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a  darab  nem  bom lásterm ék, hanem  tökélete
sen kidolgozott kompozíció. A 4. MEFISZTÓ- 
VALCER, a Mefisztó-POLKA és a két csárdás 
ritm ikai aszimmetriái, végletes krom atikája 
m egannyi fantasztikus kései reflexió a m a
gyar rapszódiákra, m in t hogyha bartóki é r
telem ben vett „torz”-képük lenne. A polka és 
az első csárdás váratlan egyszólamú befejezé
se u tán  a Csárdás obstiné (Makacs csár
dás) groteszkségében is felkorbácsoló hatású 
záródarabja a  lemeznek.

L a k i Péter

KRITIKAPÁLYÁZAT

IMA

Yochk'o S é f  fé r :  N effesh-M usie  
Közreműködik: M auric ia  P latón (ének),
Yochk'o S é f  f é r  (billentyűs hangszerek, szaxofonok, 
ének), D ominique Bertram  (basszusgitár),
M a n u  (ütőhangszerek), a  Margand-vonósnégyes: 
M ichele M a rg a n d  (első hegedű), A n n e  M ehat 
(második hegedű), Frangmse Douchet (brácsa), 
C laudine Lasserre (cselló)
N oshé-N áim . m N o 12  010. Párizs, 19 7 7

A nnak a  körülbelül öt em bernek, aki m a Ma
gyarországon ismeri Yochk’o Seffer -  azaz 
eredetileg Seffer József -  miskolci születésű, 
d e  je lenleg  párizsi illetőségű zenész nevét és 
m unkásságát, nem  kell különösebben m a
gyaráznom , hogy m iért m ost m utatom  be 
egy 1977-ben készült nagylemezét. Ok 
ugyanis azt is tudják, hogy a m agyar közön
ségnek a  Seffer játékával m egjelent mintegy 
két tucat LP bármelyike az újdonság, a felfe
dezés erejével hatna, ha egyáltalán volna 
olyan szervezet vagy rádióadás, amely a nagy 
hazafias zászlólobogtatás m ellett a m agyar 
kultúra, a m agyar zene igazi képviselőinek is 
tere t kívánna adni m egism ertetésük érdeké
ben. Az a  néhány em ber viszont azt is tudja, 
hogy a töm egkom m unikációs agyártalom ál
tal m egfertőzött magyar közönség finoman 
szólva is bűnösen közönyös a kulturális é rté
keket hordozó, avagy annak kikiáltott alko

tások iránt, E réteg egy része -  valljuk be! -  
jogosan hangoztatja fenntartásait, mivel még 
él benne az előző rendszer középszerű alko
tásokat felsőfokú jelzőkbe bugyoláló kultúr
politikájának emléke, ezért m indent gyanús
ként kezel. Más részük viszont egyszerűen 
„csak élni” akar -  avagy m inél nagyobb tétel
ben hanglem ezt, kazettát, videót e la d n i- ,  te
hát ők sem művészeti életünk eredeti alkotóit 
keresik; m ár csak a  divat okán sem, mivel a 
fejlettebb gazdaságú államok kultúrszem ete 
mellett senkinek sem érdeke valamilyen 
egyéb, nem  a  nagy világcégek által kiadott 
művészeti term ék léte. Ennyi bevezetés u tán  
talán látszik az is, hogy Yochk’o Seffer N ef- 
fesh-M usic zenekarának a francia Noshé-Naím 
kiadónál m egjelent IMA című album áról szó
ló híradásom ban mindössze egy dolog vezet: 
az, hogy egy hangzásában eredeti és magyar, 
gondolkodásában nagy form átum ú alkotó le
m ezének a bem utatásával megvívjam a m a
gam szélm alom harcát a magyar zenei ízlésre 
rátelepült közönnyel és üzleti szemlélettel.

