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„Közel negyven éve vagyok jazzrajongó. Azóta pró-
bálom megfejteni a műfaj titkát. Ez a könyv egészen 
közel vitt a megértéshez. Nagyszerű fogódzó, meg-
mutatja a különbséget muzsikus és művész között. 
A könyvet olvasva arra jutottam, hogy a jazzt nemcsak 
hallgatni, de olvasni is jó.”

Faragó Tamás 
olimpiai bajnok

„Érdekes és tanulságos gyakorló jazz-zenészkent egy 
ilyen könyvet elolvasni. Hiszen nagyon sokat tanultam 
belőle még én is, pedig én gyerekkorom óta ebben 
a zenében élek. A szerzők nem a zenész szemszögéből, 
hanem tudományos alapon dolgoztak, tényekkel gaz-
dagon alátámasztott munkát írtak, átfogva a műfaj 
teljességét a kezdetektől máig. Fontosnak gondolom, 
hogy a fiatal zenészek, ugyanúgy, mint a műfaj 
kedvelői, tisztában legyenek ennek a zenének a je-
lentőségével és történetével, ugyanis szerintem a jazz 
a huszadik század legizgalmasabb és legnagyszerűbb 
zenei ága. Lehet, hogy egyesek úgy érzik, hogy ez 
a műfaj kicsit bonyolulttá vált a nem igazán vájt 
fülű hallgatók számára. Meg vagyok győződve arról, 
hogy nekik ez a könyv – meg persze a zenehallgatás, 
amire a könyv az illusztrációkon keresztül rá is vezeti 
az olvasót – segít a legjobban a műfaj megértésében 
és befogadásában.”

Tony Lakatos 

„Impozáns könyv ez, akár a jazz története, mégsem 
túl akadémikus, olvasása is könnyen passzióvá válhat. 
Ezt a zenei idézetek gazdag tárháza is elősegíti, no és 
Kerekes György lendületes rajzai. Karnyújtásnyira 
kerülnek a műfaj – a kívülállók számára – olykor 
kissé misztikusnak tűnő figurái és elemei is. A misz-
tikum persze a zenékben és az előadásukban érhető 
tetten. Kerekes György és Pallai Péter évtizedekkel 
ezelőtt kötelezte el magát a műfaj mellett, ez hitelesíti 
szándékukat, hogy ebben a könyvben megidézzék 
a jazz misztikáját.” 

László Attila

„És én még azt hittem, hogy sokat tudok a jazzről! 
Biztos vagyok abban, hogy ez a könyv úgy marad sok 
olvasó kezében, ahogy engem is magához láncolt, arról 
is megfeledkeztem, hogy ajánlót kellene írnom róla. 
Ezúton figyelmeztetek mindenkit az elolvasásával 
járó várható következményekre: először csak belela-
pozunk, azután kíváncsiak leszünk a felvételekre, vi-
deókra, a végén pedig már koncertekre, fesztiválokra 
járunk, és lemezekre költjük a pénzünket... És akkor 
azt kezdjük érezni, hogy nagyon keveset tudunk az 
elmúlt évszázad egyik legnagyobb csodájáról, és egyre 
nagyobb dózisra lesz szükségünk belőle!”

Borbély Mihály
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Magát a mainstream kifejezést az angol 
kritikus, Stanley Dance használta először az 
ötvenes években. Ezzel a kifejezéssel Dance 
azokat a szvingzenészeket illette, akiknek stílusa 
a Nagy-Britanniában is előszeretettel felújított 
New Orleans- vagy dixieland hangzás és a mo-
dernistáké között mozgott. Noha az évek során 
szintén haladt a korral a fősodor, a nagyközönség 
természetesen jóval lemaradt a mindenkori 
újítók mögött. Ahogyan a bebop fénykorában 
továbbra is a szving volt a mainstream, úgy 
talán elmondhatjuk, hogy manapság a bebop 
a fősodor, szemben a modális jazzel, a freevel, 
az etnojazzel, a crossoverrel, de még a fúzióval 
szemben is. Mert ha ma valakinek azt mondják, 
hogy jazz, valószínűleg a bebopra, a hard bopra 
asszociál, vagy talán a jazznek arra a válfajára, 
amiről Stanley Dance írt.

A negyvenes évek második felében a big 
bandek hanyatlásával – aminek kemény gazda-
sági okai is voltak – nem tűnt el a jazz közönsége, 
még sokan táncoltak a zenére, de már Benny 
Goodman úgy emlékszik vissza a szvingőrület 
kitörésére, amikor a zenekar 1935-ben fellépett 
a Palomar táncteremben, hogy ott a közönség te-
temes része nem táncolt, hanem a zenét hallgatta. 
Szintén lendített a műfaj művészeti szalonké-
pességén John Hammond nagyszerű leleménye, 
hogy koncertterembe, ráadásul a klasszikus zene 
New York-i szentélyébe, a Carnegie Hallba vitte 
a jazzt 1938-ban, ahol attól kezdve rendszeressé 
váltak a jazzkoncertek. 

Ugyancsak 1938-ban került sor minden 
idők első szabadtéri jazzfesztiváljára, a Carnival 
of Swingre (Szvingkarnevál), amelyet a Harlem 
szívét jelentő 125. utcával szemben lévő Ran-
dalls-sziget baseballstadionjában tartottak 
május 30-án. A New York Times tudósítást írt 
eseményről A szvingzenekarok megőrjítenek 
több mint 23 000 embert címmel. A riportban 

a következőket olvashatjuk: „Öt teljes órán és 
45 percen keresztül 23 400 jitterbugrajongó és 
»aligátor« – konzervatívabb megjelöléssel élve: 
szvingrajongó – ugrándozott tegnap a Randalls 
Island stadionban huszonöt szvingbanda zenei 
tornamutatványaira, sikertelenül próbálva áttörni 
a rendőrök és parkfelügyelők sorfalán, akik arra 
esküdtek fel, hogy megóvják a szvingmestereket 
a rajongás okozta károktól.” 

A fellépő zenekarok között találjuk a pálya-
futása csúcspontján tartó Count Basie és Duke 
Ellington zenekarát, valamint John Kirby együt-
tesét, a hegedűs Stuff Smitht, a trombitás Roy Eld-
ridge-et és Oran „Hot Lips” Page-et. A YouTube-on 
is fellelhető korabeli híradó filmjéből látszik, hogy 
a közönség fajilag integrált volt, és ha mozgott 
is a ritmusra, korántsem mindenki táncolt, ami 
például Duke Ellington ott előadott Crescendo 
and Diminuendo in Blue című művére nem is 
lett volna könnyű. 

1 Count Basie – I Got Rhyhtm (1938) – 
híradófilm a New York-i Randall’s
Island fesztiválról

A tánccal szemben a zene hallgatását ösz-
tönözte a kisebb klubok számának növekedése is 
a második világháború idején és az azt követő idő-
szakban. Helytelen lenne a legendás New York-i 52. 
utcát kizárólag a beboppal társítani, amikor az 52. 
utca a szesztilalom eltörlését követően egyébként 
is Swing Street néven vált ismertté, ahol még 
a háború után is telt házakat vonzottak a korábbi 
jazzstílusok olyan sztárjai, mint Coleman Haw-
kins, Fats Waller, Billie Holiday, Art Tatum, Louis 
Prima vagy Trummy Young. Louis Armstrong, aki 
a New Orleans-i hagyományból kiindulva megte-
remtette a szólisztikus jazzt, ezzel hatalmas ugrásra 
kényszerítve a műfaj egészét, a harmincas évektől 
kezdve már nem újított, de élete végéig megőrizte 

18. A mainstream – a jazz fősodra
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hatalmas népszerűségét. Az a fajta mainstream, 
ami a negyvenes években kialakult, majd az öt-
venes években – Stanley Dance-nak hála – elnyerte 
a nevét is, az egykori nagy újítók konszolidált 
vívmányait tükrözte. A nagyzenekarok és a tánc-
termek alkonyán a lemezek, a klubok és a koncertek 
váltak a jazz-zenészek legfontosabb jövedelmi for-
rásává, noha a tánctermek sem zártak be teljesen. 
Olyannyira nem, hogy még az ötvenes években is 
üzemeltek, sőt az élvonalbeli, kifejezetten jazz-ze-
nekarok sem vetették meg az ottani fellépéseket. 
Ellingtonról köztudomású, hogy élete utolsó 43 
esztendejében turnén volt a zenekarával. John S. 
Wilson cikke, amely a New York Timesban jelent 
meg 1984. január 8-án, jól illusztrálja mindezt: 
„1957-ben, egy júniusi éjszakán Duke Ellington 
zenekara megérkezett a Pennsylvania állambeli 
Carrolltownba, a Philadelphiától kétszáz mérföldre 
nyugatra fekvő kis mezőgazdasági településre, 
hogy táncesten játsszon. Néhány órával később 
a zenészek már vissza is kászálódtak a buszba, hogy 
továbbutazzanak a következő egyestés fellépés 
helyszínére.” Carrolltown csak egy állomás volt az 
Ellington-zenekar zsúfolt turnénaptárában. A big 
bandek fénykorában, a második világháború előtt 
akár több hétig is eltartott egy-egy ilyen állomás 
a turné során. De az ötvenes években már szinte 
mindig csak egyestésekre futotta. Az az egy car-
rolltowni állomás feltehetően teljesen beleszürkült 
a végtelenül hosszúnak tűnő buszutak sorába, 
amely a turnézó zenekarok életét meghatározta. 

