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A zenekar leg-
utóbbi felállása, 
balról az első 
Hadnagy László

Szentpéter-
váron, a nyári 
palotánál

Egyik nap az 
Ermitázsban 
mászkálsz, 
a másikon 
Stone henge-
ben, s ez olyan 
tök normális.

ahhoz, hogy mindent játszani tudjál 
valamennyire” – mélázik el József, 
aki autodidakta módon 2009–10-ben 
egyre többet zongorázott, de fellé-
pése nem volt. Igaz, a néhai G. Café 
pianínóján játszott amolyan spontán 
félórákat egy-egy péntek este, a pin-
cérek legnagyobb örömére.    

Az Udvarhelyi Híradó szerkesztősé-
gébe kerülve találkozott Máthé László 
Ferenccel, aki újságíró létére szintén 
autodidakta zenész volt – Máthé gi-
táron, Jóska zongorán „pötyörészett”, 
majd csatlakozott hozzájuk Sófalvi 
Bálint, a Teargaz együttes dobosa, il-
letve Hadnagy László basszusgitáros, 
így négyen pedig zenekart alapítot-
tak. Hadnagy volt az egyetlen képzett, 
zenekonzervatóriumot végzett muzsi-
kus közülük, majd utolsónak a szí-
nész Tóth Árpád került a Stereogám 
névre keresztelt ötösfogatba, utóbbi 
énekesnek. A banda 2011 őszén mu-
tatkozott be, kizárólag saját szerze-
ményeket játszott, és mindent elért, 
amit egy alternatív rockzenét játszó 
székelyföldi együttes elérhetett abban 
az időben. Nyertek szakmai díjakat, 
sok koncertet adtak, aztán mintegy 
mellékprojektként megszületett a Fri-
day Rehab nevű cover bandjük is – az 
énekest kivéve (ebben a feldolgozá-
sokat játszó zenekarban énekesnők 
voltak és vannak) Jóskáék ugyanab-
ban a felállásban vágtak neki ennek a 
projektnek. Teljesen más kihívás volt, 
hiszen ennek a zenekarnak ismert 
popslágerek voltak a repertoárján, 
nagyon igényesen összeválogatva. 
Zenéltek lakodalmakban, céges buli-
kon, fesztiválokon, közben pedig óri-
ási rutint sajátítottak el. „Igazából én 
nem tudtam, hogyan kell zenekarban 
játszani, de szép lassan kialakult. Sze-
reztünk némi rutint a Stereogámmal, 
ott több mint húsz dalt játszottunk 
nagyjából ugyanúgy, aztán a Rehab-
bal már szélesedett a repertoár. Sok 
világslágert és magyar dalt megtanul-
tunk, azzal jött meg az a rutin, ami a 
későbbi, illetve jelenlegi munkámhoz 
kellett. Sokat köszönhetünk az egyko-
ri G. Cafénak is, mert volt egy olyan 
koncepciója, hogy legyen egy házi ze-
nekara, amely minden hónapban leg-
alább egyszer játszik – ez egy darabig 
működött is.”

HaJóska a tengeren

Antalfi  József zenei pályafutásá-
ra nagy hatással volt jó barátja, a 

szintén székelyudvarhelyi, de Hol-
landiában élő Enyed Károly dzsessz-
zongorista. „Mindig is felnéztem rá 
szakmailag, mert van is miért. Egy-
szer hazajött, s mondta, hogy megy 
egy hajóra zenélni. Akkor ez nagyon 
megcsapta a fülemet, pláne mikor 
láttam, hogy tényleg járja a világot. 
Mi idehaza a Friday Rehabbal rend-
szeresen koncerteztünk, és egy idő 
után azt mondtam, hogy ezt a mun-
kát én is tudnám csinálni” – emlék-
szik vissza Jóska, aki szakmai cso-
portoknál, ügynökségeknél kezdett 
keresgélni. „Aztán egyszer csak, 2018 
januárjában ott találtam magam egy 
óceánjárón, a német Mein Schiff  4 
nevű hajó fedélzetén, egy magyaror-
szági zenekarral” – innentől kezdve 
már saját maga is viccesen HaJóska-
ként kezdte emlegetni magát, itteni 
barátai úgyszintén.

