
Antal István

ELLA

M eghalt egy fekete bőrű, öreg kislány. Gyer-
meklelkű és gyermekhangú nagymama, aki,
ha előbb nem, legkésőbb, amikor Louis

Armstronggal együtt fémjelezték a „Porgy és Bess”
feldolgozását, és elénekelte a Nyáridőt, a mindannyi-
unk lelkében élő gyermeknek a leghitelesebben tu-
dott altatót dúdolni. Árvák lettünk. Mint minden
olyan művész halálakor, aki nemcsak valamely
egyezményesen rögzített műfajban tartozott a legjob-
bak közé, hanem a testének és lelkének a mintájára
épült ki belőle egy műfaj.

Emlékszem egyik gyönyörű, közös blueslemezük
bontójára (Ella and Louis Sings The Blues, azt hi-
szem), ahol Armstronggal ülnek egy délvidéki porta
verandája előtt, kezük az ölükben, Ellán még mintha
kötény is lett volna, bár ezt már biztos az emlékezet
fantáziálja bele a lelkembe, és néznek, mint két fáradt
paraszt kukoricamorzsolás után. Clint Eastwood vará-
zsolt hasonlóan fehér, kansasi portát Charlie Parker-
ről rendezett filmjének kezdő képeihez az otthont
megjelenítendő, ahonnan a jazz nyughatatlan Madara
kirepült, követve a szaxofonjából kiröppenő, aka-
dálymentesen illanó hangokat. Nem metafora, való-
ság. Nem mintája a mindenség, a részeként lép elő.

A kétpólusú igazságok szerint gondolkodó embe-
rek köreiben divat volt utálni Ellát. Akinek nem ter-
mészetes élményanyag a szépséggé emelkedett em-
beri sors és az annak folyamatából kiáradó elemen-
taritás, aki csak á-ra vagy b-re szavaz, mert kiválasz-
tott kedvencétől sorspótlékot akar, azt gondolta, csak
akkor rajonghat Billie Holiday, Carmen McRae vagy
Sassy Vaughan stílusáért, ha nem szereti Ellát, és mást
sem persze, azon az „egyen” kívül. A fogyasztó, fo-
gyasszon bármilyen kulturális terméket, végletesen
összekeveri a stílust és a személyiséget, éppen úgy,
mint a használati cikkeknél a márkát és a minőséget.

A jazz hagyományos közönsége amúgy is megle-
hetősen sznob és sovén. André Hodeir és Francis
André jazzesztéták szerint ez abból fakad, hogy ezek-
nél az embereknél a jazz mint totális kulturális pótlék
jelentkezik. Tehát megkapnak a jazz közegén belül
minden olyan élményt, amit mások különböző „szak”
műfajok irányából gyűjtenek be magukba.

Ez a tendencia, a századunkra jellemző általános
spleen és az e századi zenekultúrát belengő dekaden-

cia közegében, azoknak a jazz énekesnőknek külö-
nösen kedvezett, akiknek hangját, megjelenését, atti-
tűdjét és dalait áttételmentesen lehetett azonosítani az
imidzsel. Ahol a hatás intenzitásának olyan a jellege,
hogy mindenki számára evidens: a dal az illető életé-
ben folytatódik tovább. Ennek az énekesnő-típusnak
a legnagyobb mintaadó alakja Holiday (vagy egy más
típusú műfajban: Edith Piaf).

Fitzgerald, akárcsak Armstrong vállalt és sokrétűb-
ben alkalmazott mesterségbeli tudásnak és a zenévé
válás vágyának és képességének olyan ötvözetével
jelent meg már a pálya elején – és érlelte azt neme-
sebbé hosszú pályafutása alatt –, ami egészen kivéte-
les és már-már irritálóan az.

Nagy énekesnő volt minden attitűdbeli megkötött-
ségen túl. Múltszázadi alkat egy olyan művészeti ág
képviselőjeként, amelyik a huszadik század Ameriká-
jába próbálta bevinni a négereket. Nem egy maga-
tartást, „a” magatartását akarta átsugároztatni a dalain,
hanem a dalok életét mozgató belső magatartást har-
monizálta a személyiségével és szakmai érzékeny-
ségével. Ez a törekvése számomra sem tette jazzra-
jongó korszakaim mindegyikében, és különösen a
kezdeteknél túlzottan kedves előadóvá, de hosszú
idő óta, különösen amióta nem hallgatok jazzt, és ha
igen, csak véletlenszerűen, egyre nyilvánvalóbban tör
át az előadásmódján az időn túlmutató érték. Sze-
mélyiségének dimenziója, ami független divattól és a
zenei irányzatoktól, és amelynek hatása úgy elemen-
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táris, mint egy régi kelta népdalé vagy az afrikai be-
szélő doboké.

