
→ A borvilág is lemez-
felvétellel vette kezdetét 
legígéretesebb zenés 
évünk, amely a kény-
szerűség miatt részben 
meghiúsult. A bezárt-
ság első két hetében a 
mindennapi rutin átüte-
mezése mellett ennek 
elfogadása után tudtam 
csak hangszert venni a 
kezembe. Átértékelődött 
sok minden, és a terve-
ink is átíródtak.
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Gyermekeknek, fi ataloknak és 
felnőtteknek egyaránt szeret 
zenélni a sepsiszentgyörgyi 
Evilági együttes, amelynek 
sokszínűségét két új projektje, 
a Mozsikácska és a BRVLG 
(Borvilági) jelzi. Orbán Ferenc 
zenekarvezető az új lemezről, 
a zenei inspirációról és a nyári 
tervekről beszélt az Erdélyi 
Naplónak.

→ BEDE LAURA

Nemcsak borivóknak címmel 
tavasszal megjelent a BRVLG ze-
nekar bemutatkozó lemeze. Mek-
kora munka eredménye az album?

Megközelíthetem több oldalról 
is, hiszen bő húsz évvel ezelőtt 
találkoztam azzal a boros verssel 
– nevezetesen Pilinszky Bordal 
remekével –, ami öt évvel ezelőtt 
indította el a majdnem tízéves Evi-
lági együttesünk újabb, tematikus 
vonalát. Egyszerűbben és érthe-
tőbben fogalmazva: két évet ölelt 
fel a kutatói és alkotói tevékeny-
ség, amelyet 2008 őszén az első 
koncert pecsételt meg.

Az irodalmi feldolgozások je-
lentős részét képezik az új lemez-
nek. Milyen szempontok alapján 
történt a válogatás?

A zenei alkotást – bennem, belő-
lem, vagy inkább általam – a kez-
det kezdetén a versek hívták életre. 
Ez az alapélmény két évtizede elkí-
sér, és jelenleg is az egyik legfonto-
sabb megnyilvánulása eme zenés 
teremtés-játéknak. Szeretem a ko-
moly mondanivalót, az igényesen 
megfogalmazott sorokat, emellett 
fontosnak tartom, hogy anyanyel-
vemen énekeljek, mert álmodni 
is azon szeretek – minderre a ma-
gyar irodalom a garancia. A nép-
dalfeldolgozásokkal óvatosabbak 

vagyunk, de úgy éreztük, a teljes-
ségre való törekvésben érintenünk 
kell egy-két felszabadultabb han-
gulatot. A versek felkutatásának 
– azon túl, hogy legyen bennük 
boros utalás – fő szempontja az 
volt, hogy zenei inspirációkat köz-
vetítsenek. Ez alapvető igény, ami 
nélkül nem születhet dal.

A lemezen három elismert ma-
gyarországi vendégművész is 
szerepel: Szalóki Ági énekesnő, 
Juhász Gábor dzsesszgitáros és 
Ferenczi György szájharmonikás.

A sokszínű Evilági történetben 
első alkalommal határoztuk el, 

hogy professzionális körülmények 
között rögzítsünk lemezt. Ezért az 
év első napjait Budapesten töl-
töttük, s ha már ennyire házhoz 
mentünk, újabb nagy álomként 
felmerült a vendégművészek meg-
hívása. Örömünkre szolgált, hogy 
mindhárom művész igent mon-
dott a felkérésre. A közös felvétel 
élménye pedig életre szóló.

 
Új korszak kezdődött az Evilá-

gi együttes történetében, ugyan-
is Mozsikácska név alatt főképp 
gyermekeknek daloltok, míg 
BRVLG zenekarként a fi atalokat 
és felnőtteket próbáljátok meg-
szólítani. Miért fontos külön el-
nevezni ezt a két projektet?

