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A Csajod kolozsvári funk-rock 
zenekar valamennyi dalának 
külön története van, és sosem 
törekedett arra, hogy slágert 
írjon. A Siculus fesztivál nagy-
díját néhány napja elnyert fi atal 
fi úbanda tagjai – Szőcs Tamás 
énekes, gitáros, Sentes István 
Zsombor basszusgitáros, Lőcsei 
Zsolt dobos, Láng Tibor gitá-
ros – sikerük titkáról, szakmai 
előmenetelükről, kislemezük 
megjelenéséről beszéltek a 
Krónikának.

 » BEDE LAURA

– Hogyan fogadtátok a hírt, hogy ti 
nyertétek a székelyudvarhelyi Sicu-
lus fesztivál nagydíját?
– Lőcsei Zsolt: Természetesen vé-
gigizgultuk a teljes eredményhirde-
tést, és amikor elhangzott, hogy A 
Csajod jövőre biztosan részt vesz a 
Siculus fesztiválon fellépőként, el-
telt pár másodperc mire rájöttünk, 
hogy ez azt jelenti, miénk a Sicu-
lus-nagydíj. Hatalmas elismerés, és 
egy újabb út kezdete. A díjkiosztó 
után megtiszteltetés volt eljátszani 
a repertoárunkat, és elismerés is 
egyben, hogy jó az, amit csinálunk, 
tetszett a zsűrinek, illetve az embe-
reknek.

– Mennyire volt szoros a verseny, il-
letve mi volt a sikeretek titka?
– Sentes István Zsombor: A ver-
seny nagyon szoros volt, az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is nagyon 
színvonalas volt a teljes Siculus 
fesztivál. A zsűrit nem irigyeltük, 
hiszen nagyon nehéz dolguk volt. 
Több stílus képviseltette magát, 
így nemcsak egyszerűen a legjobb 
pop-, rock- vagy metálzenekart kel-

lett díjazniuk, hanem különböző 
stílusokat kellett összehasonlítani-
uk, ezért se gondoltuk, hogy nyer-
hetünk. Mint a zsűri is mondta, az 
egyik legegyedibb előadást láthat-
ták tőlünk, ez nem feltétlen jelenti, 
hogy a „legrádióbaratább” produk-
ció volt, de nagyon örültünk, hogy 
a zsűri végül minket választott. Ez a 
fesztivál is bizonyítja, hogy nagyon 
színvonalas erdélyi zenekarok létez-
nek, amelyeket érdemes hallgatni.

– Mire szeretnétek fordítani az ezer-
eurós fődíjat?
– Láng Tibor: A pénzből a zene-
kar színpadi hangzását szeretnénk 
fejleszteni, mivel sok kisszínpados 
klubkoncerten nincs biztosítva 
megfelelő monitorizálás, így pár-
szor megesett már velünk, hogy 
nem igazán hallottuk egymást vagy 
akár a saját hangszerünket koncert 
közben, ami nagymértékben befo-
lyásolja az együttes élő hangzását. 
Emiatt lehetséges, hogy fülmonito-
rokat vásárolunk a nyereményből, 
ami nagy segítség lenne az említett 
problémák megoldására, de az is 
lehet, hogy mindenki külön vásárol 
majd a saját felszerelést, hangszere 
fejlesztésére szükséges kütyüket, 
ezt még nem döntöttük el.

– A 2017-es megalakulás óta számos 
koncertet adtatok, saját dalokkal ör-
vendeztettétek meg a közönséget. Mi 
segített a fejlődésben, szakmai elő-
menetelben?
– Szőcs Tamás: A zenekar mindig 
is prioritás volt számunkra. Nem 
számított, ha 300 kilométert kellett 
utazni egy próbára vagy koncertre, 
és másnap vissza. Az együttes min-
denik tagja más stílust képvisel, 
más zenéket hallgat, és szerintem 
ezt az előnyünkre tudtuk fordítani. 
A meglévő dalok is folyamatosan 
változnak, ahogy új ötletek jönnek, 
s általában olyan dalokat írunk, 

hogy csak gyakorlás után tudjuk 
eljátszani őket. Nem féltünk kísér-
letezni páratlan ritmusokkal vagy 
szűkített akkordokkal.