A hatvanas évek végének M agyarországát 
elhagyó Seffer József aránylag hamar, m ég a 
hetvenes évek legelején tevékenyen bekap
csolódott a francia zenei életbe. Első felvéte
leit a  progresszív rak (rock) és dzsezrak (jazz- 
rock) aranycsapatában, a Magmában készítet
te. Művészete ekkor még a  beolvadást tűzte 
ki célul, azaz m egpróbált franciává válni. Né
hány év u tán  rá  kellett jönn ie , hogy ez sem 
művészileg, sem em berileg nem  lehetséges. 
Ekkortól készült lemezein elkezdett magyar 
tém ákat játszani, illetve lemezei m agyar nyel
vű címeivel is h irdette  másságát. Olyan leme
zek, illetve számok mellé pedig, m in t a Ma
gyar Ló, az Ima, a  Cifra, a Lárma, az Ős- 
gyökér, a Béla bácsi emlékére, a Bunkós 
-  bátor ember! -  nem  mellékelt francia nyel
vű címfordítást! Második zenei korszakának 
szólófellépései és lemeze u tán  -  melyen egye
dü l játszott szaxofonokon, zongorán, kam u
kán, továbbá énekelt -  Seffer megalapította 
N effesh-M nsic zenekarát, mellyel három  nagy
lemezt és tucatnyi fellépést produkált. A kö
vetkező, Chrom ophonie  (Színhangzás) né
ven megvalósított művészi gondolkodásm ód
ja  további három  album ot és újabb koncerte
ket eredm ényezett. E zenei korszakaiban Sef
fer tulajdonképpen a dzsezzene határait tá
gítva elju to tt a  kortárs zenei törekvésekig,
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Bartók zenei világához, illetve beolvasztotta 
kifejezőeszközei közé a m agyar népzenét is. 
Egyéb zenekaraiban já tszott nemzetközibb 
hangzású és kevésbé elvont zenéivel viszont 
elérte azt, hogy m ára Franciaország egyik 
legnépszerűbb „alternatív” zenésze lett. E ze
nekarai: a Perception (három  nagylemez), a 
Speed L im it (két album ) és a Zao (három  LP) 
zenéje „term észetesen” ugyanolyan ism eret
len m arad t nálunk, m int „m agyarabb” alko
tásai.

A N effesh-M usic zenekar m agját Seffer 
(szaxofonok, billentyűs hangszerek, ének) 
mellett a M argand-vonósnégyes adja (Michéle 
M argand, Anne M ehat, Frangoise Douchet, 
C laudine Lasserre). Rajtuk kívül az egyes le
m ezeken basszusgitáros, ü tőhangszeres és 
énekes is szerepelt. Talán először a név ere
detét tisztázandó, Seffert idézem: „N effesh, ez 
a z  állati lélek, am i a  fö ld ö n , a z utcán tapogatózik, 
am i m ég nem  érte el a  tudatost, és »Rauch«-sá válik  
a  környezet szférája, a  legteljesebb képzelet, a  »Nesh 
H ama« eléréséhez. E z  egy kicsit olyan, m int a  ke
resztény Szentháromság. N effesh m usic számomra  
a z  igazi gyökereim megtalálása, »népszerűsíten.i« 
Bartók Béla, a  hiteles m agyar zeneszerző szellemét. 
E n n e k  értelmében dolgozni, am i a  népi hagyomány 
helyreállítása. ”

E m eghatározás, bár kabalisztikai gyöke- 
rezettségű, szám unkra talán eléggé racionális 
is ahhoz, hogy m egértsük Seffer művészeté
nek  néhány vonását. M ichel Paquié-vel foly
tatott beszélgetésében van m ég egy rész, 
am elyet érdem es m ost m egism ernünk: „So
ká ig  gondolkodtam, hogyan lehetséges összeolvasz
ta n i hazám  muzsikáját, a z elektroakusztikus zenét 
és a  dzsezérzést. Természetesen dzsezzenész vagyok, 
de tanulm ányoztam  Schönberget és a  szeriális zenét 
is. Szintézist próbálok teremteni a  különböző irány
zatokból... Több m int tíz évet dolgoztam ez irányban  
fra n c ia  zenészekkel a  Z zó b a n  és a  Neffesh-Mu- 
sicban; és eközben m in d ig  h ű  akartam  m aradni a  
magyar zene útjához. ”

