
Bencsik Gyula

„Tizenhárom kedvenc számom van 
az új lemezen”

Interjú Borbély Mihállyal, a Borbély 
Műhely Grenadilla című új albumáról

Grenadilla címen júliusban jelent meg új albuma a Borbély Műhely nevű 
formációnak. A cím utal a klarinét és más fafúvós hangszerek alapanyagára, 

melyeket Borbély Mihály zenekarvezető is értőn használ. A lemez anyagát 
még év elején, a Budapest Music Center stúdiójában rögzítették. Az egyik 
legsokoldalúbb multiinstrumentalista hazai előadót, a nép- és világzene,  

a jazz és a kortárs zene kiváló művelőjét az album létrejöttéről, fogadtatásáról, 
egyéb zenei felállásokban játszott szerepéről és a hazai jazzéletről kérdeztük.
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Mi a grenadilla? Miért ez a dal lett az album címadója?

A lemez készítésekor tudatos elhatározás volt, hogy ezúttal 

kevesebb szaxofon szerepel majd rajta, helyette első 

hangszerem, a klarinét és a tárogató kap fontos szerepet. 

Utóbbi hallható a lemez legtöbb számában a fúvósok közül. 

A basszusklarinét az elmúlt hatnyolc évben lett kedvenc 

hangszerem. A klarinét és a tárogató teste is a grenadilla 

nevű fából készül. Sokáig ezek a fafúvós instrumentumok, 

csakúgy, mint a vonós hangszerek fogólapja és a zongora 

fekete billentyűinek borítása is, afrikai ébenfából készültek. 

Idővel aztán a hangszergyártásra alkalmas jó minőségű 

ébenfák megritkultak. Előtérbe lépett a grenadilla, amelyet 

régóta használtak már a bútorgyártásban vagy a jól ismert 

afrikai faszobrok alapanyagául, de fafuvolákat, pikolókat és 

oboákat is régóta készítenek ebből a keményfából. 

Hogy lehet egy hangszert a zenész keze alá gyártani? 

Több tárogatóm is van, egy Schunda meg egy Stowasser, 

vagyis a feltalálók alkotásai, de néhány éve egy új hangszert 

készített a kezem alá Tóth József, aki évtizedek óta meg

szállottként dolgozik a tárogató megújításán. Amikor még 

egyben volt a hangszer teste, amire aztán rákerült a tölcsér 

és a fúvóka, Tóth mester megfújatta velem a még játszó

lyukak nélküli hangszert, hogy magának a fának a rezgése 

alapján válasszam ki, melyik anyag lesz megfelelő számom

ra. Akkor én többféle fa közül a grenadilla mellett döntöttem. 

Mire elkészült a hangszer az általam kért billentyűzettel, 

az csakugyan kezes báránnyá vált a kezeim között. A híres 

amerikai Charles Lloyd és a kubai származású Paquito 

D’Rivera is készíttetett már hangszert Tóth Józseffel. Vissza

térve a címadáshoz, a fent említettek miatt választottuk 

címnek a grenadillát, a kiadó Budapest Music Centerrel 

egyetértésben.

Hányféle hangszert szólaltatsz meg az albumon?

A grenadillatestű hangszerek közül tárogatón, klarinéton 

és basszusklarinéton játszom, de ezek mellett olyan 

további, fából készült népi hangszerek is megszólalnak, 

mint a tilinkó, kaval és a szerb kettősfurulya, a dvojnice. 

Egyetlen zenekari számban játszom szopránszaxofonon, 

amit aztán – látva szegény hangszerem háttérbe szorulását 

– két további duófelvételen is használtam.

A közreműködők között van Szabó Dániel zongorista, aki a 

zenekar egyik alapítója volt, és már hét éve Los Angelesben 

él. 

Épp itthon volt a lemezfelvétel idején, január elején, és 

megkérdeztem, lennee kedve egykét duót rögtönözni 

velem, ő pedig örömmel elvállalta. Azt hiszem, az újra 

egymásra találás öröme hallatszik is ezeken a szabadon 

improvizált darabokon, melyekből végül – épp emiatt – 

mindkettő rákerült az albumra. A lemezen hallható 13 

számból ezek mellett van még két kollektív zenekari 

improvizáció, továbbá egy Tálas Áronopus, a többi az én 

kompozícióm. Árontól már az előző lemezre is kértem 

számot, mert azon túl, hogy ragyogó muzsikus, rendkívül 

ötletes zeneszerző is. Szerzeménye kiválóan illik az album 

egészének zenei világába, ugyanakkor rögtön hallatszik az 

a friss hang, amit ő képvisel, hisz némiképp máshogy látja 

a világot, mint a zenekar többi tagja, beleértve magamat is.

