
Hózsa Zsófia

„Az életben nincsenek  
elvágólagos határok”

Interjú Borbély Lászlóval
Az ötödik lemezkiadványát készíti bő egy éven belül. A sor Liszt késői műveivel indult,  

a Goldberg-variációkkal folytatódott, ősszel pedig egy olyan ritkaság kerül  
előadásában a polcokra, amiből Magyarországon most először készült felvétel:  

Messiaen Madárkatalógusa. „A valaha zongorára komponált zenék között is  
az egyik legnagyobb katedrális” – írja az album kísérőfüzetében.  

Borbély László szeptemberben már A fúga művészetének felvételével folytatja  
a munkát, és koncertekre is készül. Bach és Messiaen istenkereséséről,  

modernségről, a zeneszerzővel való párbeszédről, az előadó feladatáról beszélgettünk.
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Sorozatnak készültek a lemezek, vagy út közben alakult ki, 

hogy milyen darabok következzenek?

A Liszt-anyagot korábban, még 2017-ben rögzítettem, és 

Hunka Róbert Zoltán, a Hunnia Records and Film Production 

producere vállalta a kiadását. A többi lemezt is a Hunnia adta 

ki. Az első valóban közös munkánk a Szilágyi Szabolccsal 

felvett Parallel Lives volt, ez után kezdtünk el gondolkodni a 

szólólemezekről. Ezek részemről több éve bennem zajló 

folyamatok, vágyak, tervek, megkezdett vagy még meg nem 

kezdett munkák voltak. Mint például a Goldberg- variációk, 

amit pár éve élő adásban játszottam el a rádióban, és közben 

megfogalmazódott bennem, hogy akár fel is vehetném le-

mezre. Amiért különleges ez a Bach-felvétel, illetve a meg-

jelenés előtt álló Messiaen is, az a felvételnél alkalmazott ún. 

natív DSD-technológia, ami a megszokotthoz képest egészen 

más kvalitást ad a hangzásnak. Laikusként – hiszen ebben 

abszolút laikus vagyok, – azt mondanám, hogy direktebb, 

közvetlenebb hangzást, olyan természetességet kölcsönöz  

a hangnak, amit én tulajdonképpen mindig is kerestem 

a stúdiófelvételeken. Három éves gyerekként is pontosan 

ez fogott meg a zongorahangban: a kristályos tisztasága, 

egyenessége – nem tudom kikerülni ezt a szót, hiszen a 

zongora ütőhangszer is. Ez a nehézsége, de ez a varázsa is. 

A kísérőfüzetben leírja, hogy mennyire sokat jelent önnek 

művészként a Madárkatalógus. Csupán ez az oka annak, 

hogy két Bach-lemez között sorra került, vagy egyéb szem-

pontok alapján is beilleszkedik a barokk elefántcsonttor-

nyok közé?

Mind Bach, mind Messiaen világszemlélete, istenkapcsolata, 

istenkeresése nagyon közel áll hozzám. Emellett rendkívül 

komplex szerzőkről van szó. Messiaenról mondanék néhány 

szót, hiszen Bachról már sokfélét mondtak nálam avatot-

tabbak. Messiaen zenéjének minden egyes eleme eleve 

meghatározott, a skálák, a hangok, az akkordok, a ritmusok, 

sőt, még illatok is... Művészetének minden egyes eleme 

egy teljes rendszert alkot, és nem is tud nem rendszert  

alkotni. Nála soha semmi sem történik véletlenül, ahogy 

Bachnál sem. Ennek ellenére változékonyság, improvizációs 

lelkület hatja át a művészetét – ami ugyancsak rokonítható 

Bachéval –, néha viszont olyannyira anyagszerű, hogy ez-

által már-már testetlenné válik. Ennek talán legnyilvánvalóbb 

oka, hogy mindketten nagyon közeli kapcsolatban voltak 

a legtávolabbi szférákkal, és meg is tudták szólítani azokat.  

Messiaen amatőr ornitológusként a természetben jegyezte 

le hangról hangra a madarak énekét, amelyeket aztán be-

emelt a ciklusba. Ez az első látásra kissé triviálisnak tűnő 

ötlet a mélyben hihetetlen bátorságot rejt. A Madárkatalógus 

előszavában pedig kihangsúlyozza, amit én is idézek a le-

mezem kísérőfüzetében: „Tout est vrai”, azaz „Minden való-

di”. Valódi abban az értelemben, hogy már meg van teremt-

ve. Ahogyan Bach is odaírja a művei alá: „Soli Deo gloria”, 

vagyis „Egyedül Istené a dicsőség”. Messiaen ugyanígy csak 

médiumként tekint önmagára, aki közel hozza az emberek-

hez a teremtett világ minket körülvevő csodáit.