Ha viszont egyre gyakrabban játszottak jazzt 
kifejezetten hallgató közönség előtt is, akkor – a jó 
angol kifejezéssel élve – a bums on seats, vagyis az 
üléseken elhelyezkedő fenekek száma a megélhetés 
szempontjából kulcskérdés volt. A mindenkori 
avantgárd zene, mindegy, hogy azt Charlie Parker, 
Thelonious Monk vagy egy emberöltővel később 
Cecil Taylor vagy Albert Ayler adta elő, már nem 
vonzott tömegeket. Akármilyen művészeti újítás 
befogadása éveket, néha évtizedeket vett igénybe 
a nagyközönség részéről, ha egyáltalán sor került 
rá. A nagyközönségnek fogódzók kellettek, a maga 

szintjén megközelíthető, követhető muzsikák, de 
természetesen igen magas szinten előadva.

A negyvenes-ötvenes években kialakult 
mainstream első hullámát a szvingkorszak azon 
zenészei alkották, akik az akkori avantgárd eredeti 
példaképei voltak, és akik maguk is tudtak valame-
lyest haladni a korral. Ilyen volt Coleman Hawkins, 
Lester Young, Ben Webster vagy Roy Eldridge. 
Hozzájuk csatlakoztak azok a fiatalabb muzsi-
kusok, akik készséggel átvették a körülöttük zajló 
jazzforradalom bizonyos harmóniai vagy ritmikai 
újításait, de természetüknél fogva – vagy egyes 
esetekben merő számításból – nem mentek olyan 
messzire, mint a korabeli avantgárd. Az utóbbi 
kategóriába tartozott Nat King Cole, Erroll Garner, 
Oscar Peterson, Illinois Jacquet vagy a gitáros 
Barney Kessel. A mainstream valójában konszo-
lidált formában tálalta fel a szvingkorszak legér-
dekesebb vívmányait, a modernisták könnyebben 
emészthető fogásaival fűszerezve. Ez a középutas 
megoldás nagyon jól érvényesült a jam session ke-
retein belül, ahol a modernisták, akik a negyvenes 
években még mindnyájan a szvingre alapozva 
zenéltek, könnyen tudtak közös nevezőt találni az 
előző korszak legjobbjaival. Ezek az örömzenék 
azonban rendszerint kis klubokban, zenész és 
bennfentes közönség előtt zajlottak. Pénzkereseti 
forrásként eléggé szegényesnek bizonyultak. 
A mainstream és a jam session intézményesítése 
egy zseniális impresszárióra, Norman Granzra ma-
radt. 1944. június 2-án egy 300 dolláros kölcsönből 
ő szervezett nagyszabású koncertet a 2200 néző 
befogadására képes Los Angeles-i Philharmonic 
Auditoriumba, amelyen olyan zenészek szere-
peltek szervezett jam session keretében, mint 
tenorszaxofonon Jack McVea és Illinois Jacquet, 
harsonán J. J. Johnson, zongorán Nat King Cole, gi-
táron a popgitárosok akkor még jazzt játszó ősatyja, 
Les Paul, bőgőn Red Callender, és a dobon Lester 
Young öccse, Lee Young. 

2 
Jazz at the Philharmonic – Blues (1944)
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A koncert hatalmas siker volt. A plakátokon 
a tömörség kedvéért a korrekt, de tekervényes 
megjelölés, A jazz concert at the Philharmonic Au-
dotorium helyett a tömör Jazz at the Philharmonic 
(JATP) szerepelt, ami az elkövetkező évek során 
márkanévvé nőtte ki magát. 

Norman Granz, aki ukrajnai zsidó bevándorlók 
gyermeke volt, három célt tűzött ki maga elé: har-
colni a rasszizmus ellen, minőségi szolgáltatást nyúj-
tani a közönségnek, és mindebből meggazdagodni. 

Los Angelesben kezdett klubkoncerteket szer-
vezni, mindvégig ragaszkodva ahhoz, hogy a kö-
zönség és a fellépő együttesek is faji szempontból 
integráltak legyenek. Granz maga is megtapasztalta 
a faji előítéletek hátrányait nem is annyira zsidóként, 
hanem amikor kapcsolatra lépett az afroamerikai 
énekes-táncosnővel, Marie Bryanttel. 1944-ben 
Gjon Milivel együtt producere volt minden idők 
egyik legjobb jazzrövidfilmjének, a Jammin’ the 
Bluesnak, amelyben Lester Young, Illinois Jacquet, 
Harry Edison, Barney Kessel, Jo Jones, Big Sid 
Catlett és Red Callender is játszott – tökéletesen 
megtestesítve az akkori mainstreamet, és híven 
tartva magukat a faji integráció vezérelvéhez. 

3
Jammin’ the Blues (1944) – rövidfilm

A híres JATP-turnék során Granz számos 
alkalommal bebizonyította bátorságát és kérlel-
hetetlen antirasszizmusát. Ugyanannyit fizetett 
a fekete zenészeknek, mint a fehéreknek, ráadásul 
nagyon sokat kaptak egy-egy fellépésért. Gene 
Krupa a DownBeatnek adott egyik interjújában 
azt állította, hogy kétheti JATP-turnéval annyit 
keresett, amennyit a klubokban kapott két hónap 
alatt. Oscar Peterson pedig így nyilatkozott róla: 
„Szerintem a róla alkotott kép legfontosabb eleme 
a becsületesség.” A becsülettel azonban bátorság és 
nagy adag hirtelen harag párosult. Szintén Oscar 
Peterson mesélte el azt az esetet, amikor kikény-
szerítette, hogy fehér taxisofőrök felvegyenek utas-
ként fekete zenészeket, miközben vitában állt egy 
ügyeletes rendőrrel, aki épp revolvert szegezett rá. 
1955-ben a texasi Houstonban saját kezűleg szedte 
le a Fehérek és a Feketék feliratú táblákat, amelyek 
a közönség faji elkülönítését szolgálták volna a kon-
certteremben. A példák sora végtelen. 

Ami a közönségnek nyújtott minőségi szolgál-
tatást illeti, Granz ugyancsak szavatartó embernek 
bizonyult. Az 1944–45-ös Los Angeles-i koncertek 
sikerét követően Granz rendszeres turnékat szer-
vezett válogatott sztárszólista szving- és bebopze-
nészekkel az Egyesült Államokban és Kanadában, 
majd 1952-től kezdve Európában és Japánban is. 

Olyan sztárok szerepeltek a JATP-koncer-
teken, mint Stan Getz, Dizzy Gillespie, Lester 
Young, Charlie Parker, Coleman Hawkins, 
Oscar Peterson, Gene Krupa, Ella Fitzgerald – és 
folytathatnánk a sort.

Granz felvételeket készíttetett a koncertek 
nagy részéről, majd saját lemezvállalatain keresztül 
(Norgran, Clef) forgalmazta őket. 1956-ban a két 
lemezcéget egy vállalatba tömörítette, az igen jó 
névre szert tevő Verve-be. Az ötvenes évek derekára 
már a magának tett harmadik ígéretét is beváltotta, 
vagyona 5 millió dollárra, mai értéken 100 millió 
dollárra rúgott. 1957-et követően, nagyon ritka 
kivétellel, a JATP leginkább külföldön turnézott. 
A rock ’n’ roll-őrület Európában kevesebb kárt 
tett a jazzközönségben, mint a műfaj szülőföldjén. Norman Granz
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Ahogy Granz mondta: No Europe, no jazz. (Ha 
nincs Európa, nincs jazz.) 1967-ben azonban 
végképp megszűntek a turnék. Granz a pályán 
maradt újabb lemezcégével, a Pablóval, amely olyan 
időtálló jazzóriások felvételeit forgalmazta vagy 
adta ki újra, mint Art Tatum, Oscar Peterson, Zoot 
Sims, Count Basie, Sarah Vaughan vagy a gitáros 
Joe Pass. Granz 1987-ben végül eladta a Pablo 
márkát is, de továbbra is menedzselte az egyébként 
is a Pablo istállójába tartozó Ella Fitzgerald karri-
erjét egészen az énekesnő 1999-ben bekövetkezett 
haláláig, és Oscar Peterson pályafutását is fel-
ügyelte. Norman Granz 2001-ben, Svájcban távo-
zott az élők sorából. A mainstream ismertetésében 
megkerülhetetlen a neve.

De nézzük meg a mainstream zenei ösz-
szetevőit. Mint már korábban is említettük, 
a negyvenes-ötvenes években a mainstream a zenei 
közelmúlt és a jelen közös nevezőinek felmutatását 
jelentette, olyan művészi szinten játszott muzsikát, 
amelyet jó esetben a műfajban nem jártasak is 
élvezhetnek. Granz számos esetben összehozta 
két-három évtized nagy sztárjait, a jelenkor mű-
vészeit egykori példaképeikkel. Ezek a koncertek 
semmilyen zenei újítást nem hoztak, viszont kel-
lemes, hallgatható, emészthető zenét produkáltak. 
A kritikusok és Granz között elég gyakori volt az 
ellentét. A mindenkori avantgárd támogatói ret-
rográdnak, sőt cirkuszinak vélték a JATP-show-kat, 
Granz pedig szükségtelennek a kritikusokat. Tény, 
hogy Granz nem mindig tudta jól eltalálni, hogy 
kit kivel kell párosítani. Például Buddy Rich nem 
volt ideális dobos Charlie Parkernek. Ugyanakkor 
gyakran zseniálisan ráérzett, hogy a régit és az 
újat miként kell közös nevezőre hozni. Az utóbbira 
kiváló példa volt, amikor összehozta a stúdióban 
Charlie Parkert saját hangszerének két ősatyjával, 
Johnny Hodgeszal és Benny Carterrel, továbbá 
a szvingkorszak olyan óriásaival, mint a trombitás 
Charlie Shavers, Ben Webster és már részben 
a modern jazz-zenészek táborba tartozó tenoros 
Flip Phillips. Mindez megtoldva az Oscar Peterson 
Trióval, melynek másik két tagja akkor a Charlie 

Christian nyomdokaiban haladó gitáros, Barney 
Kessel és a bőgős Ray Brown volt. A csapatot J. C. 
Heard egészítette ki dobon.

