
M������� M������ C������� � a klasszikus jazz
stílusjegyei � Korb Attila
Attila, a Bohémekhez egykor 13 évesen kerülõ harsonás, kornettes, zongorista, énekes a magyar jazzpaletta egyik
legtehetségesebb figurája. Segítségével érthetõbbé válik a klasszikus jazz és más füllel hallgat majd zenét az olvasó.

Dr. Jazz

Jelly Roll Morton (született Ferdi-
nand Joseph LaMothe, 1890. ok-

tóber 20., New Orleans-1941. július 10., Los
Angeles) elsõsorban zongoristaként illetve
zeneszerzõként vált ismerté a XX. század
elején. Nem volt könnyû természetû ember
� többek között azt állította, hogy õ találta
fel a jazzt. Természetesen vannak tények,
amiket nem tudunk elvenni tõle, mint
például, hogy 1915-ben saját szerzeménye
a  lett az elsõ kottában kiadott
jazzdarab, vagy, hogy számos olyan jazzszá-
mot írt, amit a mai napig is játszanak,
ismernek (legalábbis a jazz-zenészek). Pél-
dául King Porter Stomp címû szerzeményét
(amit többek között 1924-ben

rel duettben is lemezre játszott)
 és is repertoárra

tûzte és slágert is csináltak belõle.

Mortont a jazz elsõ hangszerelõjeként is
jegyzik. A hangszerelés fogalma Mortonnál
szervesen kapcsolódik zongorajátékához,
illetve zeneszerzõi munkájához. Zongora
szólófelvételein hallható, hogy egy teljes
zenekar szól a két keze alatt � mintha
mindig zenekari hangzásban gondolkodna.
Erre jó példa összehasonlítani a Jelly Roll
Morton�s Jazz Band név alatt felvett

t (1923) a zongoraszólóként felvett
(1924). Bizony nem légies, köny-

nyed játékmód ez, igen csak vastagon szólt
a keze alatt a hangszer. Stílusára jellemzõ a
sok break (kiállás) használata, illetve a zene
lüktetésében újdonságként behozott
�Spanish tinge� (latinos lüktetés), amikor az
ütem közepe (a 3. ütés) meg van elõlegezve.

 címû szerzeménye (gyakorlatilag
egy tangó) ezt a ritmusvilágot tükrözi.

Szerzeményeivel együtt hangszerelései is
etalonná váltak. A mai napig, ha valaki
Morton-számot játszik, szinte biztos, hogy
az eredeti formában, eredeti hangszerelés-
ben teszi azt (érdekes, hogy ez a jelenség
késõbb a jazzkorszak kiteljesedésével telje-
sen eltûnik, illetve az ellenkezõjére fordul �
a zeneszerzõvel szemben a jazz-zenész, az
elõadó lesz a fontosabb).

Felvételei közül kiemelkedõen fontosak a
Jelly Roll Morton & His Red Hot Peppers
néven 1926-28 között felvett trackek.
Ezeken a felvétel session-ökön olyan New
Orleans-i zenészekkel dolgozott együtt,
mint Kid Ory (harsona), Omer Simeon
(klarinét), George Mitchell (trombita), John-
ny St. Cyr (bendzsó), Barney Bigard (klari-
nét), Johnny Dodds (klarinét), Baby Dodds
(dob), Andrew Hilaire (dob). Ugye az itt
felsorolt nevek közül több név is ismerõs
Louis Armstrong zenekaraiból� A Red
Hot Peppers Morton elsõ projektjei közé
tartozott, a Victor lemeztársasággal (az
egyik legkomolyabb kiadóval) szerzõdtek.
A Victor nem bízta a véletlenre a sikert � a
csapat elõre készült, próbáltak a felvételek
elõtt.

Hogy egy picit közelebbi betekintést kap-
hassunk Morton zenéjébe, vizsgáljuk meg
tüzetesen egyik szerzeményét-hangszerelé-
sét. A  tökéletes példa arra, hogy
hogyan hangszereljünk meg változatosan
egy egyszerû 32 ütemes (�song� formában
íródott) dalt. Természetesen ebben az eset-
ben (úgy, mint általában minden Morton-
számnál) egyszemélyben zeneszerzõrõl és
hangszerelõrõl is beszélünk. Ha elsõre
meghallgatjuk az 1926-os (Jelly Roll Morton
& His Red Hot Peppers) felvételt, rengeteg
elõre beállított kiállást (break), pontosan
megtervezett kezdést, zárást hallunk. Most
a hallott színes hangélményhez kapcsoljuk
hozzá azt a tényt, hogy gyakorlatilag az
egész tracken keresztül egy 32 ütemes
periódust hallunk ismétlõdni � egészen
pontosan ötször!