Persze a valódi madárdalok stilizálttá válnak abban 

a pillanat ban, hogy zongorán szólaltatjuk meg őket, és én 

nem tudok madárbőrbe bújni. De azt a fajta frissességet, 

könnyedséget, hazárd lelkületet, ami a madarak sajátja, 

megkereshetem magamban. A madár soha nem gondol 

bele, hogy éppen egy kráter fölött repül. Ez számomra a vir-

tuozitás, és ugyanez érvényes a Goldberg-variációkra is: ha 

az ember lenéz a szakadékba, lezuhan. Olyat kell alkotni az 

adott pillanatban, ami nem esik le, mert nincs benne sem-

mifajta nehézkedés. Biztos nem véletlen, hogy a Goldberg -

variációkat a Messiaen-lemez követte, ugyanis számtalan-

szor szembesülök azzal, a zongora, mint hangszer mennyire 

könnyen nehézkessé tud válni. Ha belegondolunk, hogy 

mekkora energiát mozgatnak a billentyűk és a kalapácsok, 

és ez az energiaátvitel mennyi plusz időt is jelent, nincs is 

min csodálkoznunk. De a kolibrit vagy cinegét sem roppant-

ja össze az az erő, amit énekléskor kifejt. Pontosan ezt a 

fajta súlytalanságot keresem én a zongorázásnál. 

Liszt, Bach és Messiaen zenéjében ezt a magáénak érzi?

Sokan talán értetlenül állnak ez előtt a gondolat előtt, de 

vállalom: hármuk közül számomra Messiaen a legkevésbé 

modern. Természetesen nem azért, mert a nyelvezete ne 

lenne elég friss, kreatív, extravagáns, de ő a 20. század egyik 

legegyetemesebb zeneszerzőjeként érdekes módon már 

nem akarja megkerülni a romantikus stílust és szemlélet-

módot. Ahogyan egyébként az impresszionizmust sem, 

hiszen vállaltan Debussy kései utódjának nevezi magát. 

Bach minden kétséget kizáróan már-már olyannyira feltaláló 

volt, hogy nemhogy a kora nem értette, de 200 évvel később, 

sőt, mind a mai napig is szinte játszhatatlan nehézségűnek 

bizonyulnak a művei. Ő valószínűleg mindent papírra vetett, 

ami egyáltalán elképzelhető egy ember számára. Liszt bele-

született egy nemzeti romantikus attitűdbe, és magába szívta 

azt a fajta csillogó virtuozitást, amit a hegedűfenomén  
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Paganini képviselt. A fiatal Liszt legfőbb célja még az volt, 

hogy a zongorán egy korábban nem létező, mondhatni 

absztrakt virtuozitást jelenítsen meg. Megmászta a Mount 

Everestet, de egyszer csak már nem akarta megmászni, 

hanem elkezdte az is érdekelni, hogy mi van a Mount  

Everest hósipkája mögött. Az idős Liszt egy olyan nyelvet 

alkotott, ami a 19. században csak nagyon kevesek számára 

volt fogyasztható. Vállalta, hogy esetleg azt mondják majd 

róla: elfelejtett komponálni, vagy akár: megőrült – ahogyan 

ez történt is. Balcsillagzat, Szürke felhők – elidegenítő címek: 

ezekben a zenékben semmi tetszetős nincs, ugyanakkor 

nagyon igazak, és amorfak. Az alaktalanság pedig nagyon is 

emberi dolog, hiszen pontosan attól vagyunk emberek, 

hogy hibázunk, és ezt képesek vagyunk belátni, illetve be-

ismerni. Liszt késői darabjaiban pedig éppen az fogott meg, 

hogy letett a minden áron való megfelelni akarásról. A késői 

daraboknak van egy olyan kopottsága, sivársága, szárazsá-

ga, amire nem igazán tudok későbbi példát sem. Talán Liszt 

Ferenc a maga helyén, a maga arányain belül még moder-

nebb volt, mint Bartók Béla. Persze nem azért, mert Bartók 

ne lett volna elég modern, hanem, mivel Liszt akkor mert 

modern lenni, amikor ez még blaszfémia volt. Meghaladta 

saját korát. Valahogy nekünk, előadóművészeknek is hasonló 

a feladatunk. Ugyanis az előadó az első számú szűrő, akin 

keresztül bármifajta közlendő érkezhet a hallgató felé. 