Miután a beboprepertoárból egyedül a bop-
perek himnuszának számító What Is This Thing 
Called Love szerepelt a lemezen, valamint az egy 
jam sessionre kiválóan alkalmas és mindnyájuk 
vérében lévő blues, a többi pedig külön-külön 
az egyéni szólistákra szabott, szabadon előadott 
ballada volt, így ezek a jazzóriások nem zavarták 
egymás játékát, a meglévő kontrasztok inkább 
üdítően, mint zavaróan hatottak. 

4 Johnny Hodges / Charlie Parker / Benny 
Carter és mások – Funky Blues (1952)

Az ötvenes évek fősodrának legjellegzetesebb 
és egyik legnépszerűbb figurája a zongorista Oscar 
Peterson volt. 

A kanadai Quebecben, 1925-ben született 
Peterson Karib-szigetekről bevándorolt édesapja 
a kanadai államvasutakon volt portás, de egyben 
amatőr trombitás és zongorista is. Petersont gye-

Johnny Hodges
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rekkorában azonban nővére, Daisy és a magyar 
születésű Paul de Marky (ő maga Thomán István 
tanítványa volt), klasszikus zongoristának ké-
pezte. A szorgalmasan gyakorló gyerek hihetetlen 
technikára tett szert. Jazzkedvelő édesapja egyszer 
feltette neki lemezen a Tiger Raget Art Tatum 
feldolgozásában. A fiatal Peterson ezt követően 
hetekig nem volt hajlandó leülni a zongorához. 
Visszaemlékezve így fogalmazott: „Tatum halálra 
rémített.” Évekkel később jó barátságba került vele, 
de még akkor is tiszteletből kerülte, hogy a jelen-
létében játsszon. A klasszikus zenétől eleinte a tra-
dicionális jazz kezdte eltántorítani, sok ragtime- és 
boogie-woogie-darabot megtanult. Tizennégy 
éves korában megnyert egy országos zongorista-
vetélkedőt, ezt követően kimaradt az iskolából, és 
hivatásos zongoristaként a rádióban, szállodákban 
és revükben játszott. 

Art Tatum mellett James P. Johnson, Nat King 
Cole és Teddy Wilson játéka befolyásolta korai 
stílusát. Ő sem tudott szabadulni a Tatumot is befo-
lyásoló Rahmanyinov hatása alól, akinek harmoni-
zációi gyakran visszaköszöntek a játékában. 

Csodálatos muzsikálását Magyarországon 
is többször élvezhettük a 60-as és a 70-es években. 
Ami Peterson zongorázását illeti, noha az évek során 
hallhatóan hatott rá Bud Powell, Hampton Hawes, 
Phineas Newborn vagy Bill Evans is, játéka ennek 
ellenére teljesen egyéni és felismerhető volt. Félel-
metes virtuozitása, fantasztikus harmóniai érzéke és 
dallamképzése, de mindenekfelett a magával ragadó 
ritmika, a legjobb értelemben vett szving hatotta át 
minden előadását, lenyűgöző volt. Improvizációi 
logikusan építkeztek, és határozott ívük volt. Ezt 
a közönségbarát zenét nem minden kritikus díjazta. 
Az volt ellene a leggyakrabban hangoztatott, sze-
rintünk megalapozatlan kifogás, hogy Petersonnál 
a technika az érzés vagy a koncepció rovására ment. 
Ha bárki meghallgatja például a Ray Brownnal és 
a dobos Ed Thigpennel 1961-ben felvett Sometimes 
I’m Happy című örökzöld Peterson-féle változatát, az 
az összes általunk említett erényt fellelheti benne.

5 
Oscar Peterson – Sometimes I’m Happy (1961)

1949-ben Norman Granz Montrealban járt. 
A repülőtérre menet az autórádióban élő közvetí-
tést hallgatott egy klubból, ahol Peterson játszott. 
Az impresszáriót annyira lebilincselte a zene, 
hogy szólt a taxisofőrnek, hogy azonnal hajtson 
a klubba, ahol ez a zene szólt. Megismerkedtek, 
és Granz leszerződtette a zongoristát a JATP-hoz, 
melynek keretében Peterson még abban az évben 
bemutatkozott a Carnegie Hallban. 

Peterson egyike volt azoknak a zongoris-
táknak, akik nem kísérő zenészként kezdték, nem 
mások együtteseiben estek át a tűzkeresztségen, 
hanem a kezdettől fogva vezető szólisták, front-
emberek voltak. A JATP hozta össze a nagyszerű 
bőgőssel, Ray Brownnal és a gitáros Herb Ellisszel. 
Éveken át ez volt az Oscar Peterson Trio. 

Maga Peterson elég világosan megfogalmazta 
a technika szerepét játékában: „A technika az, 
amit az ember alkalmaz azért, hogy az elképzelései 
hallgathatóvá váljanak.” Oscar Peterson
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Zenei filozófiájáról sokat elmond a Down-
Beat 1954. január 13-i számában megjelent cikke. 
Egyebek közt ezt írta: „Nem tudom, miként lehet 
boldogságot sugározni a zenében, hacsak az ember 
maga nem boldog azzal, amit csinál, amilyenek 
mi (az Oscar Peterson Trio) vagyunk. Őszintén 
gondolom, a jazzből kihalt az a boldogság, amely 
valamikor annyira áthatotta a műfajt. Azok a zene-
karok, mint Duke Ellington és Count Basie együt-
tese, vagy a Benny Goodman Quartet és Sextet 
olyan őszinteséggel és tűzzel rendelkeztek, amelyet 
manapság ritkán hallani a jazzben.” Éppenséggel ez 
a hidegség az egyik ok, amiért oly nehezen eladható 
számos együttes esetében a modern jazz. Egyes 
zenészek azt az érzést sugározzák a közönségnek: 
örülj, hogy itt lehetsz, hogy beengedtünk. Félre-
értés ne essék, Peterson nem a zene modernitását 
ostorozta, hanem a zenéből szerinte hiányzó 
örömteli életérzést. Az interjú folyamán külön 
részt szentelt az akkor még az újítók sorába számító 
Dizzy Gillespie magasztalásának, akiből ez az érzés 
egyáltalán nem hiányzott.

A korabeli kritikusok Peterson-ellenes 
brigádja nem figyelt arra sem, hogy a világsztár 
szólista, amikor a JATP keretein belül kísérő sze-
repre szorítkozott, akár zenészek, akár énekesek, 
mint Ella Fitzgerald mögött, a lehető legnagyobb 
szakmai alázattal végezte munkáját, melynek fő 
célja nem önmaga, hanem az általa kísért zenész 
játékának kiemelése volt, amit mindig maximális 
sikerrel oldott meg. 1993-as bal kezének bénulása, 
majd 2007-ben bekövetkezett halála az egyik 
leginkább közönségbarát művésztől fosztotta 
meg a jazz világát. 

Nem ok nélkül foglalkoztunk Petersonnal 
ilyen terjedelemben, hiszen ő testesítette meg talán 
a legmarkánsabban a mainstream szó eredeti je-
lentését. Az ötvenes évek mainstreamjének másik 
kiemelkedő alakja szintén zongorista volt. 

A pittsburghi Erroll Garner, aki annak idején 
egy gengszter klubtulajdonos nyomatékos kéré-
sére örökre leváltotta Art Blakeyt a zongoránál, 
egyik albumának azt a találó címet adta, ami 

frappáns kifejezése volt Peterson és saját zenei 
filozófiájának is: The Most Happy Piano – A leg-
boldogabb zongora. Az autodidakta zongorista, 
aki egészz életében nem tanult meg kottát olvasni, 
elképesztő technikára tett szert, és fantasztikusan 
egyéni felfogásban zongorázott. 

Kerekes György Jazzportrék című könyvének 
második kötetében egész fejezetet szentel Garner 
életének és pályafutásának.

„Sikereit elsősorban annak köszönhette, hogy 
senkihez nem hasonlítható egyéni technikát és 
hangzást alakított ki, melyet fantasztikus muzikali-
tással adott elő. Kezdetben még a Harlem stride zon-
goristáknál alkalmazott, úgynevezett ingabasszus 
módszert használta a bal kézzel, ám az ingabasszust 
hamarosan átalakította lüktető gitárakkordszerű 
blokkos kíséretté. Ehhez olykor sűrű akkordfogásos 
jobbkézjátékot produkált, máskor remekül szágul-
dozott a felsőbb fekvésekben, miközben a kísérő bal 
kéz kemény, ritmusos alapot adott a zenének. Néha 
a dallamot játszó jobb kéz szándékosan le-lemaradt, 
elkalandozott, rövid időre átcsapott más kompozí-
ciókba, majd visszatért az alaphoz. Mindezt Garner 
sajátos, eredeti logikára építve tette.”