Tekintettel arra, hogy az Evilági 
nem hagyományos együttesként 
működik, úgy gondoltuk, fokoz-
zuk ezt a furcsaságot azzal, hogy 
a két új tervünket más-más névvel 
illetjük. Komolyabbra fordítva a 
szót: amikor a felnőtteknek beha-
rangozott koncertünkre többnyi-
re gyermekek érkeztek, azon túl, 
hogy a repertoárt a színfalak mö-
gött átírtuk, elhatároztuk, hogy a 
jövőben megpróbáljuk érthetőb-
ben elmondani szándékunkat. 
Tudjuk, a soknevűség kalamajkát 
is okozhat, de szerencsére szere-
tünk erről beszélgetni. Ennél job-
ban már csak zenélni szeretünk 
– gyermekeknek, fi ataloknak és 
felnőtteknek egyaránt.

A két célközönség közül melyi-
ket könnyebb megszólítani, és 
milyen színpadi eszközöket hív-
tok segítségül?

Nincs recept, vagy ha van, az 
kimerül abban, hogy megpróbál-
juk eldalolni, szerintünk hogyan 
csobog a patak. A kedves közön-

ség már többször visszaigazolta 
azt a nagy igazságot, hogy nem 
lehet előre tudni, egy dalnak mi 
lesz az útja. Viszont fi gyelmesek 
vagyunk, s próbálunk jelzések-
ből tanulni. Mára kötelező, hogy 
gyermekkoncertjeink interaktívak 
legyenek. A felnőttek már kiszá-
míthatatlanabbak. De ez nem baj.

A koronavírus-járvány bizo-
nyára megnehezítette a munká-

tokat az elmúlt néhány hónap-
ban. A stúdióban is leállt az élet?

A borvilágis lemezfelvétellel 
vette kezdetét legígéretesebb ze-
nés évünk, amely a kényszerűség 
miatt részben meghiúsult. A be-
zártság első két hetében a min-
dennapi rutin átütemezése mel-
lett ennek elfogadása után tudtam 
csak hangszert venni a kezembe. 
Átértékelődött sok minden, és a 
terveink is átíródtak. Nem rágó-
dunk azon, mi nem valósulhatott 
meg, inkább az új lehetőségekre 
fi gyelünk. Ezek egyik kiemelkedő 
mozzanata a Hajnali ének című 
dalunk közösségi eléneklése volt 
– tíz év alatt nem kaptunk ennyi 
lélekemelő visszajelzést egyetlen 
alkotásunkra sem.

 
Milyen terveitek vannak az idei 

nyárra?
Az elmúlt időszakban dalok 

és műsorötletek is születtek, de 
mindenekelőtt szeretnénk a leg-
frissebb lemezeinket népszerű-
síteni. E négyhónapos kényszer-
pihenőt július 17-én törjük meg, 
hiszen Sepsiszentgyörgyön tart-
juk a BRVLG Nemcsak borivók-
nak lemezbemutatóját a Kultúr-
Park program keretében. Lassan 
megszólalnak a telefonok, jön-
nek a szervezői keresések – úgy 
tűnik, az eff éle lelki töltekezésre 
újra lesz lehetőségünk a család-
terápia után.

Orbán Ferenc (balra) szerint a versek felkutatásának fő szempontja, hogy legyen bennük boros utalás, és zenei inspirációkat közvetítsenek 
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→ Minden korosztályt megszólító zenekar

Az Evilági 2011-től létező zenei törekvés. Énekelt ver-
sekre, népdalfeldolgozásokra és saját szerzeményekre 
alapozzák tevékenységüket. Az elmúlt esztendők alatt 
változatos műsorokat alkottak kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. A sokszínűséget jelzi – az Evilági mellett – a 
gyermekeknek daloló Mozsikácska és a tematikus BRVLG.
A Mozsikácska név alatt két lemez jelent meg: Iszkiri és 
Kalamajka. Koncertjeiken főképp kortárs költők gyermek-
verseit dalolják közös zenéléssel, énekléssel és játékok-
kal fűszerezve. A BRVLG (Borvilági) zenekar 2018-ban jött 
létre. A repertoár olyan dalokat tartalmaz, amelyek a bort 
is megéneklik. A magyar líra és a népköltészet nagyszerű-
ségével összhangban törekszenek színezni muzsikájukat 
többféle stílust érintve. A zenekar tagjai: Orbán Ferenc – 
ének, gitár, mandolin, Gábor Szabolcs – szaxofon, Gyer-
gyai Szabolcs – basszusgitár, Pál Gábor – dob.