Az előadónak tehát elsősorban médiummá kell válnia, ter-

mészetesen azon túl, hogy a szerzői szándékot is magáévá 

kell tegye, meg kell értse, el kell, hogy mélyítse. Ennek  

mentén felvetődik még egy olyan probléma is, hogy létezik-e 

egyáltalán kortárs zene. Ezek a kategóriák ugyanis valójában 

pusztán emberi kritériumok, amiknek minden áron meg 

akarjuk feleltetni a zenét, vagy általában a művészetet. S bár 

nem feltétlenül vagyok mindig híve a határok összemosá-

sának, nem tartom szerencsésnek, hogy külön beszélünk 

könnyűzenéről, komolyzenéről, kortárs zenéről... Mert vég-

letesen szétválasztódnak a műfajok, közben azok hatnak 

egymásra, ahogy ez mindig is így volt. Gondoljunk csak 

Mozartra, Schubertre, akik felhasználták az akkori táncdalo-

kat. Egyetlen kritérium létezhet: az igény. Érdekes, a komoly-

zene valahogy fél átvenni a popzenéből vagy a jazzből azt 

az előadói attitűdöt, ami egyedül teheti élővé a komolyzenei 

produkciót is. A klasszikus zenészek attitűdje sokszor egy 

olyanfajta álkomolyságot tükröz, a hallgatóság részéről pedig 

feltételez, ami nem biztos, hogy segíti Beethoven „Pastorale” 

szimfóniájának vagy Liszt h-moll szonátájának megértését.

Ha az előadó elsősorban a szerzői szándékot és a közönsé-

get tartja szem előtt, hol jelenik meg ő maga az interpretá-

cióban?

Tulajdonképpen a hallgatóban. Benne válik valamivé az, 

amit én a darabról gondolok, és amit úgy gondolok az adott 

műről, hogy elég időt szántam az elsajátítására, szavak nél-

kül kérdezgettem róla a szerzőt: valójában ez az analízis. 

A darab nem akkor teremtődik meg, amikor én eljátszom, 

hanem amikor elkezd a térben, az emberi pszichében to-

vábbélni. Ezért sincs két egyforma interpretáció, hiszen 

az minden egyes embernek mást és mást jelent. Persze, ha 

a zeneszerző beírta, hogy „non legato”, akkor nem játszha-

tom kötve – ezek szabályok kompromisszumok nélkül... 

A régebbi zenéket ugyanúgy modernnek kell tekinteni, mint 

az újat, mert ha egy előadó arra vállalkozik, hogy eljátssza 

Bach Olasz koncertjét, akkor annak a megszólalás pillanat-

ban kell egy érvényes Olasz koncertnek lennie. Nem elég, 

hogy Bach megírta, ráadásul csínján bánt az előadói utasítá-

sokkal, hiszen akkor mindenki megfelelő ízléssel játszott, 

nem volt még szükség például az artikulációs jelek minució-

zus rögzítésére a kottában. Ahhoz, hogy egy interpretáció 

a valós időben érvényes lehessen, szükséges az előadó mint 

médium, és az a szellemi és fizikai potenciál, ami belőle 

sugárzik. Ettől lesz egy interpretáció érvényes, igaz, valódi.

Persze nem mindent kell egy előadóművésznek erőltetnie. 

Bizonyos szerzők műveit például képtelen vagyok játszani, 

mert nincs hozzájuk semmilyen kulcsom. Talán van egy 

kulcsom Schuberthez, Liszthez vagy másokhoz, de nem 

biztos, hogy ugyanaz a kulcs más szerzőt is nyit. 

Aztán ott vannak a felvételek. Nagyon szeretek felvételeket, 

de még inkább élő koncerteket hallgatni – olyan darabokkal, 

amiket éppen nem tartok repertoáron. Nagyon meg tud 

zavarni ugyanis, ha akár jó vagy rossz előadásban hallom 

azt a darabot, amit éppen tanulok. Nehéz függetlenné válni 

a hallottaktól, tekintettel arra, hogy az interpretáció alakulása 

egy olyan vékonyka szálon fut, ami pillanatok alatt össze tud 

törni. Ez ugyanolyan, mint amikor az utolsó hang lecsen-

gése előtt elkezd valaki tapsolni. Nagy köszönet a tapsért, 

de próbáljuk meg kivárni vele azt a néhány másod percet. 

