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TRADÍCIÓ ÉS KREATIVITÁS • Zipernovszky Kornél
Kornél jazzújságíró (a transzformátor feltalálójának, Zipernowsky Károlynak a leszármazottja), 
alapítója és sokáig rovatvezetője volt a Gramofon, majd a Fidelio jazzrovatának, utóbbinál most 
is közöl tárcákat. Nyakig benne volt jópár jazz  világsztár magyarországi turnéjának lebonyolítá-
sában és a Bohém Fesztivál sajtós tevékenységeiből is bőven kivette a részét. Meggyőződése 
szerint T. S. Eliot esszéje Hagyomány és egyéni tehetség kölcsönhatásáról a jazzre is érvényes.

Esküvő után a templom előtti 
lépcsőn, meg az érettségi alkal-

mából. Art Kane viszont úgy gondolta, 
hogy a magazinja készülő jazz különszá-
mát is érdemes lenne egy nagy, kétoldalas 
csoportképpel indítani. Képével történel-
met írt, még dokumentumfilmet is forgat-
tak róla.

A dicsőség az Esquire magaziné, amelyik-
nek volt egy jazzrajongó művészeti szer-
kesztője, Robert Benton (egyebek között 
a Kramer kontra Kramer című filmet is 
ő rendezte később). Úgy érzékelték, hogy 
aranykorát éli a jazz, ezért elhatározták, 
hogy egy különszámot szentelnek a té-
mának. Benton a főnökének azt javasolta, 
hogy egy fiatal kollégáját kérjék fel köz-
reműködésre. Art Kane akkor egy másik, 
kisebb lapnál volt ugyancsak művészeti 
vezető, de az Esquire-nél is dolgozott 
már. Kane ötlete volt, hogy csináljanak 
egy nagy csoportképet. Mivel műterem-
ről szó sem lehetett, hiszen Kane-nek ez 
volt az első olyan saját fényképfelvétele, 
amivel pénzt keresett, ezért azt is javasol-
ta, hogy egy ún. „brownstone”, egy tipi-

kus harlemi ház lépcsőjére hívják össze 
a csoportkép kedvéért a jazz-zenészeket, 
lehetőleg mindenkit. Az 1925-ben szüle-
tett Kane (Kanofsky) ezzel a fényképpel 
óriási karriert indított el mint fotómű-
vész: a következő években Bob Dylan, 
Janis Joplin, a Jefferson Airplane, a The 
Who, és a Rolling Stones álltak objektív-
je elé, a Life, a McCall,  a Vogue és más 
képes magazinok közölték munkáit.

De először, még 1958-ban intenzív te-
lefonálgatásba és üzengetésbe kezdett, 
hogy minden jazz-zenész jöjjön el au-
gusztus 12-én a fotózásra a 126-dik utca 
keleti részébe, a 17-es számhoz, ami a 
Madison és az Ötödik sugárutak közé 
esik. Mindezzel nem is lett volna semmi 
gond, de Kane azt is üzente, hogy reggel 
tízre. Na, ezt azért már meg kellett vol-
na jobban gondolnia, hiszen New York a 
világ jazzfővárosa, ahol már akkor is haj-
nalig, vagy inkább reggelig voltak fent a 
zenészek, a fizetett fellépéseik után még 
felkeresték egymást és órákig jammeltek. 
Reggel feküdtek le, és délutánig aludtak. 
A meredek időpont ellenére az Esquire 
vállalkozása sikerült, nagyon sok jazz-ze-
nész felkelt a kedvükért és eljött. Azt nem 
tudni, hogy pontosan melyik jazz-zenész 
mondta, de sokat idézett aranyköpés, 

hogy valamelyikük ebből az alkalomból 
tudta meg, hogy egy nap délelőtt is van 
tíz óra, nem csak este.

