
A TROMBITAK VAROSA, SOROKSAR
Éppen a schubcrl Ferivel lreszélgettem a Rádió pa_

godjjá előtt - fóllíbon állva - kót lemezlelYótel kÖ-
zöLt, egy szopÍán női hang s trombita kcttós felvéte'
lének szópsógét és lehctósógót latolgalluk' amikor szó]t
a szerkes7tij' tclkért. írj.lk cikket: soroksáÍi lrombi1ó_
sokól szóljon' llleiólcg cÍról, hogyan álaLult ki az a

helyzet' hogy mi szinte megszílliuk a fonLos budapesli
nagyzenekaÍok lÍombitíshclycit' immáÍ hosszú idejc'
EZZel oLthagyott' o(t maÍadtaÍn a stúdióbAn az íllandó
veszólyL je]entó piIos lámpával - fclvétel indul| és

az igcn lcrhes gondolctLal' hogy lclkéÍtek egy nck€m
scm órdcktelen. l soÍoksári lrombitásokól szóló citt
mcgírásíÍá.

Az ÍÓs megmorod
Most mcg iLt ülök és írok, és lzon tún6döm. mikor

csinílt1lm ilycsmiL; egyáltalán milyen .itkán ír a na
glmlajla peÍsze a kottít kivéve' Mindent telelonon
igyckszcm mego]dani' Ri|oÍtelek sokszor kérde7gcltek
aZ óvck sorín ebbcn a Íémíbxn is, Ós nem is mondhl_
toÍn, hogy rosszu] óÍc7lcln magamIlt közben. Igaz, míg
bcs7ólLcm. a tlombitáln íltJlában á kczcnlben volt. abbl
kapaszkodt.Lnl' valahogy biztonságot adot( és ha lehe'
telt, móg me8 is fújtam E7ek a rádióÍrpoltok, úgy ór_
zem. clszálhrak az éter hullímain kijlonöscbb visszhang
és fe1elóssóg lrélkül Dc 07 íÍís olyán, mint a hanglc_
me7felvótcl' ezéít - minL azélt is - kcményen lclc'
1ósséget kell ví]l.lni. lneÍt szízs7or visszahall!atható.
viss7alcpozhrló' n szdvcgrószletek kicmclhetők.

Dc rnikor is íÍtam UloljíÍa i]yen módon? Talán ak_

kor. amikoÍ Bartl Jó7sct tcstó]nűvósl m€gkért, nyissam
mcg a kiállításÍt AÍa készülve clóg sokat kbÍmij]tem
Nem véletlen, hogy ez jutott cszcmbe. A fóiskolai txn
terem falán
olljleslmóll
gású trolnb
ós TRoMB
igazín a mi tÖrlénclülrk. BaJtl ugyanis soroksÍri iestó,
ezélt cSendéleteinck trol )itl a lómÍ]á Ez a bizonyos
1ÍombiLa még mindig birLokábán vall úgy hisZcm.
nem edná egy Cózanne kópóÍl sem -' dc a hangszcr
igazi gazdíja a7 édesapja volt, Barll Józscl szabómes
ter. ati egész ólc!óben szabott, varrt - nyjlválr. hogy
fia késóbb lesthcssen -, de cgyszer csak rájö{t, hogy
valxmi hiÍnyzik aZ életéból.

A ,,noiV trombitÓs"
Trombitílni ke7dcLL. sok hangs7eÍ alkllmas arÍa.

hogy szó.akozásból idós korbalr elkezdjcnck rajia ját
szani, megszóla], tiszta hangot ad. élvezhetóL' A lrom_
bita nem ilyen' A hangoklt mcg kell szülnj, a szülés
minden fájdalnával egyÚtt' sokáig elleníll. ós csak su'
Yö]Ló, iólsértó hanggcl honorálja 1 kísérletezó1 D€
Bartt bácsi - és cs lÍdja ki tudta váÍni' hogy a

hangzavxr formálható h.rngokkí váljék' MikoÍ máÍ
cIó!gé megbízott ludísában. báli napokon hóna a]á vel_
te hangszerót, ós elindult szercncsét próbá|ni a bálba'
Hl!JlIanul' A mc!hivoll lilel(II ',cne./el mlí jdls/nI_
mk' Ó csit vlrL :] soÍJÍJ' ']UJlJ. c llnml\ila lJÍás7lo
hlrngs7er, éjfél íeló tálán már mcgengedik, hogy jálsz_
hasson' Pcrsz€' hogy Íncgclrgedték' Fclment a színpad_
rn, já1s7otl és bo]dog volL. Így lett talruIt festóbaJátom