E hosszú bevezetés u tán  ism erkedjünk 
m eg a.N effesh-M usic második, IMA című lem e
zével, melyen Seffer és a M argand-négyes 
m ellett M anu játszik ütőhangszereken, Do- 
m inique B ertram  basszusgitározik és -  egy 
számban vendégként -  M auricia Platón éne
kel. A lem ez első oldalát a mintegy húszperc
nyi hosszúságú I ma tölti ki. Furcsa, lassú tem 
pójú darab, m elynek első tizennégy percében

az ütem ek és periódusok felett átnyúló, lon- 
ga, m axim a hosszúságú, oldalról középre be
furakodó, egyetlenegy hangon megszólaló 
basszusszaxofonok tülkölései felett először az 
énektém át hallhatjuk, amely többszörösen 
rájátszva legalább hatszólamú kánonná ala
kul. A kánon alatt időnként egy-egy basszus
hang is megjelenik, illetve altszaxofon-rög- 
tönzés hallható. A feszültség fokozódásával az 
altszaxofon -  szopranino- és szopránszaxo- 
fon-futam okkal megőrjítve -  is elkezd éne
kelni, édes-bús paraszti dallam át az énekszó
lamok improvizációja az orgonapontként 
megszólaló szintetizátor kíséretével, elektro
mosan m odulált ütőhangszerhangokkal fű
szerezve követi.

A szám ritm usrészlegjátékkal is megerősí
tett második részében (mindössze két perc) 
tulajdonképpen az eddigi, kissé őrült, de vé
gül is tisztán intonált zene a rákos (rockos) 
ritm usm enet mellett ham is és disszonáns lett. 
Ezt a ham isságát m egtartva a harm adik rész 
-  a ritm us elhagyásával és a tülkölős első rész 
visszatérésére -  m indezt kiegészíti elekt
rom osan gerjesztett, torzított hangokkal, basz- 
szusgitár- és szopránszaxofon-improvizá- 
cióval.

Műfajilag talán élő-elektroakusztikus (ka
m arazen e , am it hallunk, ném i dzsezes, a 
második részben rákos hatással, és valami 
olyan mély magányosság érzésével, m in t 
amelyet Bartók Kékszakállú-jában  érezhe
tünk a m ű utolsó néhány szavánál („És m in 
dég is éjjel lesz már... éjjel... éjjel...”). Csak míg 
Bartók hőse egyedül m arad, itt az „em bert” 
a hangok orgiája fojtja meg, nyeli el.

„Elindultam  szép hazám bul, drága kis M agyar- 
országbul. /  Visszanéztem fé lu tam bul, szememből a  
könny kicsordul” -  zengi lelkem a m agyar n ép 
dalt az O fek című darab két lassú szakasza 
altszaxofon/ének uniszónójával együtt. E be
vezetést egy gyorsabb, szabályos ritmusrész- 
legjátékot bem utató rész követ, melyben hall
ható altszaxofon-, illetve vonósnégyes-im pro
vizáció (!) is. H angulatos az ütőhangszeres xi
lofonjátéka. A kellemes zenekari betétek és a 
néhol sodró tem pó ellenére a  dzsezrak stílu
sú darab  -  elsősorban a nem  eléggé határo
zott dallam vonalú második tém a m iatt -  nem 
áll össze igazi kompozícióvá.

A harm adik szám, azaz lemez utolsó tizen
két perce előtt annak, aki m ég nem ismeri,
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javaslom m eghallgatásra Bartók Béla IV, vo- 
NóSNÉGYES-ének V. tételét. Az energikusan 
felrakott akkordokból, „barbár” futamokból, 
rövid motívumokból felépített tétel zenéje 
ugyanis olyannyira rokon érzelemvilágot 
tükröz a  Séffé r-lemez NOCE CHIMIQUE (VE
GYI NÁSZ) című darabjával, hogy e tétel köze
pének kiállásai u tán  a Seffer-darab vonósné
gyesen elhangzó része szinte a Bartók-m ű 
szerves folytatásaként hangzik, (Én m agnón 
összevágva is kipróbáltam!) Mindezek után 
mégis ki kell ábrándítanom  azokat az olvasói
mat, akik valamiféle kam arazenét várnak a 
lemez utolsó számaként. Amit hallunk, vala
mi egészen ördögi dzsezrak, am elyben Seffér 
József logikus szerkesztéssel szerves egységgé 
tud ta kom ponálni a páratlan ritm usú, népies 
főtém át a rak, a dzsez és a kortársi kam ara
zene elemeivel. M aga a m ű stílus- és ritm us
tanulm ány, m elyben az 1 /8-tól a 17/8-ig m in
denféle ütem elosztás előfordul, bár m aga a 
főtém a 11 és 13 hangból álló, 7/8 és 8/8-os 
tagolású m otívum okból álló két sor, A szig- 
nálszerűen, három  hangm agasságból felépí
te tt tém a a fejlesztések során nem  veszti el 
karakterét: előbb osztinátóként, 7/8-os m et
rum okban vonul végig a m elléktém aként 
m egjelenő ének/billentyűs hangszer lassú 
tem pójú uniszónója, illetve a szabadosi* 
mélységű zongora- és a dobimprovizáció 
alatt, majd a ritm usjáték másodlagossá válá
sával a zongora/hegedű-rögtönzésnek képez 
alapot. M ikorra a  vonósnégyes m agára m a
rad , az alaplüktetés teljesen feloldódik a  fő
tém a atom jaira hullott mikrofelépítményei- 
ben, illetve a szignálmotívumok különféle 
m etrum ú megjelenéseiben.