A bevezetõ rögtön kiállással kezdõdik (klari-
nét), ami nagyon jellemzõ Mortonra. Ez
esetben a 32 ütemes periódusunk utolsó 8
üteme szolgál bevezetõként (2+2 klarinét
break, majd 4 kollektív tutti). Morton egyéb-
ként sokszor egyéni bevezetõket használ,
ami külön-külön lett kitalálva az adott
számhoz � pl. ilyen a  vagy a

 bevezetõje. De vannak
sokkal érdekesebb trükkösebb megoldásai

is, hallgassuk csak a  a
 vagy a  elejét.

A bevezetõ után a téma bemutatása követ-
kezik (ez az elsõ teljes 32 ütem), a három
fúvós a jó öreg bevált New Orleans-i kollek-
tív improvizációval oldja meg ezt. A trombi-
ta viszi a dallamot, a klarinét öblöget (hang-
zatokat bont), a harsona basszusszerû motí-
vumokat játszik, illetve ellenpontozza a
dallamot.

A második periódusban (második 32 ütem)
hallhatjuk a legendás tartott-hangos klarinét
szólót � Omer Simeon játszik. A szóló
kifejezés a jazzben szinte mindig improvizá-
ciót jelent � itt másról van szó. Ez egy
beállított, elõre elpróbált szóló! Több törté-
nete is van ennek a hosszúhangos klarinét
szólónak. Egyik szerint egyszer egy koncer-
ten leblokkolhatott a klarinétos és nem
jutott eszébe más hang tehát ezt az egyet
tartotta � Mortonnak tetszett a dolog és
ezen túl minden koncerten így akarta halla-
ni. A másik lehetõség, hogy az ötlet magáé
Mortoné volt, és ez is része volt az általa
megálmodott hangszerelésnek � mivel így
a klarinét hosszú hangjai alatt mindenki
tisztán hallhatta briliáns zongorajátékát. Így
vagy úgy tisztán hallható, hogy a dobos
(Andrew Hilaire) pontosan tudta, hogy
mikor ér véget a két hosszú hang � mivel
azt jelezte is egy-egy cintányérütéssel. A
szóló utolsó 8 üteme ugyan azzal a két
kiállással van megoldva (bár itt a gitár bent
marad), mint a szám bevezetõje.

A harmadik körben (kör: magyar zenész-
szleng a periódusra) magát Jelly Rollt hall-
hatjuk énekelni. Ennek a periódusnak az az
érdekessége, hogy a három fúvós egyfajta
válaszolgatásba kezd az énekkel. Nem
újdonság (akkor sem volt az) az ének alatti
fúvós kiegészítés, viszont az, hogy így



egyszerre mindhárman forte dinamikával
(hangosan) rázendítenek az ének dallamszü-
neteinél illetve tartott hangjainál, nem evi-
dens dolog � itt is elõre megbeszélés, veze-tõi
felsõbb utasítás van a háttérbenJ. Az ének
utolsó 8 üteménél szintén megvan a
�szokásos� két break. Mindezzel együtt a
Dr. Jazz elsõ három köre nincs agyonhang-
szerelve. A break-eket, az ének alatti fúvos
kiegészítéseket � néhány szóbeli instrukció-
val el lehet intézni a zenekar felé. Az ilyen
féle hangszereléseket �head arrangement�-
nek hívjuk (mi, magyarok leginkább csak
�head aranzs�-nak), mivel mindenféle leírás
nélkül �fejbõl� mûködnek.

Ami a negyedik körben történik, inkább
mondható sûrûbbnek. A klarinét kezd a dal-
lammal, majd a ritmusszekció kiállásával egy
trombita-harsona duó kerül elõtérbe � ez
mindössze 2+2 ütem alatt zajlik le. Majd
mindezt megismétlik természetesen más vég-
zõdéssel. Itt mindkét rezesnek kottát kellett
olvasnia, vagy legalább is hangról hangra
kellett a szerzõ utasításait követni és megje-

