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Jazzüzenet Lengyelországból
Egy legendás albuma címét kölcsönözve, Man of the Light címmel 
jelent meg angolul az első összefoglaló életrajz Zbigniew Seifertről 

(1946–1979), a korszakalkotó lengyel hegedűsről, akinek hatása  
máig érezhető Európában.

Zipernovszky Kornél
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A lehető legtisztességesebb életrajzírói attitűdöt választotta 

Aneta Norek-Skrycka, amikor feldolgozta Zbigniew Seifert 

életművét: dokumentálni akarta a tényeket egy vastag, de 

azért még mindenki által befogadható terjedelmű könyv-

ben. A zenei tevékenység, a magánélet és a többi szféra 

között ennek megfelelő arányokat állított fel, és részletekbe 

menően, de tárgyában nem teljesen elmerülve, az olvasó 

szempontjából üdvös horizontot tartva végezte el komoly 

feladatát. Azért egyes helyeken hasznos lett volna bizonyos 

mértékű hátteret is adni például történelmi-társadalmi 

kérdésekről, hiszen nem sok, az egykori vasfüggönyön túl 

élő, vagy különösen annak megszűnése óta felnőtt, 

„nyugati” olvasónak vannak pontos fogalmai arról a 

társadalmi közegről, amelyből Seifert indult, és amelyet 

igyekezett maga mögött hagyni. Összességében azonban 

a szerző az angol kiadással nagy szolgálatot tesz nekünk, 

akik amellett igyekszünk érvelni, hogy milyen jelentős 

művészek az európai jazz olyan alkotói, mint John Taylor, 

Jan Hammer, Joachim Kühn és Jasper Van’t Hof billen tyűsök, 

vagy Tomasz Stańko, Philip  Catherine és Hans Koller – ők 

egytől-egyig lemezfelvételeket is készítettek Seiferttel. 

Valószínűleg túl szerteágazó lett volna a biográfus számára 

annak feltérképezése, hogy a vasfüggönyt nemcsak 

egy irányba lehetett átlépni a hetvenes években, hanem 

– ahogy Krzysztof Komeda életműve is illusztrálja –, 

a hiedelmekkel ellentétben élő kommunikáció is létrejött, 

a művészi kapcsolatok kölcsönösségi alapon működtek. 

Az ilyen kötetekhez nélkülözhetetlen diszkográfia a kötet-

ben nem a könyv végén, hanem elegáns megoldással, 

hamar áttekinthetően a lapok margóin nyert elhelyezést, 

illusztrálva a fejezeteket (bár a közreműködői lemezeket 

tekintve a szerző nem törekedett a teljességre).  

Norek-Skrycka öt, jól tagolt fejezetre osztotta be az élet-

rajzot: gyermekkor, középfokú zenei tanulmányok, további 

tanulmányok és első jazzegyüttesek, a Tomasz Stańko- 

együttes és végül a nemzetközi karrier. Seifert pályafutása 

alig felfoghatóan rövid időszakot fed le, nagyjából az 

1968-cal kezdődő évtizedet, ugyanis 32 évesen meghalt 

rákban. A ma is aktív Stańkóval 1968 és ’73 között három 

sorlemezt adtak ki: Music for K [ti.: Komeda], Jazzmessage 

from Poland, és Purple Sun. Ezt követő németországi 

és amerikai felvételei népszerű fesztiválvendéggé tették 

az egész világon. Hatása persze nem lehetett akkora, mint 

amekkora tehetséggel, magától értődőséggel és eredeti-

séggel zenélt. Az életrajz főleg a Jazz Forum és más fontos 

szaklapok korabeli kritikáira támaszkodik, a személyes 

portré így kicsit halványabb. A rövid lapalji jegyzetekkel, 

rengeteg illusztrációval és pontos névmutatóval minden 

igényt kielégít a könyv, amelynek angolságát azonban még 

lehetett volna csiszolni; például a „festiwal” helyesírása 

kicsit szokatlan így.

Seifert első hangszere ugyan a hegedű, mégis jelentős 

felvételeket készített szaxofonnal. 1970-től kezdve, miután 

megszerezte hegedűdiplomáját, bátrabban vette elő 

a hangszert jazzkoncerteken is. Először is nem akarta, hogy 

a jazztechnika és -játékmód akadályozza klasszikus 

tanulmányait, másodszor Coltrane volt a mindene, miatta 

köteleződött el a jazz mellett, és szaxofonon indult a mes-

ter nyomába. Maga is elismerte, hogy sokáig hegedűn is 

Coltrane-követő maradt. Norek-Skrycka Seifertnek azt 

a nyilatkozatát is idézi, hogy a hegedűn a szaxofon hangzá-

sát és dallamképzését próbálta reprodukálni. 

Nehéz döntés, hogy egy ilyen, teljességre törekvő 

monográfia hangzó mellékletének mit válasszanak. Az első, 

a lengyel kiadáshoz nehezen hozzáférhető kamarazenekari 

darabokat mellékeltek, interjúrészletekkel kiegészítve –  

tehát nem egy reprezentatív antológiát, hanem egy 

kiadatlan felvételt tettek elérhetővé, melyen Richie Beirach 

amerikai zongorista és Seifert hallható (hegedűn).  

Beirach Dave Holland és Jack deJohnette mellett kísérte 

Stan Getzet, majd többek között Dave Liebman és John 

Abercrombie alkotótársa is volt. Bármennyire is gyönyör-

ködtető ez az öt koncertrészlet, nekem hiányzik az interjúk 

lefordított szövege. Különösen azért érdekes ez, mert mind 

a könyvben idézett, mind a máshol nyilatkozó kortársak 

egyöntetűen meleg szavakkal emlékeztek Seifertre, 

az emberre, a mindig barátságos, megközelíthető társra. 

Komoly érv lett volna egy antológia mellett az, hogy általa 

akár Seifert altszaxofonos felvételeibe is belehallgathatott 

volna az olvasó. 

A könyvben előfordulnak magyar vonatkozások is, ezek 

közül a legérdekesebb, hogy Seifert 1969 szeptemberében, 

két évvel első zenekarának színre lépése után  

Magyar országon is szerepelt, a Nemzetközi Ifjúsági 

Jazz fesztiválon, amelynek alkalmából a Nemzetközi Jazz 

Szövetség oktatási szakosztálya konferenciát is tartott 

Gonda János és Joe Viera szervezésében. A zenekarok 

versenyét több különdíjjal együtt Seiferték nyerték.  

Ebben csak az volt a különös, hogy „Zbyszek” igencsak 

felöntött a garatra a verseny előtt, kvartettjének többi 

tagjához hasonlóan – a magyar vendéglátók ugyanis 

folyamatosan töltögettek nekik a borkóstolón. További 

magyar vonatkozás, hogy Fogarasi János orgonán játszott 

egy kibővített nemzetközi zenekar, a Bosko Petrovic 

vezette BP Convention lemez felvételén, melyben Seifert is 

vendégeskedett. Zeneileg jelentősebb az a szintén váloga-

tott nemzetközi csapat, amelyet Joachim Ernst-Berendt 

német producer és szakíró toborzott egy Komeda-emlék-

lemezre 1972 nyarán. Ezen Stańko (trombita és zongora) 

és Seifert mellett Zoller Attila is játszott, illetve ő maga 

hangszerelt két számot. 