És ha nem is halljuk, még akkor is rezonál bennünk, és el-

visszük magunkkal. Azt gondoljuk, ha vége a koncertnek, 

vége a hangnak, pedig ez nem így van. Csak látszólag van 

vége a dolgoknak. Az életben nincsenek elvágólagos hatá-

rok. Az idő is folyik, ahogyan Dalí híres festményén. A mű-

vészetben nincs semmi sarkos. 

©
 B

o
rs

o
s 

M
ih

ál
y



33GRAMOFON

Szeptemberben veszi lemezre A fúga művészetét. Hogyan 

zajlik a felkészülés?

Ez egy számomra nagyon kedves és egyre beláthatat-

lanabbnak tűnő feladat. Még a zeneakadémiai felvételim 

másnapján kezdtem el tanulni a darabot, közel húsz évvel 

ezelőtt. Azóta számtalanszor eljátszottam a művet, rengeteg 

kudarc, öröm van tehát mögötte, és ki tudja, hány ezer óra 

gyakorlás. Sokszor évek teltek el anélkül, hogy egy hangot is 

játszottam volna belőle. Hasonlóan ahhoz, mint amikor újra-

olvasunk egy könyvet: sokszor talán csak arra emlékszünk, 

hogy mit éreztünk akkor, amikor előzőleg olvastuk. Ezek 

mindig a legpontosabb érzetek. Persze az évek során az 

izomemlékezet megbízhatóan működik, de azért csak erre 

nem lehet alapozni. Az a rendkívüli memória, amivel Kocsis 

Zoltán rendelkezett, csak nagyon keveseknek adatik meg.  

Ezzel párhuzamosan koncertekre is készül...

Igen, egyszerre többre is. Legelőször október 6-án a Zene-

akadémia Solti Termében adok szólóestet egy Glenn Gould 

emlékének szentelt műsorral, ezt követően 22-én Kiss Péter 

kollégámmal Kurtág, Ligeti és Eötvös két zongorára írt mű-

veiből játszunk a CAFe Budapest kortárs művészeti feszti-

válon, ugyancsak a Solti Teremben. Utána a Parallel Lives 

című, Szilágyi Szabolccsal közös, Bartók és Dohnányi műveit 

tartalmazó lemezt fogjuk bemutatni Stuttgartban, ezt pedig 

a Messiaen-lemez premierje követi majd november 20-án a 

Budapesti Francia Intézetben. És, hogy ne menjünk el  

Beethoven 250. születésnapja mellett sem: a martonvásári 

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban a zeneszerző 

születésnapján, december 16-án adok majd szóló estet 

Bach, Beethoven és Messiaen műveiből. A Goldberg- 

variációk- lemez bemutatója a vírushelyzet miatt később, de 

az eredeti tervnek megfelelően Bach születésnapján, 2021. 

március 21-én lesz megtartva a BMC-ben. A legtávolabbi 

terveim közt újabb, különleges műsorú koncetek és lemez-

felvételek is szerepelnek.

Hogyan érintette önt művészként a vírushelyzet? 

Márciusban egy nap alatt mondták le azt az öt koncertet, 

amire éppen készültem. Bár a karantén idején éppen 

a lemez felvételre is készülhettem, természetesen engem 

is érzékenyen érintett ez a helyzet. Az előadóművészetből 

ugyanis nekem mindig a koncertezés volt a legfontosabb, 

nem véletlen, hogy a lemezeket is kisebb közönség előtt, 

élőben szeretem felvenni. Azt gondolom ugyanis, hogy 

a hibák, a javítás ténye és mikéntje egyaránt tartozhat a kö-

zönségre is. Miért ne tartozna rájuk? Nem baj, ha a közön-

ség látja, hogy az előadó is emberből van. Ahogy nem is 

feltétlenül azért megy koncertre, hogy egy hibák nélküli, 

tökéletes, de lelketlen produkciót halljon, hanem, hogy el-

felejtse a napi problémáit, és meg hívást kapjon egy olyan 

szellemi túrára, amire egy jó társulat, egy jó előadó, egy jó 

alkotó meginvitálja. Ez a mi felelősségünk, és ez olyan nagy 

felelősség, amit minden nap újra és újra tudatosítanunk kell.
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