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Wynton Marsalis - trombita, Eric Lewis - zongora, Herlin Riley - dob, Reginald Veil - bőgő, 
Wycliffe Gordon - harsona, tuba, trombita (Red Hot Pepper), Lucien Barbarin - harsona, 
Wessell Anderson - altszaxofon, Victor Goines - tenor- és szopránszaxofon, klarinét, Michael 
White - klarinét, Donald Vappie - bendzsó, gitár, Danilo Perez - zongora (Mamanita), Harry 
Connick, Jr. - zongora (Billy Goat Stomp), Eric Reed - zongora (Tom Cat Blues) 

 
Elöljáróban: Wynton Marsalis 1999-ben pontosan tizenöt 

CD-t készített, ebből a szokatlanul bőséges termésből is 
kiemelkedik nagyszabású vállalkozása, az a nyolclemezes sorozat, 
amely Swinging into the 21st címen jelent meg. Hogy az 
ezredforduló most volt, vagy jövőre lesz, nem itt kell eldöntenünk, a 
sorozat megjelenése viszont nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
felvételeken zenészként és zeneszerzőként is főszereplő Wynton 
Marsalis a Down Beat amerikai jazzszaklap olvasói szavazásán 
immár sorozatban harmadszor lett első, elnyerve az Év Zenésze 
címet, s idén zeneszerzőként is az élen végzett. Szerkesztőségünk 
igyekszik beszámolni a teljes sorozatról, jelen kritika tehát egy 
recenzió-sorozat első darabjának tekintendő. 

 
 Ha valaki írásom olvasását az osztályzatra vetett pillantással 
kezdené, megnyugtatásul gyorsan elárulom, hogy nem a legerősebb 
lemeze a Mr. Jelly Lord a Marsalis-sorozatnak. Igaz, bizonyos 
szempontból talán nem is a leggyengébb. Bizony, ha valaki egy 
évben tizenöt CD-t jegyez, gondolná az olvasó, (három-négy óra  
alvással, teszi hozzá a jólértesült), akkor a mennyiség könnyen a 
minőség rovására mehet. Ez igaz, de itt nem erről van szó. Itt a 
négy csillag részemről koncepcionális problémát jelez elsősorban. 
(Nem mintha a négyes rossz osztályzat lenne, de egy Wynton 
Marsalis-kaliberű zenésztől a hallgató mindig ötöst vár.) A lemez 
fülszövegében Marsalis Jelly Roll Morton szerepét méltatja. 
Egyetértek. Morton zenéje, mondja, mindig érvényes. Nem 
tradicionális, vagy modern jazz, ma is időszerű. Ismerve New 



Orleans-t, egyetértek. Tehát, mondja Marsalis, úgy kell játszani 
Mortont, ahogy az ember érzi, ma talán egy kicsit modernebbül. 
Tulajdonképpen egyetértek, de legalábbis elfogadom. És itt jön a 
probléma: ha mai felfogásban játsszuk Mortont, akkor miért kell az 
eredeti hangszereléseket többnyire régies, alig nyújtás (pontozás) 
nélküli breakekkel játszani? (Ebben főleg a nádfúvósok 
jeleskednek.) Miért kell egyáltalán az eredeti hangszereléseket 
játszani? Néhol a dobos önuralma, New Orleans-i dobolása 
meglepő, helyenként a számok egyébként is minimális 
változtatással szólalnak meg (Sidewalk Blues), ami a lemezt 
tradicionális hangzásúvá teszi. S noha maximálisan egyetértek 
Marsalis-szal abban, hogy a jazz nem betokosodott művészeti 
forma (különösen nem New Orleansban, noha sok szempontból ma 
is a nyolcvan-száz évvel ezelőtti hatások érik az ottani zenészeket, 
s így a stílust), nem értem, hogy miért választ szinte kizárólag 
autentikusnak mondható, modernebb beütésektől tulajdonképpen 
mentes megszólalású témákat, ha a szólók nem alkalmazkodnak 
ehhez az idiómához? Így a számok egész egyszerűen nem 
egységesek. Arról nem is beszélve, hogy egyik-másik hang- (vagy 
éppen harmónia-)keresgélős szóló (sajnos ilyet még Marsalis is 
elkövet) legalábbis furcsa hatást tesz a hallgatóra. Különösen 
amikor (pl. a Dead Man Bluesban) a New Orleans-i tradicionális 
zenészcsaládból származó és főfoglalkozásként ma is ezt a stílust 
játszó Lucien Barbarin hagyományos, mégsem archaizáló 
pozanszólója után játszik Marsalis egy modernebb stílusban 
gyengébb, tradicionálisként pedig egy kicsit nevetséges szólót. A 
következő számban (Smokehouse Blues) aztán Barbarin rámcáfol, 
és ő fúj egy hasonló módon értelmetlen szólót. Lehet Morton 
zenéje bármennyire örökérvényű, azért valahogy mégis csak 
kötődik egy korhoz és ha az adott kort megidézik, akkor hűnek 
kéne lenni az adott érához. Vagy teljesen mást csinálni, s 
transzformálni a zenét, vállalni egy teljesen különböző 
megközelítésmódot. (Ezt legjobban talán a sokak által popsztárként 
kezelt Harry Connick Jr. éri el a szólóban előadott Billy Goat 
Stompban.) Leginkább talán az a bajom, hogy ez az újfajta Morton 



nem lett semmivel jobb, mint az eredeti, de még azzal egyenértékű 
sem. Ha azt mondom, hogy legalább más, akkor hízelgek. Inkább 
kimondom, hogy ez bizony sokkal rosszabb. És nem értem, miért 
volt ehhez az egészhez szükség Mortonra. Illetve akkor értem, ha a 
dolgot úgy szemlélem (ahogy nyilván Marsalis is gondolta), hogy 
mi az a XX. század jazzéből, amit magunkkal kell vinnünk a XXI. 
századba. Mortont, persze. Még mindig egyetértek (bár ezt már 
tisztáztuk). De én inkább az eredeti Black Bottom Stompot vinném, 
nem az eredeti hangszerelést (archaikus ritmusszekcióval) modern 
szólókkal övezve (modern swinges ritmussal). Nem látom a dolog 
értelmét. Vagy csak a fától az erdőt és bennem van a hiba. Vagy 
talán mégiscsak sok az a tizenöt CD egy évre. Ettől azért Marsalis 
kiváló zenész marad, s a lemez sem rossz, talán csak Marsalistól 
kevés. Nem baj, van másik hét a sorozatban. 

 
 

Ittzés Tamás 
 
(megjelent a GRAMOFON c. lapban, 2000-ben) 

 


