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A történetek beépülnek a gesztu-
sainkba, a mozdulatainkba, testünk 
minden reakciójába, állandóan jelen 
vannak bennünk, a legközvetleneb-
bül. „Én vagyok a történet” – mond-
ja a darab női főszereplője. Ezt kell 
megmutatnia, az elmúlt események 

közvetlen színpadi jelenlétét kell 
az alig berendezett, stilizált térben, 
teljes mértékben egymásra hagyat-
va és mégis egymás ellenében létre-
hoznia Börcsök Enikőnek és Király 
Dánielnek, Máriának és a Fiatalem-
bernek. Éppen úgy, ahogy a Fiatal-
ember maga is halott apja vonásait 
hordozza, az ő megelevenedése. Így 
Máriának ismerős „érzékcsalódás”, 
önmaga számára viszont idegen. 
Elmegy a nőhöz, hogy meghallgas-
sa a közte és az apja között dúlt sze-
relem történetét. Mária deklasszált 
arisztokrata, aki többször megjár-
ta a rendszer börtöneit az ötvenes 
években és ott kellett szembesülnie 
azzal, hogy szeretője az államvéde-
lem ügyésze. „Fájt a ház” – halljuk 

a szinte fi zikai kínként megeleve-
nedő elbeszélésében. A ház, amely-
ben egyikük agyonkínzott rabként, 
a másik a förtelmes hatalom embe-
reként tartózkodott, majd később, 
felismerve helyzetét, öngyilkos lett. 
A Fiatalember beavatása, szere-
lem és hatalom pusztító konfl iktu-
sa teljes intenzitásában mutatkozik 
meg a színpadon. Az, hogy a meg-
elevenedő múltat vetítővásznon lát-
juk, hozzásegít, hogy megértsük: 
mindez nemcsak személyes találko-
zás, hanem közös beavatási rituálé, 
nem velük történik, hanem velünk, 
akik nézzük őket. Egy roppant ne-
héz dráma érvényes és jól követhe-
tő színházi nyelvét találta meg Esze-
nyi Enikő rendezőként, hozzá a tö-

kéletes színészpárost: közös játék-
ról van szó, kettejük között zajlik le, 
következik be ismét a történet. Az 
1979-ben írt darab premierjét éve-
kig késleltette, hogy Aczél György 
letiltotta, mivel Nádas konkrétan 
felhasználta egy asszony visszaem-
lékezését a Rajk-perből, abból me-
rítette Mária megkínzását.

A Pesti Színház tapsrendjében 
most Nádas Péter is megjelent, je-
lezve, hogy nemcsak jóváhagyja a 
rendezést, de kitüntetetten a ma-
gáénak is érzi. Helyesen tette. 

Futballistának készült, azért kez-
dett trombitálni, mert viccesen kell 
fújni a hangszert. Azóta nyert egy 
sor versenyt és ösztöndíjat, négy-
szer játszott a Carnegie Hallban, 
Agitatio című lemezét a hónap albu-
mának választotta a Bajor Rádió. És 
még mindig csak 24 éves.

Csepelyi Adrienn

Rézfúvós szomszédjának lenni nem 
leányálom. Annak a salgótarjáni pa-
nelháznak a lakói is pontosan tud-
ták, hol tart a gyakorlásban a szom-
széd fi ú, amelyben Pálfalvi Tamás 
trombitaművész felnőtt. „A gyerek-
kori szomszédok nagyon jól viselték 
az állandó trombitaszót, megesett, 
hogy a lépcsőházban rám szóltak: 
Tomikám, ma keveset fújtál, nem 
lesz ez így jó… Angliában már nem 
volt ilyen könnyű gyakorlóhelyet ta-
lálni, végigjártam a templomokat, 
míg végül találtam egyet, ahol befo-
gadtak. A pap eleinte csak heti egy 
órát akart engedélyezni, ám festő fe-
lesége kerek perec megmondta: egy 
művésznek sok időre van szüksége a 
gyakorláshoz, úgyhogy jöjjek csak, 
amennyit akarok.”