6 
Errol Gardner – Where or When (1955)

Erroll Garner
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Garner, aki a bebop világában is otthonosan 
mozgott a negyvenes években, noha játéka egyál-
talán nem volt tipikus a stílus szempontjából, hama-
rosan szólistává nőtte ki magát. Az ötvenes években 
világszerte próbálták utánozni a stílusát. Egy ideig 
annyira elterjedt volt a garnerezés, amit úton-út-
félen, majd minden koktélbárban lehetett hallani, 
hogy később azok, akik nem voltak tisztában azzal, 
hogy Garner mennyire eredeti volt a maga korában, 
eléggé lekezelően koktélbárzenének minősítették 
a muzsikáját. Zenéje semmilyen kategóriába nem 
volt besorolható, népszerűsége viszont nemcsak 
tagadhatatlan, de megérdemelt is volt. Az 1977-ben 
elhunyt zongorista túlélte saját népszerűségének 
csúcsát, de koncertturnéi mindvégig telt házat von-
zottak, még a rockkorszakban is. 

Az ötvenes évek fősodrának legerősebb 
áramlatát képezték azok a zenészek, akik 
a szvingkorszakban vagy még korábban törtek 
élre, és mondhatni, zenei karizmájukból fakadóan 
maradandót alkottak, ameddig éltek, játszottak. 
A big bandek közül ez leginkább Duke Ellington 
és Count Basie zenekarainak sikerült. Mint fentebb 
olvashatták, Ellingtonék is játszottak még a táncoló 
közönségnek az ötvenes években, ám nekik sem 
ment könnyen akkoriban. A Duke azonban nagyon 
ügyesen vegyítette repertoárjában a saját maga által 
szerzett lelkesítő, táncolható vagy éppen lírai szten-
derdeket a nagylélegzetű, ambiciózus művekkel, 
mint például az 1952-ben felvett A Tone Parallel 
to Harlemmel, egy közel 14 perces, leleményesen 
hangszerelt eposszal, amely az afroamerikai zene 
gyökereiből táplálkozva páratlan eredetiséggel áb-
rázolja New York fekete városrészének hangulatát, 
noha ez a szám teljesen nélkülözte a rögtönzést. De 
Ellington – lévén Ellington – még ezen a szinten 
is meg tudta szólítani a laikusokat. Zenekara az 
1956-os Newport Jazzfesztiválon tört ki az öt-
venes évek elejének hullámvölgyéből, amikor egy 
klubfellépéseken már bevált fogást alkalmazva 
egyesítette két 1937-ben komponált darabját Dimi-
nuendo and Crescendo In Blue címmel. A két részt 
a tenorszaxofonos Paul Gonsalves döbbenetes, 27 

körből álló szólója kötötte össze. Maga a darab rom-
latlan szving volt, viszonylag egyszerű témákkal, 
remek ritmikával, Gonsalves szólója pedig, amely 
időnként olyan atonalitásokat is tartalmazott, 
amelyek később Coltrane zenéjét jellemezték, olyan 
ellenállhatatlan érzelmi töltettel rendelkezett, hogy 
a közönség, köztük más zenekarok zenészei is való-
sággal őrjöngtek hallatán.

7 Duke Ellington 
– Diminuendo and Crescendo in Blue (1956)

Ellingtonék ismét a zene élvonalába kerültek, 
és ott is maradtak a mester 1974-ben bekövetkezett 
haláláig, noha a közönség által leginkább sztárolt 
számok (Take the A train, Perdido, Do Nothing Till 
You Hear From Me, Satin Doll stb.) már évtizedek 
óta műsoron voltak, de a zenekar kétszer nem ját-
szotta ugyanazt a számot ugyanúgy. 

De feltámadt a Basie-csapat is. A Count a ked-
vezőtlen üzleti körülmények dacára fenntartotta 
a big bandet a háború után is, és sem a zenekar, 
sem pedig a szólisták ütőereje nem csökkent, csak 
a bevétel. 1949-ben már ő sem tudott tovább da-
colni a válsággal, és szélnek eresztette az embereit, 
majd szeptett formációban folytatta a zenélést, 

Duke Ellington
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amelyben érdekes módon olyan modernisták is 
szerepeltek, mint a szaxofonos Wardell Gray vagy 
a klarinétos Buddy De Franco. Basie azonban, 
aki a magánéletben is komoly hazárdjátékos volt, 
a kockázatok dacára sem bírta ki sokáig big band 
nélkül. 1952-ben ismét 16 zenésszel lépett a pódi-
umra, és meglepő módon átütő sikert aratott. Az új 
felállásban is nagyszerű muzsikusokat hallhattunk, 
mint a trombonos Al Greyt, a trombitás Joe New-
mant, vagy a két altszaxofonost, Marshall Royalt 
és Ernie Wilkinst. Az évek során a trombitás Thad 
Jones, a dobos Sonny Payne, a tenorszaxofonos 
Frank Foster, Eddie „Lockjaw” Davis és a fuvolán 
is kiváló Frank Wess gazdagította a csapatot, de 
a közönségsiker szempontjából a legjobb fogás az 
énekes Joe Williams szerződtetése volt (róla az 
énekesekkel foglalkozó fejezetben olvashatnak). 
A változó időkkel Basie zenéje is változott, de nem 
fajult a felismerhetetlenségig. A DownBeat tömören 
összegezte a siker titkát: „Basie olyan együttest 
hozott össze, amely izgalomba hozza mindazokat, 
akik emlékeznek 1938-ra, de azokat a fiatalokat is, 
akik még soha nem hallottak ehhez hasonló big 
bandet.” Az új Basie Band már nem az egykoron 
Kansas Cityben jammelő szextettek szabadságával 
játszott. Már nem a szólisták határozták meg a han-
gulatot, hanem a kidolgozott, de annál hatásosabb 
hangszerelések, amelyek természetesen gyakran 
hagyták érvényesülni a kiváló szólistákat is. Basie 
a bebopos fordulatokat is eltűrte a szólistáktól, de 
nem hagyta megtörni a számok ritmikus pulzálását. 
Mint mondta: „így aztán nem számít, hogy mit 
művelnek ott elöl, a közönség megkapja a ritmust.” 
Basie összes hangszerelője közül Neal Hefti, majd 
később Quincy Jones volt a legsikeresebb. Egyik leg-
emlékezetesebb albuma az előbbi hangszerelésében 
az 1958-ban forgalmazott The Atomic Mr. Basie volt, 
amely valóban tartalmazott a robbanás erejével ható 
számokat, mint például az Eddie „Lockjaw” Davis 
kőkemény tenorszólóját tartalmazó Whirly Bird.

8 
Count Basie – Whirly Bird (1958)

Természetesen voltak agyonhangszerelt 
számok is a Basie-repertoárban, de Hefti, Quincy 
Jones, majd később Thad Jones is nagyszerűen ér-
tették a hangszerelés mesterségét, és tudtak teljesen 
jazzes hangzású, hatásos darabokat létrehozni, mint 
a pontos kimértségével és lassúságával hihetetlen 
feszültséget teremtő Li’l’ Darlin’, amely a The Atomic 
Mr. Basie legemlékezetesebb felvételének bizonyult. 

9 
Count Basie – Li’l’ Darlin’ (1958)

Az 50-es, 60-as években a jukebox, vagyis 
az amerikai bárokban intézményesített wurlitzer 
a fiatal rock ’n’ roll-bandákkal együtt Basie-éknek 
is nagyobb hallgatottságot biztosított. A veterán 
zenekarvezető sokat koncertezett, és számos lemezt 
vett fel énekesekkel, nemcsak a sokáig a zenekar 
beltagjának tekinthető Joe Williamsszel, de Sarah 
Vaughannal, Ella Fitzgeralddal, Tony Bennett-tel 
és Frank Sinatrával is. A Basie-zenekar az ötvenes 
évek végén hatalmas sikerrel turnézott a Brit-szige-
teken, majd a rákövetkező években Európát is meg-
hódította. Közönsége élete végéig, 1984-ig kitartott 
mellette, de még a nevét viselő és egykori zenészei 
által vezetett zenekarok is sikerrel turnéztak éveken 

Count Basie
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át. Talán Basie-é volt a legkülönfélébb ifjúsági ze-
nekarokban leggyakrabban utánzott stílus, ami 
egyáltalán nem meglepő.

