
New Orleans, a jazz városa

Amerikában nincs még egy hely, ahol a jazzen kívül ennyi zenei műfaj  
(blues, rhythm&blues, soul, jazz, funky, cajun, zydeco, rock) él és virul.  

A csaknem négyszázezer lakosú, vegyes etnikai összetételű, vibráló kultúrájú 
New Orleans elsődlegesen mégis a jazz szülőhelyeként él a köztudatban.

Turi Gábor
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A 19–21. század fordulóján különféle hatásokra kialakuló 

ritmikus improvizatív zene útját olyan muzsikusok jelölték 

ki, mint Buddy Bolden, Joe King Oliver, Jelly Roll Morton, 

Johnny Dodds, Kid Ory, Louis Arsmtrong. New Orleans 

zenei életét az utóbbi évtizedekben Professor Longhair, Fats 

Domino, Dr. John, Allen Toussaint, Irma Thomas, vagy, 

hogy a szorosabban vett jazznél maradjunk, a Marsalis 

család, Terence Blanchard, Kermit Ruffins, Irvin Mayfield, 

Harry Connick, Jr., a Dirty Dozen Brass Band révén tartja 

számon a világ. 

New Orleans azonban nem (csak) a szentek szálláshelye. 

Szélesre nyílt a társadalmi olló, ami megnövelte a bűnözést 

és a korrupciót. Az oktatás alacsony színvonalú, a hőség a 

magas páratartalom miatt a nyári hónapokban alig elvisel

hető. Ugyanakkor erős vallásos hit – a voodookultusz 

nemcsak az ajándékboltokban létezik –, a jó ételek és italok 

hedonisztikus élvezete, a zene szeretete és kedvesség 

jellemzi a helyieket, akik úgy tudnak örülni az életnek, 

mint talán sehol másutt Amerikában.

Az Old Mint, a régi pénzverde és a benne lévő jazzanyag 

komoly károkat szenvedett a Katrina hurrikán következté

ben. Az első emeleten korábban a létrehozandó New 

Orleansi jazzmúzeum alapjait képező, Louis Armstrong 

tanuló hangszerét is felvonultató jazztörténeti kiállítás 

kapott helyet. A helyreállítás után az épület 2008ban újra 

megnyílt, a jazzkollekció egyes részeit időszaki tárlatokon 

mutatják be. A raktár hatalmas gyűjteményt őriz: sok jeles 

muzsikus, többek között Bix Beiderbecke, Edward „Kid” Ory, 

George Lewis, Sidney Bechet, Dizzy Gillespie hangszereit, 

12 000 fotót, 4000 darab 78as fordulatszámú bakelit

lemezt, több ezer LPt, 1400 magnótekercset, kottákat, 

plakátokat, nyomatokat, parádék, temetések, koncertek 

filmfelvételeit. Most a Preservation Hall fennállásának 

ötvenedik évfordulója alkalmából rendezett időszaki tárlat 

látható. Vitrinekben fényképek, újságkívágások, plakátok, 

lemezborítók, néhány hangszer – nem éppen 21. századi 

színvonalú elrendezésben. De legalább van.

A jazznek a Francia Negyedben található várostörténeti 

múzeum is teret szentel néhány tárló, dokumentum, 

fénykép, festmény és hangszer erejéig. A világ szemében 

New Orleans azonos a jazzel; helyi nézőpontból a zene 

kialakulása a város mozgalmas múltjának egyik epizódja 

csupán.

New Orleans Jazz and Heritage Foundation: kevesen 

ismerik a nonprofit szervezet nevét, pedig fontos szerepet 

játszik a hagyományőrzésben, a jazz tárgyi és szellemi 

környezetének formálásában. A széles társadalmi alapokon 

nyugvó, professzionális alapítvány rendezi – pontosabban 

adja ki alvállalkozóknak – a jelentős bevételt produkáló, 

híres New Orleans Jazz and Heritage Festivalt, de tevé

kenysége ennél jóval szélesebb körű: kiterjed különböző 

fesztiválok, koncertek, előadások, oktatási programok 

szervezésére, és archívumot is fenntart.