– Dalaitokat a lányok inspirálják, 
saját és mások által átélt élménye-
ket meséltek el. Hogyan működik az 
alkotási folyamat, ki milyen szerepet 
vállal benne?
– Sz. T: Minden dal más, és mind-
egyiknek megvan a külön történe-
te. A séta című szerzeményünknek, 
mely tavaly ilyenkor jelent meg de-
bütszámként, a dallamát megírtam 
már 3 éve, és a szövege 2 évig csiszo-
lódott. Ez az időszak elég hosszú 
volt, hogy több élmény és tapaszta-
lat inspirálja. Ezt a dalt már megírva 
„hoztam” a próbaterembe, és a zene-
karral felépítettük. Általában először 
a dallama születik meg egy dalnak, 
és ez már közvetít egy hangulatot, 
amin el lehet indulni a szöveggel. 
Stílusban is arra próbáljuk igazí-
tani, amit a dal megkér magának. 
Minden szerzemény más, és más a 
története. Van, hogy valaki hoz egy 
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Előnyt kovácsolnak a zenészek eltérő stílusából

Előmenetel. Sentes István Zsombor, Láng Tibor, Lőcsei Zsolt és Szőcs Tamás számára hatalmas elismerés a nagydíj, és egy újabb út kezdete

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
A 

CS
AJ

O
D

FO
TÓ

: 
BA

RB
Ó

CZ
 Z

SO
LT

kész dalt dallammal, szöveggel, és 
akkor a zenekarral csak felépítjük, 
mint például a Sétát. Van, hogy 
egy témából/riffb  ől összerakjuk 
a zeneműt, és együtt vagyunk az 
egész folyamatban. A Szulejmán 
és a Doom metáldalok – melye-
ket vittünk a Siculus fesztiválra – 
egy-egy nap alatt íródtak a júliusi 
alkotótáborunkban. A Gypsy girlt 
egy metálbanda dobosa inspirál-
ta, akit egy koncerten láttam az 
egyik klubban, és koncert előtt a 
beállásnál ugrott be a dallam. A 
Feliciát pedig egy német cserediák-
lány, akivel a Quimby tusványosi 
koncertjén találkoztam. Sosem az 
volt a célunk, hogy „rádióbarát” 
dalt vagy slágert írjunk. Olyan ze-
neműveket próbáltunk írni, ame-
lyek izgalmasak számunkra, mi is 
szívesen hallgatnánk, és élvezettel 
tudjuk játszani őket.

– Mikorra várható a kislemez meg-
jelenése, illetve az idei évre tervez-
tek koncerteket?
– L. T.: A tervünk az volt, hogy a 
második EP-n szereplő dalokat 
külön-külön egy videóklip vagy 
dalszövegvideóval együtt tárjuk a 
nagyközönség elé, mint ahogyan 
Az első tartalék és az Eső című 
számainkkal tettük. Hátravan 
még két dal, ezekből egy számnak 
(amit most a Siculuson is játszot-
tunk) már meg is van a koncepció-
ja a megjelenést illetően, és biztos 
hamar kieszeljük, hogy az utolsó 
számunk erről a kislemezről mi-
lyen körítéssel lásson napvilágot. 
Pontos dátummal még nem tu-
dunk szolgálni, de az biztos, hogy 
még idén megjelennek.

– A járványügyi szempontokat fi -
gyelembe véve, hogyan képzelitek 
el a következő időszakot?
– S. I. Zs.: A járványügyi helyzet 
nagyon megnehezíti az egész ze-
nei iparág lehetőségeit. Nagyon 
sok koncertünk maradt el a jár-
vány miatt, több fesztivál és kül-
földi fellépés. Mi leginkább a jö-
vőre koncentrálunk, azon belül is 
új számok írására. Nyár folyamán 
6 új szerzeményt írtunk, amit sze-
retnénk minél előbb megmutatni 
a közönségnek.

 » Mint a zsűri 
is mondta, az 
egyik legegye-
dibb előadást 
láthatták tőlünk, 
ez nem feltétlen 
jelenti, hogy a 
„legrádióbará-
tább” produkció 
volt, de nagyon 
örültünk, hogy a 
zsűri végül min-
ket választott.

A zenekar színpadi hangzását szeretné fejleszteni a fődíjjal járó ezereurós nyereményből A Csajod