Basie és Ellington mellett a jazz nagy túlélői az 
50-es, 60-as években azok a már szólókarrierrel ren-
delkező szvingóriások voltak, akiknek muzsikája 
a 30-as évek végén és a 40-es évek elején a modern 
jazz előfutárának számított. Túlnyomó többségük 
lemezfelvételeit és/vagy koncertkörútjait Norman 
Granz szervezte. Lester Youngról – akit előszere-
tettel alkalmazott az impresszárió – egészségügyi 
és a túlzott alkoholfogyasztásból eredő problémái 
következtében mégsem mondható el, hogy a má-
sodik világháborút követő években különösen si-
keres lett volna, pedig még halála évében, 1959-ben 
is játszott. Ugyanakkor a két legjelentősebb pálya- 
és vetélytársa, az italt nem kevésbé megvető, de 
robosztusabb fizikumú Coleman Hawkins és Ben 
Webster második virágkorát élhette az 50-es, 60-as 
években. Hawkins, akit a tenorszaxofon atyjának 
tekint a szakma, és a nála valamivel gazdaságo-
sabban játszó Webster még a tenorosoknak ahhoz 
az iskolájához tartozott, amely saját maga alakította 
ki a tónusát és játékmódját ezen a hangszeren, 
amelyet még nem tanítottak az akkori konzerva-
tóriumokban. Az autodidakta zenei fejlődés egyéni 
és azonnal felismerhető hangzást produkált. Ezek 
a jazzóriások olyan megbecsülésnek örvendtek 
zenésztársaik, a közönség és a kritikusok körében, 
hogy senki sem rótta fel nekik játékmódjuk vi-
szonylagos változatlanságát, noha az újkor néhány 
díszítőeleme azért náluk is fellelhető volt. Végered-
ményben életük végéig azt játszották gyönyörűen, 
amit ők honosítottak meg. Miután az őket követő 
modernista generáció még az ő zenéjükön nőtt 
fel, még az általuk lerakott alapokból kiindulva 
újított, gyakran és a fülnek kedvesen tudtak együtt 
játszani a két egymást követő nemzedék nagyjai. 
Coleman Hawkins Sonny Rollinsszal, Ben Webster 
Gerry Mulligannel gyönyörű hangzást produkált, 
de még felemelőbb volt a két kortársat együtt hal-
lani a csodálatos Coleman Hawkins Encounters Ben 
Webster című albumon, amelyet 1957-ben vettek 

fel az Oscar Peterson Quartet kíséretében. Talán 
az It Never Entered My Mind című számot ajánl-
hatnánk erről a lemezről, amelyen Webster lélegző 
szaxofonjából fakad az első szóló, amelyet Hawkins 
markáns tónusú játéka követ. 

10 Coleman Hawkins / Ben Webster 
– It Never Entered My Mind (1957)

1969-ben Hawkins főként lencselevesből és 
konyakból álló diétája sajnos szomorú eredményt 
hozott, a tenorszaxofonos meghalt. Webster, aki éle-
tének utolsó évtizedét Európában, főként Hollandi-
ában és Dániában töltötte, négy évvel később követte 
társát, akit 40 évvel korábban Lester Younggal kö-
zösen próbált legyűrni azon az emlékezetes, másnap 
reggelig tartó erőpróbán Kansas Cityben. 

Norman Granz jóvoltából az ötvenes-hat-
vanas években tudásuk legjavát adhatták még le-
mezen és a pódiumon Hawkins és Webster mellett 
az olyan veteránok, mint Roy Eldridge, Charlie 
Shavers, Benny Carter, Lionel Hampton, Gene 
Krupa, Buddy Rich, Art Tatum, és a sor jóformán 
végtelen. Időközben azonban a jazzközönség füle 
hozzászokott a bebop újításaihoz, és a negyvenes 
évek „ifjútörökjei” is konszolidálták a stílusukat. 
Egy évtized leforgása alatt a negyvenes évek 
derekának vadságai a jazz eszköztárának bevett 
fogásaivá váltak. A harmonikus, a tematikus vagy 
a melodikus rögtönzés végül is megfér egymás 
mellett. Monk egykor szálkásnak, disszonánsnak 
hangzó muzsikája már nem volt fülsértő tíz évre 
rá, ahogy később Ornette Coleman zenéje is köz-
kinccsé vált. Így jöhettek létre olyan párosítások is, 
mint Gerry Mulligan kettőse Monkkal. 

11 Gerry Mulligan / Thelonious Monk 
– Sweet and Lovely (1957)

A bebop megszelídülésének, szalonképessé 
válásának az Oscar Peterson által is idézett Dizzy 
Gillespie a legjobb példája. Míg Dizzy szívdobba-
násának másik fele, Charlie Parker – időnkénti 
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zseniális felvillanásai mellett – az 50-es évek első 
felében már folyamatosan hanyatlott, elsősorban 
önpusztító életmódja miatt, Gillespie tónusa 
egyre szebb lett, zseniálisan túltengő, zaklatott, 
néha szándékosan polgárpukkasztó játékmódja 
gazdaságosabbá, emészthetőbbé vált. Részben 
ugyanazt az utat járta be, mint a nagy elődje, Louis 
Armstrong. Gillespie a negyvenes években megújí-
totta a kisegyüttesek és a trombita hangzásvilágát, 
éppúgy, mint két évtizeddel korábban Armstrong, 
majd az 50-es évektől egészen 1993-ban bekövetke-
zett haláláig csiszolgatta, finomítgatta korábbi vív-
mányait anélkül, hogy azokon lényeges változtatást 
tett volna. A közönség felnőtt hozzá, ő pedig ezalatt 
tett néhány lépést, hogy zenéjét elérhetővé tegye.

12 
Dizzy Gillespie Octet – Bang! Bang! (1966)

A jazz-zene jelentős része az 50-es évek kö-
zepére erősen intellektualizálódott. Erre utal Dave 
Brubeck egyik legsikeresebb lemezének címe is, 
a Jazz Goes to College. Az egyetemisták még a rock 
’n’ roll-őrületet követően is jó ideig vevők maradtak 
a jazzre. A leghíresebb jazzelőadók számára nem 
a klubokban és a tánclokálokban, hanem a kon-
certtermekben és a nemzetközi turnékon vállalt 
fellépések váltak elsődleges bevételi forrássá. Duke 
Ellington és Count Basie nagyzenekarai vagy 
a JATP sztárjai rendre megtöltötték New York, 
London, Párizs, Stockholm, Berlin és szinte bár-
melyik nagyváros koncerttermeit. A jazz részben 
az illedelmesen helyet foglaló közönség zenéje lett. 
Hogy a nagy öregeknek miért volt számottevő 
közönségük életük végéig, azt megmagyarázhatja 
egy egyszerű tény. Hawkins, Webster vagy Roy 
Eldridge, vagy a középutas újabb zsenik, mint 
Peterson vagy Garner, de akár Gillespie zenéjének 
hallatán is mindazok, akik a rock ’n’ roll-korszak 
hajnalán már elmúltak 16-18 évesek, de serdülő-
korukban a jazzben lázadtak, vagy valóban abban 
találták meg életkoruk és korszakuk adekvát zenei 
kifejezésmódját, kitartottak a műfaj mellett, ha 

közben más műfajokra is nyitottá váltak az idők 
folyamán. És az 50-es, 60-as években ez még 
számottevő keresletet jelentett. 

A 40-es, 50-es évek azon modernistái közül, 
akik nem tagolódtak be a bebop vagy a cool áram-
lataiba, sokan, főként Lester Young követői, a nagy 
tenorszaxofonos által kultivált horizontális rög-
tönzés emészthető, mondhatni dallamos formáját 
művelték, erősen szvinges lüktetéssel. A legendás 
Woody Herman-féle második csapat szaxofon-
szekciójából ebbe a kategóriába sorolható Al Cohn, 
Brew Moore, de mindenekfelett Zoot Sims, aki 
zenésztársai és a jazzközönség nagy kedvencének 
számított. Ez a mindig jókedvű, barátságos, 
közvetlen ember elsősorban játszani szeretett. 
Ő volt az utolsó a jazz nagy generációjából, aki 
a nagy presztízzsel rendelkező klubokban leját-
szott, jól fizetett fellépések után fogta ütött-kopott 
hangszerét, és elment bárhová, ahol jammelni 
lehetett. Minden idők egyik legjobban ritmizáló 
szaxofonosa volt, fantasztikus tónussal. 

13 Zoot Sims és a Stan Stracey Trio 
– Love For Sale (1961)

Zoot Sims gyakran barátjával és egyben 
szellemi társával, Al Cohnnal közösen vezetett 
kvintettet, amely a hangulatos testvéri versengés 
iskolapéldáját nyújtotta. De Zoot Simsszel egy lapon 
említhetjük a Gerry Mulligan Sextet vagy a Gerry 
Mulligan Concert Band zenéjét, amely merőben 
eltért attól, amit a baritonos a zongora nélküli kvar-
tett ellenpontozásos, a szó minden értelmében cool, 
vagyis hűvös közegében produkált. De ide sorolható 
a roppant sokoldalú ventil harsonás (billentyűs 
harsona) és hangszerelő, Bob Brookmeyer mun-
kásságának jelentős része is, aki szintén egyaránt 
otthonosan mozgott a zenei poézist vagy a sodró 
lendületet igénylő előadásmódban. Lelki beállított-
ságának és gyönyörű dallamképzésének maradandó 
emléket állított egyebek közt az az album, amelyet 
Stan Getzcel, Herbie Hancockkal, Gary Burtonnal 
és más jazzóriásokkal közösen vett fel 1964-ben.
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14 
Bob Brookmeyer and Friends – Skylark (1964)

Később, a pop- és rockzene elterjedése idején 
a jazz kevésbé követhető válfajai előretörtek 
ugyan, de sokat veszítettek népszerűségükből, és 
így a kevésbé ismert idősebb zenészek és a hagyo-
mánykövető fiatalabbak is a pálya szélére kerültek. 
Az új nemzedéknek választania kellett a nehezen 
követhető free jazz és hasonló radikális kísérleti 
stílusok, vagy a Miles Davisnek köszönhetően nagy 
népszerűségnek örvendő jazz-rock fúziós stílusban 
rejlő lehetőségek között. Davis 1945-től haláláig, 
1991-ig képes volt minden egyes divathullámot 
meglovagolni. Davis még betegen, az inspirációból 
kifogyva is hatalmas közönséget vonzott. Amikor 
1981-ben, közel hat évig tartó betegség, önpusztítás 
és tétlenség után visszatért a pódiumra, a Lincoln 
Centerben meghirdetett koncertjére két óra alatt 
minden jegy elkelt. 1982-ben szélütést szenvedett, 
de azért telt stadionok és telt házak előtt turnézta 
végig elektromos együttesével Japánt és Európát. 
A hatalmas érdeklődés azonban nem feltétlenül 
a jazzóriás elektromos periódusát dicsérte. Davis, 
mint az egyik utolsó karizmatikus jazzóriás, 
negyven éven át a műfaj majdnem minden ágának 
élvonalában volt. A közönség élőben akarta hallani 
a huszadik század zenéjének egyik legfontosabb 
figuráját. Ezzel együtt Miles Davis akkori zenéje 
már nem képviselte a jazz fősodrát. 