Mi fűzi össze a 13 számot? Van valamiféle íve a lemeznek? 

Eljut a hallgató valahonnan valahová zenehallgatás közben?

Amikor az új számokat elkezdtük próbálni, majd alakítani, 

érlelgetni a koncerteken – elsősorban hazai pályán, 

szentendrei klubunkban – úgyszólván magától kikristályo

sodott az a fajta hangulat, amelyről éreztem, hogy megadja 

majd az album alaptónusát. A sok improvizatív ötlet 

leginkább a fejekben és szívekben maradt meg, ugyanis 

nagyon ritka, hogy rögzítjük a játékunkat. A Grenadilla 

felvételekor ez a sok közös élmény és a pillanatok varázsa 

adott új formát a kompozícióknak. Szabó Viktor hangmér

nök előző lemezünkhöz hasonlóan ismét alkotótársként 

vett részt a munkában, ami szintén fontos eleme volt 

a sokfelől táplálkozó zenei anyag keverése során. Az ő 

akusztikus víziója nagyban hozzájárul az album változatos

ságában is egységes hangzásvilágához. Igazából nem volt 

előzetes koncepcióm arra nézve, hogy milyen szerkezeti ív 

határozza meg a számok sorrendjét, ez csak a keverés 

során kezdett körvonalazódni, s néhány korábbi sorrendi 

ötletem meg is változott a számok visszahallgatását 

követően. Kezdő számnak például eredetileg nem az 

Our Favorite Thingst gondoltam, de aztán rájöttem, hogy 

címével együtt – ami egyértelmű utalás a My Favorite 

Things című musicalbetétdal John Coltraneféle verziójára 

– ez a legjobb kezdőszám. Hisz jól tükrözi a mi kedvenc 

dolgainkat: különleges hangszerek, páratlan ritmusok, 

érdekes grooveok, szokatlan, néha disszonanciába hajló, 

máskor nagyon is konszonáns harmóniák, keleteurópai 

és távolabbi skálaasszociációk. A végleges sorrendről 

végeredményben egyedül döntöttem, figyelembe véve a 

tempók, hangulatok harmonikus váltakozását, és a kollégák 

észrevételeit is. Megnyugvást hoz a befejező Coda,  

ami miatt szerintem érdemes elejétől a végéig egyben 

meghallgatni az albumot. 

Elég hosszú az anyag, manapság ritkán hosszabb 60 

percnél egy jazzlemez.

Valóban, rátartással dolgoztunk, eleve bőséges volt a zenei 

anyag, s arra is gondoltunk, hogy amivel esetleg nem 

vagyunk elégedettek, vagy valamilyen szempontból kilóg 

kicsit, azt kihagyhassuk. De aztán kiderült, hogy minden 

számnak helye van az albumon, ha lemaradna valami, az 

hiányozna, így aztán több mint 66 perc lett a lemez hossza.

Ha már szó esett hangulatokról, az Élet-szekéren meglehe-

tősen melankolikus. 

A cím Weöres Sándor Öregek című versének egy sorára 

utal, és a Kodály által megzenésített kórusdarabnak a jelzett 

helyen megszólaló motívumából indul ki. Lassú, meditatív 
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darab, az élet végső kérdéseiről szól, pozitív vég

kicsengéssel. Kicsit eltér a többi számtól, de ezzel együtt 

a lemez egészében mégiscsak fontos szerepet kapott. 