apia,,nriv tÍonrbilás"' E7 Íégen volt. én enr L]ílhiltlm'
de mcsélik és clhiszem. KűlŐnben is ismeÍcm ezl az

szólvc MahleÍÍől vttgy Bruckncr.ól. Dc tallÍr BJJtl bá_

csi i mc!old:i''' soÍok.':lon ll}en l killnJc/el' r lcvP;ó'
i lltmJ:_i,ló' kol\Jn' mUnk.. me'lcIl tci/Iclc'l él'cl"
hoav meqlrnulton lroml'r'.rlnr' \em lLdom Lehel Iog)
c.-"".v ' S,ii",:, r'rok I)irit. ten)lcP. 1s/rgcl:

A Szigef

mondt1m, hogy míÍ az eIsó hlngok liicsjholísa is kijz
dc1cm . dc hÍt ez D soroksári k]íma. Es a Jínos bá'
csinál élvezlc a küzdclmet, oly n hangu]lrta vo1L az

óráinak' Mindenkit bizllrtott. hogy mxjd mellelL€ fog ül_

lli a Rídiózcneküban' ó scm gondo]h komolyan' de

ÍonIo\ \oll' ho;y iIi l3nUl' l-l/7on mcgÍblll' lt!'Pl'_
l!nL mtvel cn r' ''rl.' l"l,]r<n', el e!}','el hcJö|l r ióc_

lJlJ'J so(em lcl.Ilen el. G( l9'Í vi'i me'ellc r
sTioercn to.i (ldll: iromhi'rurrn - lel,dnll elLdill kc'd_
te j;iLs7an1, de Jjnos bácsr leÍllította' majd lopogva' bl_
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zonytlllllnul llzt mondta, ',ncln jó. Mis]kénl, ezi úgy
kcll úgy koll já1s70ni''' mitlÍ a TELIHoLD'' (Ncm
lass n' nem érzékenyen' nem lágyan. ncm dolce. hanem
minl a TELIHoLD.) A7utáll lncgmutatfa. o úgy szÜlc
tett' hogy négy elemivel is prolcss7or tudott lenni' és
ha kcl]ett. úgy LrombiLólt. mil]t a 'TELIHoLD''Dc lcnt a szigctcn iocizolt Polster Jóska, a hclyi fu_
v'Íos Adonisz alakú fia, . RídiózenckoJból' aki, mivel
mifelél* lrkott. a szigetre menet bejötlhozzínk és ját.
szott nekem- Mindig olyan nchózségi fokon. hogy .r kö'
vetkezó vtlsírnlLp focj clótt ÍníÍ ón is €l tudjaln játszani,
ós ón mindcn vasáJnap rzf hittem, már mindent Ludok'
amit kell Milyen jó érzés eZ ákkoÍ' mikor az embeÍ
szinfe még semmit sem tud| Amikor a7után Jóskx úgy
érezte' míÍ c]cgcl volt itthon és kulföIdÍc s7ókijtt, szin-
te lcrmészetcs módon ós peÍsze kemény próba.jálék
után - én kerültem a hclyóbc

Dc lcjött nóha c szigeLÍe schu]reri János - subri

-. a RídiózenelirlÍ szólólÍombiLása is fociznl. rkinól
szebb hangon igazín nem ludom' hogy lehel e ]átszlni.
Lővés€itól kiszatldt volnít x híló, ha a kapu helyetl
nem kél c;|ó ]cll volnJ lerul\J r iÜhc' o rnnyirl sze-
rette a hangSzelét' hogy szinte c]ógctt bcle Na8yon ko'
rín bagyott itt millket.

Ná és előfordull l pÍlyán. mcrl nlgyon szer€tte ít
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locll. s7Jhn LxJi b3csl i.' |]Lildl máÍ í BJÍll b!.jis
..\/hPn !ellell vnln'r rrrrk ó voI1 r 5UloLjJÍl hrlUl]
snjjdir s/dli.l]ir. kelói|' i nJ!cnd'k k.'lon:r/cllis'
lclkck rncgment6je ós lcbetségüknck ÍaÍtós kibontója,
és szinte termószctes, hogy aZ ope.lzencklÍ osz]opos
tagja KÓZben teltek az évek. soÍoksár ..fcjlódött'', a

szigctct magís. drága betonlalIal vették kiJrül' cSaliúgy,
mint koríbban az oÍszligot, de mi tovíbb fociztunk a

dupla falon bcIül' igaz' x mcccs végél néha a lovasÍen_
dórök je]ezték kaÍdlappal' Dc azóÍt jöttek az új jítóko
sok.