A mainstream kifejezés a nyolcvanas évektől 
kezdve már magában foglalta a bebop, a hard 
bop és a cool stílust is. Miles Davis visszatérése 
a jazz világába nemcsak az elektromos együttessel 
adott koncertek sikerével járt, hanem a korábbi 
Miles Davis-formációk albumainak nagyszabású 
újraforgalmazásával és az addig elfekvő anyagok 
kiadásával. Viszont az új Miles Davis-lemezáradat 
zöme a cool és a hard bop stílusában jött létre. Ez-
által ez a zene elérhetővé vált a fiatalabb generáció 
számára is, akiket elsősorban a név és a karizma 
vonzott, nem pedig a történelmi emlékezet. A 60-as 
és 70-es években csak az igazán elkötelezettek 

maradtak hűek a jazzhez, rengeteg zenész mondott 
búcsút a műfajnak. Az igazán elkötelezettekhez 
kell számítanunk azokat a főleg észak-amerikai 
radikális fekete polgárjogi muzsikusokat is, akik 
határozott politikai álláspontot képviseltek, és akik 
tudatosan azt az utat keresték, amelyet a fehérek 
számára nehezen követhetőnek gondoltak. Az 
ideológiai késztetéstől vezérelt, tudatosan fekete 
zene néhány radikális, briliáns előadót szült (Cecil 
Taylor, Archie Shepp, James Blood Ulmer, Art 
Ensemble of Chicago), de követőik nagy része így 
is az elsősorban fehér fiatal európai közönségből 
verbuválódott. A bebop, a cool, majd a hard bop 
és soul jazz mozgalom még élő óriásai, mint pél-
dául Sonny Rollins, Dexter Gordon, Art Blakey, 
a Modern Jazz Quartet, Stan Getz, Dave Brubeck 
vagy Gerry Mulligan akkoriban még mindig szá-
míthatott telt házakra. Hiszen akik 18-20 évesen 
jazzrajongók voltak a rock ’n’ roll születése idején, 
1990 táján még mindig csak az ötvenes éveiket 
taposták. Sokan közülük konszolidált jómódban 
éltek, módjukban állt megvenni az albumokat, kifi-
zetni a gyakran méregdrága koncertjegyeket, vagy 
az exkluzív jazzklubokban a belépő és a vacsora 
borsos árát. Ráadásul Európában és egyre inkább 
Japánban is megtermékenyítően hatott a jazz az 
értelmiség körében. Ha a mainstream, a fősodor, 
főáramlat kifejezést úgy értelmezzük, hogy a műfaj 
melyik ága a legjellemzőbb, a legtöbbet játszott 
és a legnagyobb keresletnek örvendő zene, akkor 
elmondhatjuk, hogy a nyolcvanas évektől kezdve 
a hard bop és a post-bop irányzatok harmóniai és 
melódiai értékei váltak az új ortodoxiává.

A 70-es évek mélypontját követően számos 
legendás jazzfigura tért vissza az élvonalba. Volt, aki 
önkéntes európai száműzetésből tért vissza Ame-
rikába, mint Stan Getz vagy Dexter Gordon. Volt, 
aki hosszú éveket töltött börtönben, mint az altsza-
xofonos Art Pepper (1925–1982), aki a jazzrajongó 
filmrendező-színész, Clint Eastwood segítségével 
nemcsak hogy talpra állt, de második virágkorát élte, 
amelyben termékenyebbnek és még kora mércéjével 
mérve is eredetibbnek bizonyult ifjúkori önma-
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gánál. Egykori kenyéradója, Benny Carter és Charlie 
Parker hatását magába szívva sikerült teljesen egyéni 
hangzást, fehér zenész létére hiteles bluesalapú 
játékmódot kialakítania, amely ugyanakkor szikár, 
gazdaságos, de annál hatásosabb dallamképzéssel 
párosult. Róla később még lesz szó.

A késői Art Pepper mestere volt a feszültség 
fokozatos felépítésének, az ösztönösen jól konst-
ruált szólók rögtönzésének, amelyek – Lester 
Young követelményének megfelelően – mindig egy 
történetet mondtak el.

15 
Art Pepper – Make a List, Make a Wish (1985)

Ennek az irányzatnak azonban az idősödő 
jazzóriások mellett új arcokra is szüksége volt. A leg-
fontosabb közülük a trombitás Wynton Marsalis, 
aki szaxofonos testvérével, Branforddal együtt az 
Art Blakey Jazz Messengersben hívta fel magára a fi-
gyelmet 18 éves korában. Két évre rá, 1981-ben ő lett 
az első zenész, aki a klasszikus és a jazzkategóriában 
is Grammy-díjat nyert. A híres klasszikus trombitás, 
Maurice André már akkor azt mondta róla, hogy 
„potenciálisan minden idők legnagyobb (klasszikus) 
trombitása”. Ez a New Orleans-i zenészdinasztiában 
született, elegáns, kiválóan képzett, pallérozott és 
szépen artikulált zenét játszó, fiatal afroamerikai 
zenész vált az új mainstream meghatározó figurá-
jává. Miután kilépett az Art Blakey Jazz Messen-
gersből, és fivérével megalakította első együttesét, 
zenéje leginkább a 60-as évek Miles Davis-együt-
teseinek kísérleti stílusát idézte, talán valamivel 
megközelíthetőbb formában.

16 Wynton Marsalis Band 
– At the North Sea Festival (1982)

Emberileg azonban hamar elhidegült a viszony 
a példakép és a famulus között. Noha mindketten 
a Columbia lemezvállalattal szerződtek, Miles kri-
tikusan szemlélte a cég reklámkampányát, amellyel 
Wynton zenéjét kísérték. Szerinte a Columbia „ha-

lott európai muzsikát” erőltetett a fiatal pályatársra. 
Az erősen Wynton-párti kritikus, Stanley Crouch 
viszont azzal vádolta Davist, hogy kiárusítja magát, 
és elpocsékolja tehetségét azzal, hogy a „transzvesz-
tita királynőt”, vagyis a popsztár Prince-et próbálja 
utánozni. Az igazi leszámolásra azonban 1986. jú-
nius 28-án került sor, Kanadában, a Vancouver Jazz-
fesztiválon, ahol Miles Davis koncertjén váratlanul 
és hívatlanul a dobogóra lépett Wynton Marsalis, 
hogy együtt játsszon egykori bálványával.

Miles elküldte az ifjú trónkövetelőt, és nem 
volt hajlandó játszani, amíg az el nem hagyta az 
emelvényt. Marsalis 1990-ben, az eseményre visz-
szatekintve úgy nyilatkozott a DownBeatnek, hogy 
a hangszerével nyilvánosság előtt akart válaszolni 
Miles Davis becsmérlő kijelentéseire, amelyeket 
ugyancsak nyilvánosság előtt tett. Hozzátette, hogy 
„nincs az a faji jellegű provokáció, nincs az a nő-
gyűlölet, nincs az az öntömjénezés vagy Davis úr 
egyéniségének bármiféle aspektusa, ami segítene 
rajta, kiváltképp, ha zenéről van szó. A trombi-
támmal bárhol és bármikor hajlandó vagyok meg-
jelenni, hogy a nyilvánosság előtt megmutassam, 
mit gondolok ezekről a dolgokról.”

A Miles Davis-ügytől teljesen függetlenül 
Wynton Marsalis volt az a Young Lions (Oroszlán-
kölykök) néven híressé vált irányzat emblematikus 
figurája, amely a fiatal, nagyszerűen képzett, 
tehetséges muzsikusok körét jelentette. Ez a kör 

Wynton Marsalis
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Charlie Parker, Monk, a korai Coltrane és igenis 
a jazz-rock előtti Miles Davis munkásságát tekin-
tette a jazz kiindulópontjának. A Marsalis fivérek 
mellett ebbe a neo bopnak is nevezett vonulatba 
tartozott Terence Blanchard is, a sokak által Miles 
Davis-imitátornak bélyegzett trombitás, Wallace 
Roney, a szaxofonos Donald Harrison – mindkettő 
szintén New Orleans-i származású –, továbbá 
a trombitás Nicholas Payton, a szaxofonos David 
Sanchez vagy Joshua Redman, akivel annak idején 
a ma már inkább klasszicistaként nyilvántartott 
Brad Mehldau zongorázott. Ugyancsak zongorán 
játszott Marcus Roberts és Cyrus Chestnut, dobon 
Kenny Washington vagy Jeff „Tain” Watts, hogy 
csak néhányat említsünk közülük. Marsalis saját 
hangszerén talán az irányzat legvirtuózabb kép-
viselője volt. Ám ő is elég lehúzó kritikát kapott 
nemcsak Miles Davistől, de a Davishez lojális és 
a Marsalis által képviselt zenei ideológiát ellenző 
kritikusoktól is. Akár csak Oscar Petersonról, 
róla is elmondták, hogy a játéka csupa technika, 
nincs lelke, de mindenekfelett maradi és retrográd. 
Az olvasó maga is eldöntheti, hogy ezek a vádak 
igazoltak vagy indokolatlanok voltak-e a maguk 
idején, ha belehallgat Marsalis felvételeibe a 80-as 
évekből. E könyv szerzői szerint Marsalis ugyan 
túlzásba vitte néha a hagyományőrzést, mint ahogy 
ellenzői is a folyamatos, öncélú újítás propagálását, 
de Marsalis zenéje nem volt érzés nélküli.