Ha valami gondod van, akkor javaslom meghallgatásra, 

mert kiszakít az élet rohanásából, s felkavar ugyan, de meg 

is nyugtat. Másfelől a címadó szám mellett még sok 

energikus, grooveos darab szerepel, melyek a zenénkre 

jellemző balkáni, Kárpátmedencei népzenei motívumok 

mellett a jazz legjellegzetesebb elemeit is fölmutatják, így 

az elgondolkodtató, lírai pillanatok különös hangsúlyt 

kapnak. Szintén külön világ a népdalos ihletésű, Szabados 

György örökségének szellemében fogant Sűrű csillagos ég, 

amely afféle parlando, rubato áramlású free jazz közeli, 

ugyanakkor nagyon is harmonikus muzsika, amely aztán 

méltóságteljes ritmusban hömpölyög tovább. Talán ez és a 

néha huncut 15/8os lüktetésű címadó darab, a Grenadilla 

15 azok a kompozícióim, amelyek leginkább mutatják, hogy 

hol tartok most, és hol tartunk a zenekarral. És talán még 

az Álom egy földről és a... Szóval 13 kedvenc számom van  

a Grenadillalemezen.

A kollégák is hasonló visszajelzéseket adnak?

Igen, eddig a muzsikusok és a kiadó BMC munkatársai is 

igen pozitívan nyilatkoztak, ami nagyon fontos számomra, 

hisz ehhez a rangos kiadóhoz, ezzel együtt egy nagyszerű 

csapathoz tartozom. És ha arra gondolok, hogy a Fonónál 

is megbecsülnek (hamarosan ott is újabb lemezt veszek 

fel), akkor igazán hálás vagyok a Teremtőnek, hogy két 

rangos, elkötelezett kiadó művészgárdájának is tagja 

lehetek. A koncertvisszajelzések nagyon jók, közönségünk 

is roppant izgalmasnak tartja az anyagot, úgy gondolom, ők 

is értik a lemez zenei, érzelmi, filozófiai, spirituális üzenetét.

Egy folytonosan improvizációra épülő zenét játszó együt-

tesnek, mint a Borbély Műhely, nem csak koncertfelvételt 

kéne kiadnia? 

Két koncertlemezem is készült a Fonóban, melyeknek 

spontaneitásával, hangulatával elégedettek voltunk, a 

hangzás terén azonban mindig kompromisszumot kellett 

kötnünk. Egy zongorás kvartettnél a hangzásviszonyok 

egyensúlyban tartása pedig még nagyobb kihívás a hang

mérnök számára. Miután a Grenadilla stúdiófelvétele is 

meglehetősen spontánra sikeredett – ezt is, mint minden 

lemezünket együtt vettük fel a zenekarral, tehát nincsenek 

rájátszások, javítgatások – elég frissnek érzem az anyagot, 

hisz sok tételt a stúdióban rögtönöztünk, sok pedig ott 

nyerte el végleges formáját. 

Hogyan definiálnád azt a fajta muzsikát, amit a Grenadilla- 

lemez hordoz?

A mostanában használatos kortárs improvizatív zene 

meghatározás illik rá. A jazz mindig is egyfajta olvasztó

tégelye volt a különböző zenei irányzatoknak, a klasszikustól 

a népzenéig, a kortárs zenéről, a zaj és zörejzenéről ne is 

beszéljünk. Ma a keleteurópai jazz, a skandináv vagy 

a francia jazz nagyon mást jelentenek egymáshoz  

és a kortárs New Yorki jazzáramlatokhoz képest is. 

Én klasszikus és népzenén nőttem fel, hatással van rám 

Kodály és Bartók, és ezeket az impulzusokat a jazzben 

hozom felszínre. 

A Borbély Műhely mellett aktívan szerepelsz több  

formációban.

A Borbély–Dresch Quartettel tavaly jött ki új lemezünk, 

a Binder–Borbély duó lassan 25 éves, aztán ott van leg

frissebb formációm, a különleges összeállítású Polygon 

Trió, amelyben Lukács Miki és Dés Andris a partnereim. 

Évente kétháromszor játszunk Balkán Jazz Project nevű 

zene karommal, amellyel legközelebb az Auer Fesztiválon 

lépünk fel, a klasszikus koncertek kísérőprogramjaként. 

Nem mellesleg a Vujicsics Együttes alapítótagjaként immár 

45 éve muzsikálok. Ezek az aktuális zenekaraim, és szeren

csére mindegyik kicsit másmás részét foglalkoztatja zenei 

énemnek. Dresch Misi például közreműködik néha  

a Borbély Műhely vendégeként is, de amikor a közös 

kvartettünkkel zenélünk, azaz két fúvós bőgő, dob, 

harmónia hangszer nélkül, az egy egészen más világ. 