Ella a hordozója, megtestesítője (volt) a daloknak,
amiket énekelt. Az alázatát vitte a zenébe, és nem a
megjelenés svungját. Ez anakronisztikus hozzáállás
egy olyan században, amelyik történetének legna-
gyobb részében a romantika személyiségkultuszának
a romjain csámcsogott, és sebzett lelkű, bizonytalan
egoroncsok tolták magukat előre a művészet front-
jain. A persona és a perszonális értelmezése közötti
vitustáncban valamiféle vidékies, józan nyugalommal
megőrizte magát, és megőrizte az örökkévalóságnak.
Kevesen voltak, kiváltképpen egy ennyi természetes
exhibicionizmust igénylő műfajban, mint a jazz, akik
a belső égést ennyire funkcionálisan tudták adagolni
kifelé, mint amennyire ő. Így nem lehetett belőle kul-
tikus mártír, de már élete zenitjén klasszikusként ke-
zelték, nem lehetett vamp, de mindannyiunk nagy-
mamája lett, nem követhette a duchampi receptet, de
a picassoi horizonton kiteljesedett.

Bódy Gábor mondta, hogy azért járt az alternatív
megnyitókra meg az underground eseményeire nyak-
kendőben és öltönyben, mert a rendőrök egészen
másként kezelték ilyen öltözetben. Komolyságot
éreztek. Ella Fitzgerald is ragaszkodott,
még a külsőségekben is a „koncert” aurá-
hoz. Ez nemcsak a jazz emancipációs
folyamatát tekintve minősült fontos maga-
tartásnak. Hogy megértsük, miért nem,
elég elgondolkodni azon, hogy Tom és
Jerry üldözési jelenetei közben vajon miért
pont egy fekete, asszonyi lábszár maga-
sából kommunikál a mancsával az egyet-
len emberi hang.

A negyvenes években kiteljesedő,
édeskés, nagyzenekari jazz időszaka volt
az érvényesülés és a túlélés skizoid harca-
inak és ellentmondásainak ideje a jazz-
ben. Itt ért véget a jazz számára az a spon-
tán avantgárd lendület, ami más mű-
vészeti ágak esetében már többnyire
korábban. Ekkor vált el egymástól itt is a
mit és a hogyan kérdése, abban a formá-
ban, ahogy más művészeknél és művé-
szeteknél, csak ez az általános skizofrénia
a jazznél a lényeget érintette. A komponis-
ta-előadó-improvizatőr-pillanatbajnok
egyénekkel és csoportokkal szemben ép-
pen úgy megjelent a mindenható hang-
szerelés (arrangement), mint 1914-ben az
egyszemélyes filmkészítők- és terjesztők
ellenében a forgalmazás. Ekkor terebélye-
sedett a blues-hagyomány swinggé, jelen-
tek meg az ősi funkcióból fakadó témák

helyett tömegesen a slágerek és a musical-feldolgo-
zások, lett a jazzben a frissen megjelenő attitűdből
hangos panoptikum. Erre volt történelmi válasz a be-
bop.

A bebop előadói magatartásának egyik legpofát-
lanabb és legköltőibb megnyilvánulása Dizzy Cilles-
pie és társa, Sarah Vaughan érdemeként a scat (értel-
mes szöveg helyett értelmetlen, hangutánzó
szavakkal és hangokkal történő, improvizatív éneklés
alkalmazása), amelynek konkrét anyagtalansága
Fitzgerald tiszta szárnyalásaihoz különösen megfelelt.
Ezt a tisztaságot érezték sokan sterilnek (néha az is
volt), és – ennek tükrében – a scattelés klasszi-
cizálását tudták neki a legkevésbé megbocsátani a
vele ellenszenvező jazzrajongók.

De hát Fitzgerald harca és harcmodora nem a
bebop volt, mint ahogy a zenei alázatnak alárendelt
magatartás is fontosabb vagy természetesebb volt
számára a forradalmár kiállásánál. Talán mert olyan
hosszan volt a színpadon – akárcsak Armstrong –,
műfajilag is, és minőségileg is máshol különböztette
meg a könnyűt és a nehezet, mint mások.

Amit produkált, az minőség volt, korszerűtlen és
megható.
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