Ekkor következik be az a  pillanat, am ikor 
a m űvet a kialakult logika szerint m ár nem  
lehet folytatni. A zaklatott, páratlan  m etru 
m ot páros váltja fel, és pergő dzsezrakalapra 
megjelenik a második (mellék)témával ro
kon, fényes tónusú, magyaros szopránszaxo- 
fontém a (énekkísérettel ellenpontozva). Rit
musváltások, az eredeti páratlan  osztású té

* Szabados György magyar zongorista, zeneszerző, 
a magyar zeneélet egyik legeredetibb személyisége. 
Szabadosi mélységűnek nevezem azt a zenét, mely
ben a bartóki humánum és zenei színvonal a dzsez- 
rögtönzések erőteljességével, személyessége mellett 
nagy érzelmi mélységgel párosulva jelenik meg.

ma felelevenítése u tán  basszusimprovizáció, 
majd egy m agyar párostánc-idézetet követő
en  a  darab  első témája m ár 6/8-os ütem ek
ben, lassabb tem póban, basszusgitár/ének 
uniszónóján zárja a művet.

Túlzás lenne azt állítanom, hogy nem hal
lottam m ég ennél jobb darabot. Az viszont 
tény, hogy ennél összetettebb, töm örebb ti
zenkét percet, ilyen logikus zenei fejlesztéssel 
kialakuló, összetettségében is tiszta vonalve
zetésű számot a  dzsez m űfajában ritkán lehet 
hallani.

Fárasztó végigülni a  lemezt. Fárasztó, 
m ert nem  hagy elm erülni akusztikus hullá
maiba. Seffer nem  hajlandó elringatni m in
ket, hanem  daccal a  pofánkba vágja: „Itt va
gyok! em ber vagyok! m agyar vagyok!... és 
m indezek ellenére m ég élek, és... hiszek!"

H át kell ennél több nékünk, itt, most?

Lihisch Károly
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A TÚLÉLÉS MUZSIKÁJA
Róbert Wyatt: Rock Boltom
Virgin Records, Virgin V  2 0 1 7 , 1974

Egy évvel ezelőtt, a dem okrácia vívmánya
ként nálunk is fogható Music Television adá
sában im m ár a  hosszú hajú, nagy szakállú, 
ötvenes éveihez közeledő Róbert W yattet1 lát
hattuk a m agyarországi tévéképernyőkön, 
am int éppen életéről, m unkásságáról beszél
ve bem utatta új, Dondestan4- című nagyle
mezét.

Wyatt az 1960-as években a  Wild Flower 
és a Soft Machine együttesben beatzenész- 
ként kezdett, később Kevin Ayers, Carla Bley, 
Lindsay Cooper, Chris Cutler, Lol Coxhiü, 
Brian Eno, Fred Frith, T im  H odgkinson és 
mások zenei törekvéseiben vett részt, m ára 
pedig többé-kevésbé magányos m ultiinstru- 
m entalista alkotóvá avanzsált, s így készíti a 
kom m unista dalokat feldolgozó N o th ing  
Can Sto p  Us (Semmi sem állíthat meg m in