gyezni. 2+2 ütem végén egy-egy cintányérü-
tést hallunk � ezek egyfajta formai tagolást
adnak a zenének, mintha azt éreznénk, hogy
ez a 8 ütem most valami �egész� volt � miköz-
ben az csak a nagy formánknak (32 ütem)
az ¼-e. Ezután a kis „jelenet” után leveze-
tésként 8 ütem zongoraszóló következik; és
már el is érkeztünk a negyedik periódusunk
feléhez (ugye 8+8=16). A félperiódusnál
újra felpörögnek az események, 2 ütemenként
változik a textúra (mint a kör elején). Ismét
a klarinét kezd, de 2 ütem után hirtelen átadja
a helyét a gitárnak (a ritmusszekció itt is kiáll).
Ez a 2+2 ütemes klarinét-gitár történés szin-
tén meg van ismételve � természetesen a
harmóniák a periódus szerint változnak. A
periódus utolsó 8 ütemében pedig gyakorla-
tilag ugyanaz történik, mint a szám beveze-
tõjében (vagy a klarinétszóló, illetve az ének
utolsó 8 ütemében), csupán annyi a különb-
ség, hogy a két break fel van osztva a trombita
és a harsona között. 2 ütem trom-bita kiállás,
2 ütem harsona kiállás és 4 ütem kollektív
tutti tehát a periódusunk utolsó 8 üteme.

Ez után az ötödik periódus 16 ütem kollektív
tuttival kezd, majd a félperiódustól ugyanaz
történik, mint ami a negyedik periódusunk
felénél történt, csupán más szereplõkkel. A
2+2-es klarinét-gitár válaszolgatást tutti-kla-
rinét válaszolgatás helyettesíti, illetve az utol-
só 8 ütem kiállásai zongoraszólók (ugye itt
trombita-harsona volt az elõbbiekben). A
zárásnál, mint nagyon sok Morton-számnál,
itt is plusz 2 ütemet hozzátoldanak az adott

32 ütemhez � ez afféle korabeli standard
végzõdés.

Ahogy látjuk, a Dr. Jazz egész hangszerelése
fõleg a már említett �head aranzs�-okból áll
össze, kivételt képez az a bizonyos trombita-
harsona duó kiállás a negyedik kör elején.
Ez a kis rész egy másik hangszerelési irányba
mutat � ez pedig a vertikális irányú �együtt
szólás�. Magyarul mindenki ugyanabban a
ritmusban játszik, csak más-más hangon �
kiadva így az adott harmóniát. Ez a dallam
vastagabb megszólalását eredményezi �
például ilyen a  klarinét triója
is. A Dr. Jazz hangszerelése, bár kevésszer
használja ezt az eszközt, mégis maximálisan
változatos, színes � és most már tudjuk, hogy
nem is olyan bonyolult.

Új rendszerû Bohém VIPtagság 2012 õszétõl!
Az eddigi Bohém VIPtagság Bohém Prémium VIPtagság névre hallgat (változatlan feltételek mellett), s
a �sima� VIPtagság elsõsorban azoknak kínál tagsági csomagot (a Prémium VIPtagságnál olcsóbban),
akik  nem,  vagy  ritkán  járnak  Bohémkoncertre.  Alább  összefoglaljuk  a  kétféle  VIPtagsági  csomag
tartalmát. Részletes info: www.bohem.hu

További információ, megrendelés: 0620/3364620 (Bohém Ügyfélszolgálat)

Szolgáltatás Prémium VIPcsomag VIPcsomag

névreszóló VIPkártya, egyedi tagsági számmal igen �

névreszóló EDC (Euro Discount Club) Bohémkártya, egyedi tagsági számmal igen igen

exkluzív Bohém JazzMagazin, kéthavonta igen igen

ingyenes belépés az ÖSSZES Bohémkoncertre igen �

kedvezményes belépés több ember részére a kiemelt Bohémkoncerteken (a Bohém Fesztiválra 50%) igen igen

1 db ajándék BohémCD (a VIPtag választja) igen igen

1 db ajándék Bohém DVD (a VIPtag választja) igen �

1 db ajándék Bohémpóló (a VIPtag választja) igen �

1 üveg ajándék Bohémbor igen �

50% kedvezmény a Bohém Összesbõl igen �

20% kedvezmény a Bohém Webáruház összes Bohémkiadványára igen �

15% kedvezmény a Bohém Webáruház összes termékére igen igen

Bohémkoncert 50% kedvezménnyel a VIPtag házi magánkoncertjén igen igen

számos exkluzív ajándék, kedvezmény és meglepetés igen igen

VIPcsomagok értéke (maximális kihasználás esetén): 300.000 Ft 200.000 Ft

VIPcsomag ára: 48.750 Ft 24.900 Ft


