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Stonehenge: 
a tursitalátvá-
nyosság, amit 
mindenki meg-
látogat

Nem tudok Bachot játszani

Valahol a nagyvilágban – 
Antalfi  a „munkahelye” előtt

FOTÓK: ANTALFI JÓZSEF MAGÁNARCHÍVUMA

Z
ongorázom, és nyo-
mom a PlayStationt! 
– neveti el magát, 
amikor azt kérdezem, 
hogy mit csinál most 
egyedül odahaza. Né-

hány hete Soul Clinic néven új zene-
kart alapítottak udvarhelyi zenész-
ismerőseivel, de a március végére 
tervezett bemutatkozó koncert a be-
vezetett intézkedések miatt elmarad. 
Antalfi  József többnyire autodidakta 
módon tanult meg zongorázni, és két 
év alatt öt alkalommal zenélt több hó-
napig egy német óceánjárón – mind 
az öt út felejthetetlen élményekkel 
gazdagította.

Újságíróból rendezvényszervező

A zongorázás szülői indíttatás volt, 
a gyerek Jóskát már óvodás korában 
zongorázni taníttatták a szülei, majd 
hétévesen is folytatta – akkoriban 
viszont nem érdekelte ez a dolog, 
így abbamaradt. Középiskola után 
Kolozsváron teológia szakon szociá-
lis munkásnak tanult, de azt rövide-

sen abbahagyta, két évet dolgozott, 
majd kommunikációra iratkozott be 
– ezt el is végezte, le is diplomázott. 
„Kellett válasszak egy olyan szakot, 
amit meg is bírok, amiben nincs ma-
tek vagy román” – emlékszik vissza 
Antalfi  József, aki 2008-ban fejezte 
be az egyetemet, ám egyből nem si-
került elhelyezkednie a szakmában. 
Még egyetemista kora után több me-
lót is elvállalt, „dolgoztam mindent, 
amit értem, voltam irodai munkás 
fagyigyárban, majd virágot szállítot-
tam, mindez a gazdasági válság kel-
lős közepén.”

Jóska 2010 tavaszán került az ak-
kori Udvarhelyi Híradó napilaphoz 
és a Székelyhon portálhoz – attól 
kezdve mintegy hat évig újságíróként 
kereste a kenyerét, a Híradó után a 
Hargita Népe, majd az Udvarhely na-
pilap munkatársa volt, utóbbi meg-
szűnéséig. „Az újságírás egy kicsivel 
több presztízzsel járt, meg tetszett 
is, valamennyire ki tudtam magam 
élni benne addig, amíg szerettem” – 
mondja Jóska, aki a médiában több 
műfajban is alkotott. 2016 nyarán 

megszűnt a lap, ahol dolgozott, An-
talfi  József továbblépett, hivatalnok 
lett – az udvarhelyi polgármesteri 
hivatal rendezvényszervezőjeként 
az akkori Szent István Napok volt az 
első rendezvénysorozata, amelyen 
dolgozott. „Ez szakmailag nagyon 
jó volt, szerettem, vagány munka is 
volt, csak az energiáim nagy részét 
a papírmunka meg a közintézményi 
rendszer vitte el. Ebbe voltam egy 
picit belesavanyodva, és akkor már 
nagyon kikívánkoztam az udvarhe-
lyi létből” – emlékszik vissza két év 
után, megemlítve, hogy az irodai 
helytelen üldögéléstől kezdett fájni 
a válla. Aztán 2018 januárjában vette 
először nyakába a világot zenészként 
– illetve őt vette fel egy óceánjáró 

 Összejárta a fél világot egy utasszállító hajó billentyű-
seként az elmúlt két évben, és nagyon jó tapasztalato-
kat szerzett arról, hogy másutt miként működik az élet. 
Egykori kollégánk, a székelyudvarhelyi Antalfi József 
hivatásos zenész lett, de az újságírással eltöltött né-
hány éves időszak előtt és után volt ételkihordó, áru-
szállító és rendezvényszervező is. A kialakult helyzet 
miatt egyelőre nem tudja, mikor mehet vissza dolgozni 
a hajóra, de szorgalmasan gyakorol.

hajó, amelyen szerződött zenészként 
kezdett dolgozni.

Két együttes, ugyanazokkal 
a zenészekkel

Egyetemi évei alatt volt egy gitárja, 
azon igyekezett tanulni, de aztán rá-
jött, hogy nem megy, hazakerülése 
után pedig újra felfedezte a szobájá-
ban álló zongorát – felhangoltatta, és 
gyakorolni kezdett, illetve ismét el-
ment az egykori tanárnőjéhez tanul-
ni. „Olyan dolgokat tanított nekem, 
amiket nem tudtam, mert nem sze-
rettem: nem tudok Bachot játszani, 
be kell valljam, és egy csomó minden 
egyebet sem. Szerteágazó ez a ze-
nélés dolog, nagyon zseni kell legyél 

#Antalfi  József




