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ra Az Ópium „lepkeszárnyú délibábjától és az ágyrajáró boldog-
ságtól a Vámpírdalán át az új – BoriX – lemezOázisáig sok-
féle dal elhangzott a koncerten. Nem pusztán Tízpercszere-
lem volt ez, és nem csupán Temegénésakutyád buliztunk, 
hiszen telt ház volt. A Péterfy Bori & Love Band négy év 
után április 20-án újból Nagyváradon, a Moszkva Kávézó-
ban koncertezett (legutóbb 2014 tavaszán játszottak Vára-
don). A koncert végén jött az elmaradhatatlan Hajoljbelea
hajamba, régi és új zeneszámok egyaránt elhangzottak. 
Dalok szenvedélyről, vadulásról, szép vagy épp sötét, kicsit 

Bori-dalok a Moszkvában
Koncert előtti beszélgetés Péterfy Borival

démoni érzésekről, a lelkünk legmé-
lyén tett expedícióról meg effélékről. 
Azt is megtudhattuk, miért nem 
érdemes keresni az igazit. Pedig hát 
„már megint itt van a szerelem, már 
megint izzad a tenyerem” (az Albert 
Einstein Bizottság száma Love Band 
módra). És egy Tankcsapda-feldolgo-
zás is bekerült a műsorba: Ezaza
ház.Koncert előtt alkalmunk volt 

„Mozogéshajlikaközösütemen,
azisénvagyok,ésnemegyidegen”
Fotó: Silviu Filip
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beszélgetni Péterfy Borival: színházról, zenéről és az éne-
kesnő-színművésznő családjáról, hiszen Péterfy Bori déd-
nagyapja Áprily (Jékely) Lajos költő, dédnagyanyja Schéfer 
Ida, nagyapja Jékely Zoltán költő, író, műfordító, a nagyany-
ja pedig Jancsó Adrienne színész, előadóművész, versmondó. 
Miközben beszélgettünk, a fiúk a zenekarból már javában 
hangoltak a színpadon.

MilyenemlékeketőrzölVáradról,a2014-esfellépésről?

Nagyon jó emlékeim vannak a négy évvel ezelőtti koncert-
ről, magáról a helyről is. Örültünk, hogy ismét jövünk ide. 
Előző napon Kolozsváron is játszottunk. Most Váradon. Jó 
hangulatú miniturné kerekedett.

Mitjelenteneknekedazemlékek?

Az emlékekből szoktam dalszövege-
ket írni. Végül is emlékekből állunk.

Mikéntemlékezelanagyszüleidre?

Szép emlékeim vannak velük, róluk. 
A nagypapám meghalt, amikor én 
tizenkét éves voltam, rá kevésbé 
emlékszem, de nagymamámmal 
együtt is laktam sokáig, nagyon jó 
barátnők voltunk. Őróla sok emlék-
képem maradt. Meghatározó nő volt 
az életemben.

Őbefolyássalvoltrádapályaválasztá-
sodban?

Fotó: Kristóf Tibor
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Nem, nem. Egyáltalán nem. Sőt iga-
zából engem nagyon nem vonzott 
az, amit ő csinált, azóta sem szere-
tek verseket mondani. Teljesen más 
korba, másféle világba születtem. 
Engem már a trash érdekelt, meg a 
durva dolgok, és nem az, hogy vala-
mit szépen megfogalmazva előadni. 
Szerintem aggódott is sokat, nagyon 
nem értette azokat a színházakat, 
amelyeknél én elkezdtem játszani. 
Persze elfogadni mindent elfogadtak 
a szeretteim, csak biztosan aggód-
tak, hogy „szegény, mi lesz belőle”.

Meséltekrégicsaláditörténeteket?

Ó, persze. Nagyon számontartjuk 
mindezt. Az unokaöcsém, Gerlóczy 
Márton írt is egy családregényt 
MikecsAnna–Altató címmel, s ez a 
könyv Áprily felesége, vagyis a déd-
anyám, Schéfer Ida naplója és a 
nagynéném, Jékely Márta feljegyzé-
sei alapján íródott, csak az unoka-
testvérem átszűrte az egészet a 
jelenkoron. Nagyon elevenen és sze-
retettel őrizzük emlékeinkben eze-
ket a nőket a családunkból. Érdeke-
sek és megrázóak ezek az asszony-
sorsok. Akkor még meglehetősen 
más volt a nők élete. A nőknek, 
ugye, akkor még a háttérben kellett 
senyvedni a nagy, fényes férfiak 
mögött.

Vannak-ekedvencÁprily-,illetveJékely-
verseid?

Kimondottan kedvenc nincs. Sok 
van, függ a hangulatomtól is, úgy-
hogy sajnos nem tudok kiemelni 
egyet sem.

Fotó: Silviu Filip
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Bennedvanolyankésztetés,hogyírjversetvagyprózát?Adal-
szövegekenkívül,mertperszeabbanisköltészetrejlik.

Dalszövegeket szoktam írni. Más késztetés az írásra nem volt.

Hapárhuzamotvonsz,milyenhasonlóságokéskülönbözőségek
vannakaszínésziésénekesitevékenységedben?