Kane megtanult valamit a jazz-zené-
szektől úgy is, hogy azok nem akarták 
tanítani. Azt, hogy a jó rendező hagyja 
megtörténni a dolgokat. A korai időpont 
ellenére, vagy talán azért is, rengeteg 
olyan zenész jött el, akik rég találkoztak 
egymással. Így aztán arra nem lehetett 
számítani, hogy szépen nyugodtan feláll-
nak a lépcsőfokokra, és mosolyogjanak a 
kamerába. Kane-nek volt ugyan segítsé-
ge, mégis hiába próbálta őket terelgetni. 
Szerencsére Rex Stewart trombitával jött, 
és belefújt, hogy rendeződjenek már a so-
rok. A jelenlévő  58 zenészből 57 látszik 
is azon a képen, amely végül bekerült az 
újságba, mert Willie The Lion Smith egy 
kicsit elfáradt, és épp leült. Ő az idősebb 
generációt képviseli,  a legnagyobb hí-
rességek a csoportképen a nagyok közül: 
Roy Eldridge, Coleman Hawkins, Mary 
Lou Williams, Gene Krupa, Stuff Smith, 
Lester Young és Count Basie – aki ugyan-
csak lecsüccsent egy kicsit a járdaszélre 
legelöl. Több se kellett a csődülethez 
izgatottan csatlakozott utca(i)gyerekek-
nek, leültek mellé libasorba, egyikük 
közben kikapkodta a kezéből a kalapot. 

Aki él és mozog

párizsi valcer, onesztep, boszton, huszár 
toborzó, díszmagyar palotás, körmagyar, 
magyar szóló, Horty-toborzó.”

1921. január 27-én az Esztergom és Vi-
déke mint Esztergom Vármegye hiva-
talos lapja címoldalán közölte az alábbi 
hírt: „A fox trott, meg a többi divatos, 
csúnya nevű tánc, úgy látszik már kiirt-
hatatlan. Zavaros Aladár dr. székesfehér-
vári polgármester elhatározta, hogy azon 
mulatságok rendezői, amelyek az érzéki 
táncokat megtűrik, nem kapnak villamos 
áramot. Ha mégis táncolnának, kétezer 
korona bánatpénzük, amelyet előre le kell 
tenni, a szegényalapé lesz.”  

1921 szeptemberében az Esztergom című 
lapban a Fürdő-szálló nagytermében is-
mételten Schultheisz Jenő hirdette helyi 
tánciskoláját.

1921. december 30-én a békéscsabai Szín-
házban a nagy műsoros estély keretében a 
15. szám: Shimmy-Fox-Trott tánckettős. 
Lejti Pálffy Mariska és Jávor Antal.

1922 januárjában az Esztergom és Vidé-
ke számos alkalommal közölt egy rövid 
hirdetést: „Új tánctanfolyam Schultheisz 
Jenő tánciskolájában január hó 3-án kez-
dődik. Kezdő és haladó csoport. Magá-
nórák. Shimmy-kurzus.”

1922. augusztus 19-én Nyíregyházán „Va-
sárnap este kék fényben úszik a Nyárfás. 
A Gutenberg Kör színészgárdája a szabad 
színpadon” címmel hirdettek estet, amely-
nek keretében bemutatásra került a ”Fox-
trott a tanyán” című tanyai komédia.

A nyíregyházi Színház 1923. októberé-
ben így hirdette új műsorát: „15 különbö-

ző táncot láthat a Szép asszony kocsisá-
ban: Tangó, Furlána, Fox-Trott, Schymi, 
Csárdás, Stepp, Walzer stb. A melódiát 
néhány nap múlva mindenki fütyülni fog-
ja. Szombat vasárnap a kiváló premier 
szereposztásban kerül színre.”

Békéscsabán az Apolló mozgó 1924. áp-
rilis 26-27-én összesen hat előadásban 
játszotta a „Fox-trott. Burleszk 2 felvo-
násban” című rövidfilmet.

1924. augusztus 3-án a békéscsabai MÁV 
Olvasókör és a MÁV Zene- és Dalegy-
let a 10. Honvédgyalogezred zenekará-
nak közreműködésével gazdag műsorú 
kabarédélutánt tartott, amelyre a MÁV 
különvonattal lehetett utazni az ókigyósi 
Dajka-kertbe. Ennek keretében öt szerep-
lővel mutatták be a „Fox-trott a tanyán” 
című tanyai vígjátékot.