A jazz kialakulásában fontos szerepet játszottak a fúvós 

vagy menetzenekarok. A formációt hétkilenc hangszer 

alkotja: trombita, harsona, szaxofon, basszusként a behe

mót szuzafon (körben hajlított csövű basszustuba), továbbá 

pergő és lábdob. Arra, hogy ez a két ütőhangszer miért 

külön van jelen, egyszerű a válasz: mert együtt nehéz volna 

őket cipelni. De mindenki úgy tartja, a brass band lelke 

és meghatározója a ritmus, jóllehet a dobosokról ritkán szól 

a fáma. A városrészről elnevezett Tremé Creole Gumbo 

Festivalt két jellegzetes hagyomány, a zene és a szakács

művészet találkozásának jegyében először 2009ben 

rendezték meg. A gumbo Louisiana nevezetessége, 

csirkésrákos egytálétel, amelyben a barna rántásnak, mint 

a jazzben a ritmusnak, alapvető szerepe van. A New 

Orleansi ételek messze földön nevezetesek, de nem 

tartoznak a legegészségesebb táplálékok közé. A város 

lakóinak jelentős hányada szív és keringési rendellenessé

gektől, magas vérnyomástól, elhízástól, cukorbetegségtől 

és laktózérzékenységtől (utóbbiak a fekete népesség 

75 százalékánál tapasztalhatók) szenved. A fesztivál 

szervezői, a hagyományos gumbofelhozatalt színesítendő, 

vegan (régi helyi kifejezéssel: z’herbes) gumboversenyt 

hirdettek. Az egykor kétes hírű, tájkertészeti beavatkozással 

szemet gyönyörködtető parkostavas környezetté varázsolt 

Louis Armstrong parkban felállított színpad, a képző és 

iparművészeti alkotásokat kínáló sátrak, az étel és italki

mérések mind azt szolgálták, hogy a közönség jól szóra

kozzon, és kedvére fogyasszon. A hangulatról az egymást 

váltó, lendületes zenékkel előrukkoló rezesbandák gondos

kodtak. Ehhez a november eleji időjárás is hozzájárult: 

ragyogó napsütés, 25 fokos meleg fogadta a látogatókat.

A New Orleanst 2005ben ért természeti katasztrófa csapás 

volt a jazzvilágra: megszakadt az a folytonosság, amely 

e zene eredetét a jelennel összekapcsolta. A Francia negyed 

ugyan érintetlen maradt, de nagyobb részt elpusztult, s ki 

tudja, visszanyerie életerejét az a lakókörnyezet, amely 

a színes, lüktető zenei életet táplálta. Wynton Marsalis 

kezdeményezésére három héttel a Katrina hurrikán okozta 

pusztítás után neves muzsikusok New Yorkban jótékonysági 

koncerten fejezték ki szolidaritásukat hontalanná vált 

társaikkal. Shirley Caesar, Terence Blanchard, a Neville 

testvérek, Diana Krall, James Taylor, Dianne Reeves, Norah 

Jones, Wynton Marsalis, a Jazz at Lincoln Center Orchestra, 

Bette Midler, a Buckwheat Zydeco, Irvin Mayfield, a Jordan 

testvérek, Joe Lovano, Cassandra Wilson egyegy felvétele 

került a Blue Note által kiadott, Higher Ground című CDre. 

Megannyi egyéniség, stílus, üzenet, de az alaphang közös: 

a megrendülésé, a fájdalomé, s talán a bizakodásé. A jazz

muzsikusok a vártnál nagyobb számban tértek vissza New 

Orleansba. Az éltető közeg hívása erősebbnek bizonyult 

a veszteségeknél; a város élt, és élni akar.

(Szemelvények a szerző Amerikai jazznapló című,  

a Gramofon Könyvek sorozatban megjelent könyvéből.)