Nagyon más-más műfaj, legfőképpen a közönséggel való 
viszony szempontjából nagy a különbség. Sokkal őszintébb 
létezés a koncert, hiszen arra azok jönnek el, akiket tényleg 
az a zene, az a zenekar érdekel. A koncert teljesen szabad, 
jöhetsz-mehetsz, mozoghatsz kedved szerint, nincs az a fajta 
fegyelmezettség, ami a színházban. Sokszor lehet érezni, ha 
valakit csak úgy odarángattak a színházba, ha unja az elő-
adást, az ilyesmi negatívan befolyásolhatja a színészeket is. 
Meg hát én egy szertelen ember vagyok, és nagyon élvezem 
azt a fajta szabadságot, amit a rock’n’roll-színpad ad a szín-

házhoz képest. A színház nem ad 
vissza annyit. Az nehezebb szerep; az 
embert kifacsarja, aztán hazamegy. 
Koncerten rengeteget kapunk vissza 
az átadott energiáinkból.

Jelenlegmilyenszínházifeladataidvan-
nak?

Most volt egy bemutatóm: Yasmina 
Reza francia írónő Azöldöklésistene
című négyszereplős darabjában ját-
szom. Nagyon-nagyon jó darab, 
hááát, mondjuk úgy, hogy komédia. 
Roman Polanski is megfilmesítette. A 
Kultúrbrigád és az Átrium előadásá-
ban én alakítom Anette Reille-t, nem 
a háziasszonyt, hanem az egyik ven-

Küzdőtéren,rajongókközött
Fotó: Silviu Filip
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déget. Örülök, hogy jól sikerült az előadás. Játszom még a 
Katonában egy Brecht-darabban, Akaukázusikrétakörben. És 
ott van még Ratched nővér szerepe aSzállakakukkfészkére 
című előadásban – ez utóbbi a Belvárosi Színházban. Évi egy 
szerepet szoktam vállalni, mostanság valahogy így felgyűlt, 

most három van. Ez kicsit már sok – 
legalábbis egyeztetés szempontjából.

Azújalbum,aBori Xdalaibanmegta-
lálhatóakönnyedség,vidámság,deele-

AváradiMoszkva
Kávézóban2014tavaszán
Fotó: Kristóf Tibor
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gyedikazeneszámokbasötéttónusis.Ez,ugye,általábanjellem-
zőazenétekre?

Igen, így van. Ez a mostani meg valóban vidámabb zene, ez 
diszkó, igaz, darkdiszkó, de sokkal vígabb és táncosabb, 
mint az eddigi albumok. Amúgy mindig is voltak ilyen han-
gulatú számaink, de jellemzőbb rájuk az, hogy súlyosabbak. 
Most stílusváltás történt ennek a lemeznek az erejéig. De 
hát mindig kísérletezünk, mindig játszunk.

Sokkoncertvárhatóanyáron?

Most jön a fesztiválszezon. Zsúfolt a nyár, rengeteg koncer-
tünk lesz, jövőre meg elkezdjük készíteni az új lemezt, már 
vannak zenei ötleteink.

EgyinterjúdbanbeszéltélaNemzetiSzínházbantöltöttévekről,
TörőcsikMarirólésmásszínészlegendákrólisszóesett,svala-
hogyúgyfogalmaztál,hogytermészetesenmegvanatiszteleta
hatalmasszakmaitudásukmiatt,deottegyébkéntmindenkiegy
bolondgyerek.Eza„bolondosság”,játékosságatetevékenységed-
benisjócskánmegtalálható.

Persze, ez fontos ebben a szakmában. Nem lehet belefásulni, 
mert akkor az ember nem tud úgy helytállni, ahogyan kell, 
ahogyan szeretné.

Miaz,amiinspirál?

Az, hogy szeretem csinálni, amit csinálok. Alapvetően a 
közönség nagy ihletőerő. Meg hát a saját magamban tombo-
ló érzések. És lényeges, hogy meg tudom becsülni mindezt. 
Annyira szerencsés vagyok, hogy abból élek, amit szeretek; 
ez azért ritkaság, és nagy ajándék az élettől. Ezt próbálom 
mindig megbecsülni.

Akisfiadjárakoncertjeidre?

Ó, hogyne, már kétéves korától kezd-
ve, bár most a Supernem a kedvence, 
úgyhogy én most leszorultam kicsit, 
lecsúsztam a dobogóról.

Tóth Hajnal

APéterfy Bori & Love Band 
2007-benalakultanéhaiAmorf
Ördögöktagságából.PéterfyBori
színésznőkéntistevékenyamai
napig,bárazintenzívebbszínészi
munka(aKrétakörSzínházban
2000–2008között,majdaNemze-
tiSzínháztársulatával2008–2013
közöttjátszott)azenekarkedvéért
valamelyestháttérbeszorult.A
LoveBandműködésénektízesz-
tendejealatthatstúdióalbumot
jelentetettmeg,éssokszázfeszti-
vál-ésklubkoncertetadott.A
TövisháziAmbrusáltalvezetett,
nemrégmegújulttagságúcsapat
azelmúltkétévbensemunatko-
zott,kétújalbumotiskihoztak.A
2016-osSzédülésésa2017végén
megjelent,tízévesjubileumra
készültBori Xdalaimegmutatják,
hogyvanéletaVámpíronésaz
Ópiumontúlis:aLoveBanderő-
sebb,mintvalaha.