13



14

A(z akkori) fiatalabbak közül minden-
képpen említésre érdemes Art Blakey, 
Art Farmer, Dizzy Gillespie, Benny Gol-
son, Johnny Griffin, Hank Jones, Charles 
Mingus, Thelonious Monk, Gerry Mul-
ligan, Oscar Pettiford és Horace Silver. 
A kép szomorú aktualitása, hogy e cikk 
írásakor sajnos csak egyetlen személy 
él már: Sonny Rollins. De az együttlét 
varázsa nem csökkent 1958 óta sem. Ki-
tüntetett pillanat volt azért is, amire az 
Esquire szerkesztői ráéreztek, és amit a 
különszám szerzői részletesen ki is fejtet-
tek: még tartott az aranykor, a csodálatos 
tehetségek egységesen, örömmel és egy-
más iránti tisztelettel gyűltek össze. A ge-
nerációs és stiláris vagy esztétikai, felfo-
gásbeli ellentéteiket félretették. „Milyen 
sokan vannak itt, akik olyanok, mint én!” 
mondta a riporter kérdésére Dizzy Gilles-
pie a képre hajolva, évtizedekkel később. 
Nők és férfiak, fehérek és feketék, fiata-
lok és öregek barátkoztak egymással. A 
romlatlanság kora érződik, amikor még 
nem a lemeztársaságok üzleti terve vagy 
pénzéhsége diktált, az elektronikus mé-
dia sem volt olyan hatalom, hogy azon 
kívül ne lehetett volna a művészi pályán 
érdemben előre lépni, na és a tortából a 
rock, a beat és a pop műfajok hagytak a 
jazznek is. Ebben az évtizedben a hideg-
háború az amerikai kormányt is rávette 
arra, hogy kultúr-diplomataként szerződ-
tesse Armstrongot, Gillespie-t, és a töb-
bieket. Még nem fújt a hatvanas évtized 
generációs alapon bekövetkezett óriási 
társadalmi változásainak előszele. Mari-
an McPartland, a három jelenlevő hölgy 
egyike, meg is jegyezte: átvillant rajta, 
hogyha mindenkinél lett volna hangszer, 
micsoda pompás válogatott zenekar szó-
lalhatott volna meg! Ilyenre persze soha 
nem került sor, de egy hónapon belül 
George Russell összehívta nagyzenekarát 
ugyancsak New York-ban egy stúdiófel-
vételre (New York, N.Y.). A nyitószámot 
Jon Hendricks vezeti be, rappel. Szinkó-
pált, ritmusos énekbeszédét aligha lehet 
másnak nevezni. A rezek között Farmer, 
Ernie Royal, Bob Brookmeyer, a szaxo-
fonkórusban John Coltrane, Phil Woods, 
Golson, bőgőzött Milt Hinton, és Bill 
Evans zongorázott. Ez a felvétel egyfajta 
válasz McPartland gondolatkísérletére. 
A fotó előtt röviddel forgatták le a The 
Sound of Jazz című tévéműsort is, a fotón 
láthatóak közül jó néhány közreműködő-
vel.

Hinton és felesége, aki ugyancsak jelen 
volt, utóbb kulcsszereplőnek bizonyul-
tak. A bőgős képei a profi fotósok között 
is elismerést vívtak ki, de ide a szuper 
nyolcasát is elhozta, és felesége, Mona, 

