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„Közel negyven éve vagyok jazzrajongó. Azóta pró-
bálom megfejteni a műfaj titkát. Ez a könyv egészen 
közel vitt a megértéshez. Nagyszerű fogódzó, meg-
mutatja a különbséget muzsikus és művész között. 
A könyvet olvasva arra jutottam, hogy a jazzt nemcsak 
hallgatni, de olvasni is jó.”

Faragó Tamás 
olimpiai bajnok

„Érdekes és tanulságos gyakorló jazz-zenészkent egy 
ilyen könyvet elolvasni. Hiszen nagyon sokat tanultam 
belőle még én is, pedig én gyerekkorom óta ebben 
a zenében élek. A szerzők nem a zenész szemszögéből, 
hanem tudományos alapon dolgoztak, tényekkel gaz-
dagon alátámasztott munkát írtak, átfogva a műfaj 
teljességét a kezdetektől máig. Fontosnak gondolom, 
hogy a fiatal zenészek, ugyanúgy, mint a műfaj 
kedvelői, tisztában legyenek ennek a zenének a je-
lentőségével és történetével, ugyanis szerintem a jazz 
a huszadik század legizgalmasabb és legnagyszerűbb 
zenei ága. Lehet, hogy egyesek úgy érzik, hogy ez 
a műfaj kicsit bonyolulttá vált a nem igazán vájt 
fülű hallgatók számára. Meg vagyok győződve arról, 
hogy nekik ez a könyv – meg persze a zenehallgatás, 
amire a könyv az illusztrációkon keresztül rá is vezeti 
az olvasót – segít a legjobban a műfaj megértésében 
és befogadásában.”

Tony Lakatos 

„Impozáns könyv ez, akár a jazz története, mégsem 
túl akadémikus, olvasása is könnyen passzióvá válhat. 
Ezt a zenei idézetek gazdag tárháza is elősegíti, no és 
Kerekes György lendületes rajzai. Karnyújtásnyira 
kerülnek a műfaj – a kívülállók számára – olykor 
kissé misztikusnak tűnő figurái és elemei is. A misz-
tikum persze a zenékben és az előadásukban érhető 
tetten. Kerekes György és Pallai Péter évtizedekkel 
ezelőtt kötelezte el magát a műfaj mellett, ez hitelesíti 
szándékukat, hogy ebben a könyvben megidézzék 
a jazz misztikáját.” 

László Attila

„És én még azt hittem, hogy sokat tudok a jazzről! 
Biztos vagyok abban, hogy ez a könyv úgy marad sok 
olvasó kezében, ahogy engem is magához láncolt, arról 
is megfeledkeztem, hogy ajánlót kellene írnom róla. 
Ezúton figyelmeztetek mindenkit az elolvasásával 
járó várható következményekre: először csak belela-
pozunk, azután kíváncsiak leszünk a felvételekre, vi-
deókra, a végén pedig már koncertekre, fesztiválokra 
járunk, és lemezekre költjük a pénzünket... És akkor 
azt kezdjük érezni, hogy nagyon keveset tudunk az 
elmúlt évszázad egyik legnagyobb csodájáról, és egyre 
nagyobb dózisra lesz szükségünk belőle!”

Borbély Mihály

7900 Ft

l k

„Impozáns könyv ez, akár a jazz története, mégsem 
túl akadémikus, olvasása is könnyen passzióvá válhat.
Ezt a zenei idézetek gazdag tárháza is elősegíti, no és 
Kerekes György lendületes rajzai. Karnyújtásnyira 
k l k űf k l ll k l k

A 
Kerekes György – Pallai Péter

jazz 
évszázada

 

9 789631 225686

ISBN 978-963-12-2568-6

cover5let_fin4_gerinc25mm.indd   1cover5let_fin4_gerinc25mm.indd   1 2015.06.09.   1:23:532015.06.09.   1:23:53



77

Miközben a New York-i Broadwayn működő 
Clef Clubban James Reese Europe – az első olyan fekete 
muzsikus, aki az államok nagy részében népszerű lett – 
szórakoztatta a fehér közönséget a fekete ragtime-mal, 
a Nagy Almától néhány száz kilométerre egy merőben 
más típusú város élte különleges életét. Ez a város a Mis-
sissippi deltájának környezetében épült, és New Orleans 
a neve. Másságának egyik oka az volt, hogy alapítói és 
későbbi lakói többnyire francia és spanyol eredetűek 
voltak, azaz erősen érvényesült a latin életérzés hatása.