17 Wynton Marsalis Septet 
– Black Codes from the Underground (1989)

Ez a zene, ha elképesztően virtuóz is volt, de 
a maga korában kísérletinek már egyáltalán nem volt 
nevezhető. A DownBeat 1982. decemberi számában 
hosszú interjú jelent meg, amelyet A. James Liska 
készített a Marsalis fivérekkel. Az interjúból világossá 
vált, miként képzeli Wynton az újítás és a hagyomány 
kombinációját a jazzben. Idézzük fel az interjút.

„Wynton: Szerintem az egyik legnagyobb 
probléma, hogy senki nem akarja más számát ját-
szani. Mindenki azt hiszi magáról, hogy nagyszerű 

témákat tud komponálni, és a közönség csak arra 
vágyik, hogy másképpen hangozzék. A zenét le kell 
játszani, mielőtt megöregszik. Az a zene, amit Or-
nette Coleman játszott, amit Miles és Trane játszott 
a hatvanas években, jó néhány dolog, amit Mingus, 
Booker Little és Charlie Rouse meg ezek a csávók 
kezdtek csinálni (…) ez a zene nem avítt, mert még 
nem játszotta senki más. 

Liska: Mi történik, mi a reakció, ha mégis játszod?
Wynton: Azt mondják az emberek: »öreg, 

úgy hangzol, mint aki a hatvanas évek Miles Da-
visét utánozza«, vagy »ez úgy hangzik, mint aki 
Elvin Jonest utánozza«. Na és? Az ember nem jön 
ki valami újjal csak úgy. Valamin keresztül kell 
mennie a játékának. A gond némelyik darabbal, 
amit a kritikusok innovatívnak vélnek, hogy úgy 
hangzik, mint az európai zene – európai avantgárd, 
klasszikus huszadik századi, statikus ritmusú 
muzsika bluesbeütésekkel. És ezek csak azt tudják 
elmondani önmagukról, hogy »Mi nem hangzunk 
úgy, mint mások«. Ennek semmi értelme nincs. 
A dolog nyitja, hogy az ember úgy hangozzék, mint 
valaki más, hogy a meglévőből merítsen, és úgy 
hangozzék, mint annak a kiterjedése. Létezik egy 
zenei hagyomány, amit meg kell érteni, mielőtt az 
ember megteszi a következő lépést.”

De Marsalis nem csak a hard bop vagy 
a post-bop hagyomány folytatását és továbbfejlesz-
tését tűzte ki céljául, hanem idővel tudatosan be-
építette a zenéjébe mindazt, ami átörökíthető volt 
Armstrong és Ellington vívmányaiból. Hála kariz-
matikus egyéniségének, rábeszélő képességének, 
valamint az általa képviselt irányzat vagyonos és 
befolyásos támogatóinak, Marsalis lett az egyik 
alapítója, majd igazgatója a New York-i Lincoln 
Centerben nyitott jazzközpontnak. Az általa ve-
zetett, világ- és Amerika-szerte turnézó Lincoln 
Center Jazz Orchestra – amely Magyarországon 
is fellépett – volt a legpontosabb zenei lenyomata 
Marsalis filozófiájának, amit a következőképp fog-
lalt össze: „(A jazz) három alkotóeleme a blues, az 
improvizáció és a szving. Ezek együtt olyan elemei 
a zenének, amelyek menet közben alakulnak, azaz 
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a zenészek menet közben találják ki a zenét, és ezt 
együttesen próbálják tenni. Nagyszerű érzés, olyan, 
mintha valakivel nagyon jót beszélgetnél.”

18 Lincoln Center Jazz Orchestra 
és Wynton Marsalis – C Jam Blues (1999)

Noha Marsalis ötvözni és konszolidálni pró-
bálta a szvingkorszak, a bebop, valamint a post-bop 
hagyományait, és ezt kifejezetten az afroamerikai 
zenészek örökségére alapozta, viszonylag kevés 
olyan zenészt hallunk manapság, aki a Hawkins–
Webster–Young-féle szentháromság szellemében 
játszik. Talán a szaxofonos Scott Hamilton a leg-
népszerűbb képviselője ennek a romlatlan hagyo-
mányápolásnak. Érdekes az avantgárd egykori 
fenegyereke, Archie Shepp példája, aki Marsalishoz 
hasonlóan roppant artikuláltan játszik, és verseket 
is ír. A könyv egyik szerzője, Pallai Péter így em-
lékezik: „A nyolcvanas évek végén Londonban 
alkalmam volt meginterjúvolni a Black Power, a Fe-
kete Hatalom zenei vonulatának leghatározottabb 
és legszókimondóbb képviselőjét. Shepp éppen 
a londoni Jazz Caféban lépett fel, könnyen emészt-
hető mainstream jazzt játszott, a legismertebb 
jazzörökzöldeket dolgozta fel szabadon. Ezek után 
a kérdésem így szólt: »Hova lett a hatvanas és het-
venes évek radikális, szabad improvizatőre?« Szem-
rebbenés nélkül következett a felelet, hogy a nyers, 
vallási hevületű forradalmi zajok, amelyeket akkor 
ő és társaik játszottak, valójában a fehér európai 
értelmiségiek zenéjét alkották, viszont az igazi fe-
kete zene a nagy alapító atyák, Coleman Hawkins, 
Lester Young és Ben Webster hagyományának 
folytatásából álltak össze. Érdekes újraértelmezése 
volt ez a zenetörténetnek. 

19 
Archie Shepp – Alone Together (1995)

Ha már az egykori stílusújítóknál tartunk, 
nem Archie Shepp volt az egyetlen, akinek ze-
néje az évek során megszelídült, és belesimult 

a mainstreambe. És a mainstream kapcsán 
nemcsak megszelídülésről van szó, hanem arról 
is, hogy az idő múlásával a tegnap forradalmi 
vívmányai napjainkban fősodorrá válnak. Ennek 
alapján ma már Herbie Hancock vagy McCoy 
Tyner is a mainstreambe sorolható. Nem lenne 
értelme minden ilyen példát részletezni, talán kettő 
kiemelése is megfelel a célnak. 

A zongorista Bill Evans, akinek jelenléte Miles 
Davis korszakalkotó Kind of Blue című albumán 
nélkülözhetetlen volt a modális improvizáció 
kikristályosításához, temperamentumát tekintve 
feltétlenül a romantikusok közé sorolható. Harmó-
niái lágyították az akkordváltások addigi kemény-
ségét, és elképesztően egyéni dallamképzése egya-
ránt jól működött a szokványos akkordvázakban 
és a modális formákban is. Gyönyörű tónust tudott 
elővarázsolni zongorajátékával; jobb keze mond-
hatni énekelt, és noha soha nem tagadta Lennie 
Tristano stílusformáló hatását, játéka sokkal líraibb, 
kifejezőbb volt, mint a nagy példaképé. Petersonhoz 
hasonlóan ő is azt vallotta, hogy a magas fokú 
hangszeres tudás elengedhetetlen kelléke az érzések 
kifejezésének, mégis nagyon levegősen is tudott 
játszani. Játékának élvezetéhez nem mindig volt 
szükséges a jazzben való jártasság, talán ezért van 
helye a mainstreamben is. Az újkori mainstream 
meghatározó zongoristái között érdemel említést 
az 1930-as születésű Ahmad Jamal is, aki, mint már 
jeleztük, Bill Evans előtt kifejlesztette a zongoratrió 
egalitáriánus gyakorlatát, ahol a bőgő, de néha a dob 
is közel egyenrangú szerepet vitt a zongoráéval. 
Miles Davis elismerte, hogy az 50-es évek végén 
nagyon erősen hatott rá Jamal játéka, amelyben 
nyomatékos és hatásos szerephez jutott az, amit nem 
játszott, a szándékosan hagyott űr, amikor a finom-
kodó, mondhatni pilinckázó futamokat drámai 
blokkakkordok szakították meg. Más szóval Jamal 
hatásos dramaturgja volt és maradt az improvizá-
ciónak, teljesen egyéni billentéssel és dinamikával, 
ami – hála Miles Davis propagandájának – szintén 
sok utánzót vonzott, nem utolsósorban Davis saját 
zongoristáját, Red Garlandot is.
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20 
Ahmad Jamal – But Not for Me (1958)