Jóska eddig öt, egyenként több 
hónapig tartó úton volt. Az első 
hajózás 2018 januárjától áprilisig 
tartott, a Kanári-szigetek, Madeira 
szigete, illetve Marokkó voltak az 
állomások. A második egy földkö-
zi-tengeri út volt Szicíliától Gibral-

tárig ugyanazon év áprilisa és au-
gusztusa között. Az Arab-tengerre 
volt a harmadik útja, akkor a dús-
gazdag öbölvárosokban kötött ki a 
német turistahajó, 2018 novembere 
és 2019 márciusa között – ez volt 
az első olyan karácsony és szilvesz-
ter, amit Jóska az otthonától távol, 
a tengeren töltött. Tavaly április 
és július között a Balti- és az Észa-
ki-tenger volt az „otthona”, Szent-
pétervártól a skandináv országok 
partjaiig. Az eddigi legutolsó út 
tavaly augusztustól novemberig 
zajlott, akkor a Balti-tengertől jött 
le a hajó a Földközi-tengerre, főleg 
Spanyolország és Portugália partja-
inál tanyáztak. Erre az eddigi utolsó 
útra Jóskával tartott itthoni, közben 
„beszervezett” zenésztársa, a már 
említett Hadnagy László is.

Jelenleg gyakorol és vár a követ-
kező útra, mert – mint mondja – a 
turistahajózást „taccsra vágta a jelen-
legi válság”, egyelőre semmi biztosat 
nem tud arról, hogy mikor indulhat 
vissza, hiszen áprilisban kezdődött 
volna a következő út.

„Nagyon viszketett a fenekem, ki-
csit el akartam menni világot látni, 
és ezt meg is kaptam. Azért tetszett, 
mert rájöttem, hogy Udvarhely hatá-
rain kívül is van élet a világban, nem 
is akármilyen. Olyan gyönyörű helye-
ken jártam, hogy talán egy idő után 
nem is tudtam megbecsülni. Egy idő 
után annyira természetessé válnak 
az ilyen helyek, hogy olyan, mintha 
lemennél egyet kávézni. Egyik nap 
az Ermitázsban mászkálsz, a mási-
kon Stonehenge-ben, s ez olyan tök 
normális” – állapítja meg Antalfi , 
aki nem nagyon szokott szuveníre-
ket hozni magának, inkább csak az 
ismerőseinek. A hajón a zenekar tag-
jai magyarok, de egyébként mintegy 
ötven nemzet tagjai dolgoznak: né-
metek, oroszok, ukránok, indonézia-
iak vannak, mindenkivel szóba lehet 
elegyedni, ez József szerint nagyon 
kitágítja a világnézetedet. „Még va-
lameddig biztosan szeretnék hajón 
zenélni” – mondja.

Hobbiból kezdte, 
szakma lett belőle

„Igazából nem is vagyok zenész, csak 
újságíró és rendezvényszervező. Amíg 
volt rendes melóm, addig rá lehetett 
fogni, hogy csak ennyire tudok ját-
szani. Amikor viszont teljesen ebből 
élsz, akkor már nem kifogás, hogy 
nem tudok egy csomó mindent meg-
csinálni – a második út végén úgy 
döntöttem, hogy befi zetek egy olyan 
online tanfolyamra, ami a tudásomat 
meg a perspektívámat kitágítja. Ez 
egy norvégiai, négyéves online kurzus 
dzsessz zongorázásból, amit Gjermund 
Sivertsen tart. Az elején javarészt olyan 
dolgokat tanított, amelyeket tudtam, 
de nem volt még pontra téve – most 
pedig intézményes iskolai módszerrel 
újratanulok minden olyasmit, ami a 
dzsesszzongorázáshoz szükséges” – 
mondja Antalfi  József, aki egyébként 
mindig hangsúlyozza, hogy ő nem 
zongorista, hanem billentyűs.

Több olyan személyt konkrétan is 
megnevez, akiktől sokat tanult: az 
egykori zongoratanárnője, Máthé Vil-
ma mellett az említett Enyed Karcsit, 
ifj . Orosz-Pál Józsefet, illetve Molnár 
Endrét (Monyót), akinek a zeneka-
rában is játszott egy darabig. „Ilyen 
ez a zenészszakma: mindenkitől egy 
kicsit eltanulsz, ellopsz” – mondja, 
majd megemlíti a sepsiszentgyörgyi 
dzsessztáborokat (ilyenben négy-
szer volt), és az ottani oktatók közül 
Márkus Tibort. „Igazából ott ragadt 
meg, hogy én szeretnék a zenéléssel 
komolyabban foglalkozni, ott kapott 
lángra. Tóth Viktor szaxofonos mond-
ta azt, hogy azért kell ilyen helyekre, 
közösségbe járni, mert sosem tudod, 
mikor kap el az a szikra, amelyről iga-
zán lángra gyúlsz” – vallja. 

Jóskával ott és akkor történt meg a 
lángra lobbanás – és azóta is tart, le-
gyen az óceánjárón, egy kocsmában, 
netán odahaza a nagyszobában vagy 
az erkélyen.
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