Hogy Tamásnak érzéke lehet a 
hangszerhez, azt ránézésre mondta 
meg a szülőknek egy zenetanár az is-
kolai folyosón: „olyan trombitás szá-

ja van”. Apró szépséghiba, hogy Ta-
másnak akkoriban esze ágában sem 
volt zenélni. „A szomszédunkban la-
kott Mohácsi Lajos futball-játékve-
zető, ő vitt el az SBTC egyik edző-
jéhez, nézze meg, hogy tudok de-
kázni. Tizenhat éves koromig fociz-
tam, de aztán mégis a fúvós tansza-
kon kötöttem ki. Tetszett a brűzölés, 
ahogyan a fúvókát fújjuk. Amikor 
2002-ben Szabó István tanár úr be-
nevezett az országos versenyre, any-
nyira lenyűgöztek az ott hallottak, 
hogy tudtam: ez az én utam.”

A trombitálás nem könnyű üzem: 
ha csupán egyetlen napot kihagy az 
ember, azt is meghallani a játékán. 
„Ha egy hétig nem gyakorolnék, új-
ra kellene tanulnom trombitálni” – 
nevet Tamás, aki szerint a gyakorlás 
mellett fi zikailag is a topon kell len-
ni. „Muszáj edzeni, én például fek-
vőtámaszozni szoktam. Koncertek 
előtti napokon oda kell fi gyelni arra, 
mit eszem, mennyit iszom vagy gya-
korolok, hiszen bármilyen furcsa is, 

már attól is szebben szól a hangszer, 
ha egy órával többet alszom.”

Bár manapság nem ritka, hogy a 
dekoratív komolyzenészek karrierjét 
a popsztárokéhoz hasonlóan egyen-
getik, Pálfalvi a hagyományos kar-
rier és repertoár híve. „Láttam már 
persze olyat, aki bőrgatyában meg 
szélgéppel áll színpadra, de nálam 
ez nem erről szól. Felőlem csinálhat 
bárki bármit, a lényeg úgyis csak az, 
hogyan szól.” Kevés szabadidejében 
Tamás falja a könyveket és az isme-
retterjesztő magazinokat. 

Az Agitatio remek osztályzato-
kat kap a kritikusoktól, a Bajor Rá-
dió honlapján úgy írnak róla: „Nem 
kérdés: az Agitatio hű a címéhez. Ta-
más úgy prezentálja magát és hang-
szerét, mint egy kalandtúrán lévő 
dream teamet – amely magával viszi 
a hallgatót is. Szóval öveket becsatol-
ni, szerezzenek be egy CD-t – a pul-
zusszámuk garantáltan megemel-
kedik majd.” Pálfalvi tehát minden 
jel szerint még ennél is komolyabb 
nemzetközi sikerek kapujában áll. Ő 
azonban a másmilyen sikereket tart-
ja a legfontosabbnak: „Egy iskolai 
hangszerbemutatóra kortárs dara-
bot vittem, ami talán merész válasz-
tásnak tűnhet, de a gyerekek néma 
csöndben hallgatták. Amikor a vé-
gén megkérdezték tőlük, mit érez-
tek, miközben játszottam, az egyik 
kislány azt mondta: boldogságot.”

Én vagyok 
a történet

Zene Pálfalvi Tamás a Bajor Rádió favoritja

Ami a csövön kifér

NÁDAS PÉTER 
Találkozás
Pesti Színház
Rendező: Eszenyi Enikő

Iskolai hangszerbemutatókon 
vesz részt, hogy megszeret-
tesse a gyerekekkel a zenét 
és a trombitát. A hagyomá-
nyos karrier és a munka híve.
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A Bajor Rádió a hónap albumának választotta első lemezét 
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PÁLFALVI TAMÁS
Trombitaművész. Salgótarjánban 
született 1991-ben. A zeneművészeti 
szakközépiskola után az amerikai 
Bard College, majd a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen Boldoczki 
Gábor növendéke. Középiskolásként 
megnyerte az Országos Trombitaver-
senyt, később az Amerikai Egyetemi 
Trombitaverseny döntőse, az Interna-

tional Chicago Brass különdíjasa. 
Fellépett a Carnegie Hallban és 
a tokiói Suntory Hallban. Első, Agita-
tio című szólólemezét a Fanny Men-
delssohn-ösztöndíjnak köszönhetően 
készíthette el. A Zeneakadémián 
– ahol a Karrieriroda támogatja – áp-
rilis 1-jén lép fel. A múlt héten az év 
szólistájának választották a mecklen-
burg–elő-pomerániai fesztiválon.
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seeks candidates at the RRCE in 

Budapest for:

• Senior IT Associate, G7

Further information is available at: 

www.unhcr-centraleurope.org/en/
general/employment/vacancies.
html
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