Palotai Pista' jó csclezó' kcínóny. modeÍn cs5táJ voIt
_ kósóbb r Rídjó7cl]cklr csillogó hangú tÍombitÍsá
lcLt

szekeÍcs Béla - l focipályín szólsó (ípus, gyoÍs lá_
bú, ]íbánál csak lronrbitílísa gyorsabb - hclyet kÓvc
lclL ó5 kJpoLt a RídiózenekaÍbcll Edesapja, r filozo
fiküs hajlamú FcÍi bícsi, .] Fcrcncsik vezcLLe HllngvcÍ-
seny Zenekarban bizonyitotta mÍr soÍoksárisÍgí!'

somorj5i sLeli Jó éT,ókd. ]rár kissó kénye]mcs vo]t
locistánat - dc ncm volt kónye]mes a gyako.lásban,
így az operahíz zcnckarítrÍ bi7tos fílvori(ként keÍűlt

Ahogy szabó Laci is (ugyc' lsmerós l név?), a jó
Íúgó technikíjú, dc állandórn némi tú]súlIyll küzdó kö_

zéppályás'.rki, Ínitrl mindcnhová. az opcraházba is kÖ_

v€tte somoÍjai slclil' no mcg pelsze aZ ódes pját'
schubcÍt Feri (szinlén mísodjk geneÍáció)' .i nir

gyon jól játszoLl a pályán. szervezlc ' 
jítékot' Diplo_

más trombi!ís, a Honvód N{űvészcgyüttes tagjaként
módosított, most |r Rádjóban iÍányít - Zenei szcÍkesztó

. és idónkónt velem bcszélget l Pagodá elóLt, hogy
mijyen szópcl) szól szopÍán nói halrg s trombita kel
tós'

Zene hét trombitóro
Móg 1üdnám folytalni a csapllÓsszeál]ítíÍ, és nem

feltétlenül a larlaléko*kal' de nem s7cÍetném, hr gÍa_

fomíniíval vádolnának mcg KÍjlónbcl] is: eszcmbe ju_

tolt valami, ámivcl be is lcjezem soÍoksári mesómct.
AZ UsÁ'b.n. Ncw Mexicóban txrtollam elóildísL a

világ minden rés7óból összegyúlt kol]égáklrrk lvlagyaÍ_

oÍszág trombiLís helyz€tkópóÍóI' Hogy óÍdekesebb le_

gycn rz elóldás, jítszottam rs' szólóban' zongoÍa'
kísérettel. mcjd a ,'mi s7ól szebbcn hat rombiLánjl?''
kéÍdés jó hangulatcsináló ícltéte1e uLín lejítszotlam
cgy bíresen nehó7' hót lrombjLáÍr írott zcnedaJab hang_

lemezfelvételé1' Ezzel zr1ítam az el6adíst' A gra1ulácl_

ók elh.lngzása uÉn a lcglöbben az| kérdezték' hogyan
ludlJm öis/evIlto!i)lni r kiJ MJgyJrul' gan ennyi io
tÍombitíst. akik a lemeziclvételen játszottak? Akkol rÖ_

viden. kissé nyeglén csak annyit vál^szoltxm' hogy
szóltam focl közlren a haveroknak. akik oÍ hknak a
falubnn. Ezt ők egyállalín nem tckinlették komoly Yá

líIsznak, hilctlenül. máÍ-már gúnyosan nosolyogfaL.
Hál ez az íIás la]álr arra js jó lesz' hogy elküIdjcm

New Mexicóba' és ha elolvassák, ulólag elhiggyék ne'
kem, hogy van l vi]ígon €gy kis hclység, ahol ba e]

akaÍom játszani Allenburg hét trombitáfu írolt darabját'
csak ]c kcll mennem a szigetrc, s7ólni a csapattírsak-
nak,,,

é ceiRcr Györy)

AÍoí,ókat a szeftő bocsútotta ÍendelkezésünkÍe




