelemben a Baroness esszenciája számomra 
az, hogy fejlődünk. Nem ismételjünk magunkat 
túl gyakran. Minden albumunkkal igyekszünk 

kipróbálni valami újat, olyan dolgokat, amiről 
pár éve vagy úgy általában nem hittük volna, 
hogy képesek leszünk rá. Mindig azon va-
gyunk, hogy még jobb számokat írjunk, ami 
kihívás. 

A Purple volt az első lemez, ami a Relapse 
Records helyett már a saját kiadótoknál,  
az Abraxan Hymnsnél jelent meg. 
Megvolt erre a lehetőségünk és éltünk vele. Az 
évek során összeállt egy erős csapat, akikkel 
dolgozunk és szerintem fontos megjegyezni, 
hogy ahogy telik az idő, nem feltétlenül leszel 
még önellátóbb. Gyakran azok az emberek, 
akik az egyes színterek mögött állnak,  
a producerek, a roadok és így tovább, akikkel 
több-kevésbé napi szinten dolgozol, segítenek 
elérni a céljaidat. Adódott egy ilyen lehetőség, 
és úgy gondoltam, hogy így még inkább füg-
getlenek tudunk lenni. Kevesebb ember lenne 
érintett a dolgokban, de mi választhatnánk ki 
 a számunkra legmegfelelőbbeket. Totális 
művészi szabadságot élveznénk, nem kellene 
attól félnünk, hogy valaki belenyúl a lemeze-
inkbe vagy azt mondja, hogy ezt nem lehet.

Történt ilyen a Relapse-nél? 
Nem, de nem akartam megvárni, míg ez válto-
zik. Plusz, még egy lépés a függetlenség felé 
mindig jó ötlet, még ha ez azt is jelenti, hogy 
otthagysz valamit, amivel amúgy teljesen 
elégedett vagy. Számomra jobb vállalni egy 
olyan kockázatot, ami illik a mentalitásunkhoz, 
mint megmaradni a biztonságos és ismert 
felállásban. 

A sokak által a „savannahi Mastodon”-ként definiált Baroness két éve szinte szó sze-
rint a halál torkából tért vissza a negyedik, Purple című lemezével. Egy angliai busz-
baleset következtében a frontember, John Baizley majdnem elvesztette az egyik kar-
ját, a ritmusszekció pedig ki is lépett, a zenekar a feloszlás szélén állt. Hogy mégsem 
így történt, sőt, napjaink egyik legkiemelkedőbb crossover zenekara erősebb, mint 
valaha, arra a lemez mellett bizonyíték volt az idei Roadburn fesztivál is, aminek 
nemcsak az egyik legjobb koncertjét adták, de Baizley még a kurátora is volt – sőt,  
a Recordernek is örömmel nyilatkozott. INTERJÚ KOLLÁR BÁLINT.
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a kockázatot.

Baroness.
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