forgatott is vele a fotózáson – tehát a 
résztvevők is érzékelték a pillanat kivéte-
lességét. Mona és Milt mozgóképei jó ke-
zekbe kerültek: 1994-ben egy jazzközeli 
riporter, az eredetileg rádiós Jean Bach, 
McPartland barátnője kapta meg őket. 
Bach első férje egy nem túl magasra ju-
tott jazztrombitás volt, Shorty Sherock, 
és ugyan a házasságuk csak rövid ide-
ig tartott, viszont Bach a jazzből sosem 
szeretett ki. Így azután nagyon alaposan 
látott neki a harlemi fotó filmes feldol-
gozásának, és sikeres dokumentumfilmet 
készített akkor, amikor a szereplők nagy 
része még élt. A filmből az is kiderül, 
hogy kik késtek el, és kerültek ezért csak 
a kiegészítő képre, meg még sok minden 
más. Az Oscar-jelölést, és a Chicagói 
Filmfesztivál díját  kiérdemelt dokumen-
tumfilm második DVD kiadásában látha-
tó az eredeti egyórás anyag. Ezen kívül 
a fel nem használt interjúk egy jelentős 
része is bekerült, és aki kedvencét akarja 
megkeresni, az zenészre is kereshet a má-
sodik korongon, ami jazztörténeti forrás-
munkának sem utolsó, például Basie-ről 
vagy Monkról nyilatkozik több kortársa 
is egymás után stb.

Az 1958-as osztálytabló, vagy családi 
fotó már önmagában is egy komoly gesz-
tus: az a benyomásunk támad, hogy azon 
a szombat délelőttön mindenki ott volt, 
aki élt és mozgott. Miközben azért nem 
jelent meg Louis Armstrong, Duke El-
lington, Benny Goodman, Stan Kenton, 
Charlie Parker, Miles Davis, sem John 
Coltrane, tehát ha a fotós vagy a maga-
zin fel is lépett a teljesség igényével, nem 
tudta azt megvalósítani. Mégis, a csoport-
képen tekintélyben és számban elegen 
voltak ahhoz, hogy nyugodtan kijelent-
hessék: lefényképeztük a jazzt. A képről 
sugárzik, a dokumentfilm pedig rávilágít, 

hogy ezek az emberek szeretik, amit csi-
nálnak, tisztelik egymást, nincsenek előí-
téleteik, viszont nem tisztelik a tekintélyt 
önmagáért. Nem túlzás kijelenteni, hogy 
ahogy a jazz másik, közkinccsé vált, 
teljességre törekvő vizuális ábrázolása, 
az előadók és stílusok történeti család-
fáját ábrázoló plakát, úgy ez a fotó is a 
kanonizáció gesztusává ért, bár kevésbé 
valószínű, hogy az ötletgazdának ilyen 
szándéka volt.

Az A Great Day In Harlem című doku-
mentumfilm rendezője továbbviszi és 
vissza is követi a tablóképet létrehozó 
gesztust. Fogja a filctollat és bekarikáz 
egy-egy arcot, kiragadja azt és fókuszba 
állítja. Megvizsgálja az illető csoportbeli 
helyét, viszonyait a többiekhez, és azzal, 
hogy az eredeti fotó után 36 évvel kérdez 
rá ezekre, bevezeti az idődimenziót is. 
Ami persze eddig is ott volt, hiszen déle-
lőtt 10-től délután 2-ig Kane 120 kockát 
készített, és nem ő volt az egyetlen, aki 
fotózott. Azzal, hogy felhasználja Minto-
nék amatőr filmjét, életre kelti a legendás 
pillanatot, olyan reális kontextusba he-
lyezi, amely vonzó viszonyulási felüle-
tet teremt a néző számára. És elmélyíti a 
kánonteremtést azzal, ahogy – az elma-
radhatatlan csipkelődéstől eltekintve – a 
zenészek a tisztelet és szeretet hangján 
beszélnek egymásról. A csoporton belü-
li értékek, hogy egymást királynak, her-
cegnek, elnöknek nevezték el, hirtelen a 
külvilágban is hatni kezdenek. A doku-
mentumfilm főleg a Sound of Jazz-ből 
vett korabeli koncertjeleneteket használja 
fel, de a néző úgy érzi: most már többre 
kíváncsi, nem éri be ennyivel, tehát a kép 
(a film) sikerült.

Kép: Jean Bach a lakásában, háttérben 
az eredeti fotó óriásnyomatával