Bizonyos számokat csak Misivel és csak abban a formáció

ban tudunk játszani. Amikor ő fuhunozik, én meg a tárogatót 

vagy a basszusklarinétot fújom, az egy olyan különleges 

hangzás, amit mással lehetetlen megismételni. Különben is 

hol találni még egy embert, aki fuhunozik?

Említetted már Tálas Áront, mint kiváló zongoristát 

és eredeti komponistát a Borbély Műhely tagjai közül. 

A többiekről is mondj, kérlek, egy-két mondatot!
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A több formációmban is szereplő kiváló bőgős, Horváth 

Balázs alapító tagja a zenekarnak, G. Szabó Hunor  

a dobosunk, aki a szintén alapító Baló Istvánt váltotta 

másfél éve. Hunorral könnyű volt összehangolódni, hisz ő 

dobolt Quartet B nevű zenekaromban, majd a Balkán Jazz 

Projectben is, vele immár másfél évtizede játszunk együtt.  

A Grenadilla az első Borbély Műhelylemez, amelyen  

szerepel. A Szabó Dani helyére lépő Tálas Áronról még 

annyit, hogy rendkívül egyéni zongorajátéka mellett 

időnként az elektronikus hangzás felé is kacsintgat, másutt 

pedig dobol. A tagcserékkel együtt úgy érzem, hogy 

a lassan két évtizedes Borbély Műhely zenei kohéziója 

megmaradt, eddig megjelent öt lemezünkön követhetők 

az állomások.

Mi lesz, mi lehet az utóélete a Grenadilla-anyagnak? 

Mennyire tudjátok kizenélni magatokból ezt a produkciót? 

Milyen fogadókészség van erre a zenére itthon  

és külföldön?

Ahhoz képest, hogy mennyit lehetne és milyen jó lenne 

koncertezni ezzel az anyaggal, elég kevés fellépési lehető

ségünk van. Sajnos a magyar jazz mögül hiányzik az igazi 

menedzsment, talán néhány kivételtől, például Sárik 

Petiéktől eltekintve. Szakcsi, Grencsó és Dresch mellől is 

hiányzik a profi szervezőgárda. Személyes kapcsolatok, 

egyedi felkérések vannak, de ha egy fesztiválon jól szerepe

lünk, és felvetődik, hogy menjünk máskor is (mi több, 

menjünk el még ötre), arra már nincs szponzor, pénz, 

logisztikai összehangolás, ezzel foglalkozó professzionális 

szakembergárda. Mindazonáltal nem panaszkodom, elég 

sokat játszunk itthon, néha külföldön is, ahol igazán feltűnő 

ennek a zenének a különlegessége. Ha itthon megszólal  

a tárogatóm, az nem olyan egyedi, mint amikor Párizsban, 

Berlinben vagy egy New Yorki jazzklubban hallható. A BMC 

remek kapcsolatokat ápol a külföldi terjesztőkkel, remélem, a 

Grenadilláról is jönnek majd a kritikák Londontól Chicagóig. 

Tanárként mennyire tudod népszerűsíteni azt a fajta zenét, 

amit te is képviselsz?

Szerencsére a tanítványaim közül is egyre többen érdek

lődnek a hazai jazzélet iránt, bár sokan inkább külföldi 

karrierről álmodoznak. Ifjúsági koncerteken mindig meglep, 

mennyire fogékonyak a diákok a különleges hangszerekre 

és hangzásra, hogy rácsodálkoznak egy igazi nagybőgőre, 

klarinétra. Ugyanakkor a fiatalok jelentős része azokat az 

elektronikus zenéket kedveli, amelyek jórészt a koncerteken 

is ugyanúgy, a hanghordozón hallhatóval megegyező 

módon szólnak, személytelenül. A bennünket hallgató 

fiatalokat megfogja az a csoda, hogy a koncertjeinken 

gyakorlatilag bármi megtörténhet. Megleptünk már 

idősebbeket is, akik a fellépésünk után döbbenten jelentet

ték ki: „Hát, ez a jazz? Miért maradt ki eddig az életünkből?!” 

Remélem, a következő generációból egyre többen lesznek 

fogékonyak erre a csodálatos muzsikára.