Napjainkban, amikor a jazz számtalan for-
rásból táplálkozik, a zenészek számtalan irányban 
próbálnak kitörni, megújulni, a megcsappant 
közönség is ugyanolyan megosztott már, mint a mű-
vészek sokszínű serege. Ez viszont megemelte a kri-
tikusok presztízsét, akiknek tudása, szakértelme és 
képességei együtt fejlődtek a műfajjal. Azért lettek 
fontosak sokak szemében, mert amikor egy zenei 
irányzatot felkap a divat hulláma, és rögtön eljut 
a tömegekhez, a rajongóknak csak elenyésző része 
figyel a kritikusi véleményekre. Viszont a közönség 
egy szűkebb, speciális rétege tájékozott és analitikus 
szemléletű, ezért nagyobb jelentőséget tulajdonít 
a megjelenő kritikáknak. Manapság a jazzkriti-
kusok sokkal inkább képesek naggyá tenni egy új 
irányzatot, vagy pálcát törni fölötte, mint ezelőtt 
bármikor. Bár a jazz magában hordozza a törekvést 
az állandó megújulásra, a kritikusok elvárásai még 
jobban felgyorsítják a változásokat, és tulajdon-
képpen kötelezően előírják minden jazz-zenésznek, 
hogy szinte nap mint nap valami újjal jöjjenek elő. Ez 
természetesen teljesíthetetlen követelés, és gyanítjuk, 
a kritikusok nincsenek is tudatában annak a hihe-
tetlen nyomásnak, amelyet tevékenységük ered-
ményeképpen a zenészek éreznek. Sok kritikus, 
főleg a nyugat-európaiak, hajlamos divatjamúltnak 
nyilvánítani mindazokat, akik még mindig bebopot 
vagy hard bopot játszanak. Viszont a magasan ki-
emelkedő zongorista, Oláh Kálmán, a 2006-os, BMI 
által szervezett Thelonious Monk Nemzetközi Jazz 
Zeneszerzőverseny akkor 36 éves magyar győztese 
kijelentette egy interjúban: „Úgy gondolom, a bebop 
mindannyiunk anyanyelve. Én ezt is tanítom a jazz-
tanszakon, hogy ezt soha ne felejtsük el.”

Nincs jazznövendék, aki kihagyhatná 
a bebopot tanulmányaiból, és szinte mindegyik 
őszintén és jó ízléssel játssza. A jazzklubok közön-
ségének az tetszik legjobban, amikor bátor, virtuóz 
előadók bebopot vagy annak fiatalabb variánsát, 
hard bopot játszanak – még akkor is, ha ilyenkor 

óhatatlanul a Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud 
Powell és Cannonball Adderley által jól kitaposott 
ösvényen járnak. A jól előadott bebop és hard bop 
mind a mai napig nyers és érzelemgazdag zenének 
tekinthető, amelynek bluesgyökerei nyilvánvalóak, 
de annál jóval kifinomultabb, és magas fokú hang-
szeres tudás szükséges hozzá. Ahogy az ismert ame-
rikai jazzkritikus, Gary Giddins megállapította: 
„A kezdetekben a bop volt az amerikai zenei anya-
nyelvből kinőtt legvirtuózabb zenei stílus, éppúgy, 
ahogy a kezdetekben a legelemibb erejű a rock and 
roll volt.” Tény, hogy az irányzat kifutotta pályáját, 
és a következő generációnak túl kellett lépnie rajta 
azért, hogy a jazz továbbhaladhasson előre. Tony 
Scott klarinétos ezt nagyon pontosan fogalmazta 
meg: „Charlie Parker kinyitott egy ajtót, megmu-
tatta a világot, majd becsukta maga mögött az ajtót.”

Mit kezdjünk hát manapság a beboppal 
vagy általában a mainstreammel? Azzal a main- 
streammel, amelyet sokan straight ahead jazznek 
(egyenesen előretörő jazznek) hívnak, mondhat-
nánk, mit kezdjük a jazzes hangzású, jellegzetesen 
amerikaias jazzel? The Illustrated Encyclopaedia of 
Jazz címmel jelent meg egy nagyon hasznos könyv, 
amelyet Stan Britt és Brian Case írt közösen. Nem 
tudunk szó szerint idézni az előszóból, de egy részét 
megjegyeztük. Szerintünk (a szerzők) ahhoz, hogy 
egy kívülálló megsejtsen valamit a jazz lényegéből, 
nem koncertterembe kell mennie, ahol valamilyen 
amerikai jazzóriást meghallgathat, amint világ-
turnéja aktuális állomásán ezredszer mutatja be 
kunsztjait. Inkább egész egyszerűen ugorjon be 
a legközelebbi jazzklubba, ahol bizonyára kevésbé 
technikás, de nyilván sokkal lelkesebb zenészek 
játszanak szívük mélyéből – ezért azután sokkal 
többet meg lehet tudni tőlük a műfaj érzelmi tölté-
séről. Erre mind a bebop, mind a hard bop kiválóan 
alkalmas. Miközben a kritikusok mindent meg-
tesznek, hogy a zenészpalántákat kitereljék a stílus 
korlátai közül, és belehajtsák őket valami olyan 
kísérletbe, amelyre még korántsem biztos, hogy 
érettek, a széles közönség érdeklődését senki sem 
szolgálja ki. Hogy túlzó hasonlattal éljünk, olyan, 
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mintha a klasszikus zenében barokk zenét játszani 
ma már nem lenne érdekes, hiszen Bachot játszva 
nem lehet fejlődni, Bartók zenéje meg már elavult, 
fejlődni kell! Távol áll tőlünk, hogy ellenezzük 
a haladást, de helytelenítjük a szinte ideológiai 
szintre emelt retróellenességet. Amikor a kriti-
kusok nagy ideálja, egy amerikai avantgárd altsza-
xofonos pár éve fellépett a Mediawave fesztiválon 
Győrben, akkor csak harminc ember volt kíváncsi 
rá. Szomorú, hogy így történt, de le kell vonni 
az esetnek tanulságait is.

A tanulság szerintünk a következő. A bátor 
kísérletezgetés a zene fejlődésének alapfeltétele, de 
folytatni a laboratóriumban, a műhelyekben, a ze-
nészek intim gyülekezőhelyein kell, és azokra a be-
avatottakra tartozik, akik eléggé mélyen ismerik 
a zenét ahhoz, hogy értékeljék ezeket. Régen a Par-
kerhez hasonló zenészek, akik úgy érezték, hogy 
tudnak valami egészen újat mondani a hangsze-
rükön, visszavonultak, és vég nélkül gyakoroltak, 
amíg életre tudták kelteni azt, amit gondoltak. Ezt 
woodsheddingnek, sufniba vonulásnak nevezték. 
Csak akkor álltak közönség elé, amikor jónak 
és késznek érezték magukat. Ez a fajta szakmai 
alázat – tisztelet a kivételnek – mintha manapság 
kiveszett volna a zenészekből. A kísérleteket adják 
elő lemezstúdiókban és koncerteken is, úgy, mintha 
a zenei kifejezés rég elnyerte volna végső formáját. 
Az erről értékelést közlő kritikusok nyelvezete 
néha viszont olyan elérhetetlen magasságban röpül 
a zeneszerető közönség nagy része számára, mint 
maga a zene, amelyről szól. Így aztán óriási állami 
támogatásra volna szükség ahhoz, hogy olyan 
muzsikusok koncertjein töltsük meg a hangver-
senytermeket, akiket a legnagyobbra tart néhány 
mai kritikus. Tulajdonképpen azért kellene fizetni 
a közönségnek, hogy beüljenek olyan koncertekre, 
amelyet amúgy igazán tehetséges és méltó muzsi-
kusok adnak, ám zenéjük a nem szakmai közönség 
számára nem mindig érthető. Ezt a megjegyzést 
nem szántunk elítélő kritikának, és szándékosan 
nem említettünk konkrét neveket. A jazznek 
lételeme az állandó kísérletezés, következésképp 

a kísérletező zenészeknek támogatásra van szük-
ségük, de ettől még a kritikusoknak nem szabadna 
olyan légkört teremteniük, hogy a zenészeket, 
főleg a fiatalokat lebeszélik a hagyomány műve-
léséről, miközben a közönség azon részét lenézik, 
akik Cecil Taylor vagy John Coltrane kései mun-
kásságát (negyvenéves felvételekről beszélünk!) 
nem tudják értékelni. 

Amikor a felnövő generációról van szó, 
gyakran az „amit szabad Jupiternek, nem szabad 
a kisökörnek” szabálya lép életbe. Sonny Rollins 
természetesen játszhat a maga stílusában, de a fia-
taloknak, akik példaképnek választják, és követik, 
azt mondjuk, hogy nincs szükség egy újabb Sonny 
Rollinsra. Eközben éppen csak arról feledkezünk 
el, hogy a 19 éves Charlie Parker hangról hangra 
másolta le lemezről Lester Young szólóit, vagy hogy 
Sonny Stittnek azért kellett tenorszaxofonra vál-
tania, mert altszaxofonon egyszerűen nem tudott 
másképp megszólalni, csak Charlie Parker hangján. 
De Parker és Stitt, meg tengernyi más muzsikus, 
akik hosszasan másolták ideáljaikat, végül megta-
lálták saját hangjukat, és egyéni stilust dolgoztak ki. 
Viszont az a légkör, ahol az újítás válik mindenáron 
erőltetett normává, elvágja a jazzt a hagyományos 
gyökereitől, amelyek nélkül az új hajtások aligha 
maradnak életben. És a táptalaj nagy részét, ame-
lyekbe ezek a gyökerek ereszkednek, a fizető és értő 
közönségnek kell biztosítania.
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