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A 
csíkszeredai An-
tal Sándor zene-
szerető családban 
nőtt fel. Édesapja 
cimbalmos, egyik 
nagybátyja kántor, 

másik harmonikás – volt tehát 
kitől örökölnie a zene iránti ér-
deklődését, tehetségét. Mint me-
séli, két-hároméves volt, és máris 
elkápráztatta közönségét. „Arra 
jól emlékszem, hogy nagyon 
szerettem énekelni. Bekerültem 
sárgasággal a csíksomlyói kór-
házba, és ott énekeltem az embe-
reknek. Vagy emlékszem arra is, 
hogy nyaraltunk Félix-fürdőn, a 
nagynéném tologatott az úszóme-
dencében egy úszógumin, és én 
énekeltem. Mindenki engem cso-
dált” – eleveníti fel nevetve első 
sikereit. Így pedig nem csoda, ha 
a szülőknek is feltűnt gyermekük 
muzikalitása, és zeneóvodába, 
majd zeneiskolába íratták. Sokáig 
hegedült, majd két évvel a közép-
iskola elvégzése előtt, egy tanára 
javaslatára, brácsázni kezdett. 
„Hamar megszerettem a hang-

szert, addig nem is nagyon ismer-
tem. Alig két hónapja brácsáztam, 
és országos olimpiászra vittek, 
ahol dicséretet kaptam” – meséli. 
Ezzel egy időben kezdett el komo-
lyabban népzenét is hallgatni és 
népi brácsázni tanulni.

Aztán következtek az egyetemi 
évek, ösztöndíjak, s amint egy-
egy történetet felelevenít, kiderül, 
sokszor a székely makacssága is 
hozzásegítette ahhoz, hogy céljai 
valóra váljanak. A középiskola 
után elsőnek jutott be a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémiára, 
negyedévesen pedig egy féléves 
ösztöndíjat nyert Budapestre, a 
Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Mint 
megjegyzi, már egyetemistaként 
játszott a székelyudvarhelyi Szé-
kelyföldi Filharmóniában (akkor 
még Kápát-medencei Ifj úsági Zene-
kar volt), amely azóta is szívügye.

Diplomával állás nélkül

„Amikor befejeztem az egyetemet, 
éppen abban az évben meghatá-
rozatlan időre befagyasztották Ro-

mániában az állami zenekari állá-
sokat. Volt diplomám, de nem volt 
esélyem elhelyezkedni zenészként. 
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttesnél éppen brácsást keres-
tek, és ez kapóra jött: az együttes-
nél brácsáztam egy ideig. Mivel 
sokfelé jártam az egyetemi évek 
alatt kurzusokra, kapcsolatba ke-
rültem olyan zenészekkel is, akik 
a bukaresti George Enescu Filhar-
móniában zenéltek. Segítségükkel 
meghívtak engem is próbajátékra, 
egy kisegítői állásra. Így aztán egy 
fél évet jártam kisegíteni a bukares-

ti zenekarba, ahol a kollégák nagy 
része nem igazán értette, hogy mit 
keresek én ott magyarként. Ebben 
az időszakban Románia uniós csat-
lakozásának hivatalos koncertje-
in én is részt vettem a zenekarral 
Luxemburgban, Brüsszelben, Am-
szterdamban” – eleveníti fel. Bu-
karest után a nagyváradi Állami 
Filharmónia következett, ahol két 
év után szólamvezető-helyettes 
lett. Mikor már-már rutinná váltak 
a mindennapok, úgy érezte, lép-
nie kell, hiszen fejlődni szeretne. 
A döntés meghozatalához egy, a 

fi lharmónián belüli kisebb konfl ik-
tus is „hozzásegítette”, és ő a most 
vagy soha elv alapján kilépett. A 
következő állomás már Hollan-
dia, ismét egyetemistaként. Itt egy 
évet tartózkodott, diákmunkás-
ként (mosogatóként) is dolgozott, 
fi gyelt. Nyelvismeret, munkahely 
hiányában nem volt rózsás a hely-
zete – ismeri el őszintén. És amikor 
már feladta volna, „eljött az a pil-
lanat, amikor személyes fejlődése 
kezdett beérni”. Nagyváradi évei 
alatt ugyanis Németországba járt 
zenélni a „Philharmonie der Na-

Székelyföldi brácsás
a nagyvilágban

FOTÓK: VERES NÁNDOR

Csíkszereda, Kolozsvár, Budapest, Groningen, 
Graz, Bécs, Brünn – csak néhány állomás, ahol An-
tal Sándor hosszabb, rövidebb ideig megfordult, 
élt, tanult, belekóstolt a nagyvilági életbe. A szé-
kelyföldi fiatalember szabadságvágya határtalan, 
szárnyalni akar, fejlődni. Legnagyobb ellensége a 
rutin. Kalandos életéről mesélt.

#Antal Sándor

Az évek során számos 
koncertfellépése volt szerte 
a nagyvilágban