New Orleans mai területének eredeti lakói a csi-
timacsa indiánok voltak. Az európai hajózó nemzetek 
közül a franciák foglalták el először a térséget, és XIV. 
Lajos, a Napkirály tiszteletére Louisiánának nevezték 
el. Nem sokkal a „helyfoglalás” után elhatározták, hogy 
települést hoznak létre a folyó deltájában. A French 
Mississippi Company megbízására kezdődtek el az 
építkezések, melynek eredményeképpen létrejött 
a város, amely a La Nouvelle-Orléans nevet kapta. 

1763-ban a franciák megállapodást kötöttek 
a spanyolokkal, ennek értelmében a város spanyol 
fennhatóság alá került, majd 1801-től La Nouvelle-Or-
léans ismét a franciáké lett. A haiti forradalom idején 
rengeteg haiti menekült került a városba és környékére, 
akik a rabszolgáikkal együtt kerestek ott menedéket. 
La Nouvelle-Orléans vezetése nem örült, hogy nagy-
számú színes bőrű költözött a városba, de a helyi lakók 
szívesen fogadták a betelepülő kreolokat, akik szintén 
a francia nyelvet beszélték (a kreolok a francia, spanyol 
telepesek és az afrikai, karibi népek keveredéséből 
a kolonizált területen születettek.) A feljegyzések szerint 
a haiti menekültek nagy többsége ott telepedett le.

A francia fennhatóság azonban ismét nem tar-
tott sokáig, ugyanis 1803-ban Napóleon egyszerűen 
eladta a várost az Egyesült Államok kormányának. 

Az egyre jobban prosperáló, ekkor már New 
Orleans nevet viselő városra szemet vettettek az 
angolok, és seregük 1812-ben meg is támadta, de az 
amerikaiak Edward Pakenham tábornok vezetésével 
hősies csatában legyőzték az agresszorokat.

A kikötő kereskedelme, forgalma és ezzel 
együtt a város gazdasága a polgárháborús éveket 
követően némileg visszaesett. Mindezek ellenére 
1825 és 1875 között, ötven év alatt megnégysze-
reződött a város lakossága, bár az 1878-ban kitört 
sárgalázjárványban sokan meghaltak. A század 
utolsó éveiben a pestis is veszélyeztette a város 
lakosságát, különösen azért, mert az 1892-es nyár 
különösen csapadékos és forró volt, a hely melegágya 
a bakteriális betegségeknek és a baktériumokat 
hordozó moszkitóknak.

A század vége felé a kereskedelem ismét a hajó-
zást kezdte preferálni, és ez a változás nagyot lendített 
New Orleans fejlődésén. Mint látható, a város életében 
nagy szerepet játszott a Mississippi folyó. Már a rab-
szolga-kereskedelem kezdeti időszakában jelentőssé 
vált a térségben létesült kikötő, ahová befutottak a fe-
ketéket szállító hajók (New Orleans kikötőjébe az évek 
során összesen több mint 700 ezer rabszolga érkezett). 
De hamarosan a kereskedelmi hajók is ide érkeztek, 
és az áru átrakodása után rengeteg folyami hajó, 
vontató és uszály indult az északi városok felé. 

A város gazdálkodása szempontjából a gya-
potkereskedelem jelentette a legjobb üzletet, mel-
lette jelentős volt a cukor, a gabonafélék, a melasz 
és a dohány kereskedelme. Az áru nagy részét 
a New Orleans környéki területekről szállították 
a kikötőbe, ahol hajóra kerülve jutottak el az északi 
városokba vagy az európai kikötőkbe. 

A 19. század végére New Orleans Amerika 
egyik leggazdagabb és legnépesebb városa lett. 
Az itt kialakult nagy kereskedelmi forgalom 
nagyon előnyösen hatott a társadalom átala-
kulására is. Ismét növekedett a környékről 
a városba költözők száma, de érkeztek oda 
az Államok más területeiről is. Így kialakult 
egy sokszínű, sokkultúrájú kozmopolita 
város. A kereskedelem mindig jó üzletnek 
bizonyult, és a lakosság számára egyértelmű 
fejlődést eredményezett.

5. New Orleans 
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A jó anyagi körülmények lehetővé tették 
a fehér lakosság számára, hogy a tanulni vágyók 
hozzájussanak a színvonalas iskolákhoz, amelyek 
hozzájárultak a társadalmi felemelkedéshez. 
A városban végbement pozitív változás nemcsak 
a fehéreket, hanem a kreolokat és – bár jóval kisebb 
mértékben – a rabszolgaság alól felszabadított feke-
téket is érintette. Többen közülük földtulajdont sze-
reztek, és az ültetvényeken gyapotot, cukornádat és 
dohányt termesztettek. 

New Orleans a 19. század végén még más 
volt, mint a többi amerikai város, hiszen lakóinak 
többsége a francia nyelvet beszélte, a napóleoni tör-
vények szerint élt, a francia zenei kultúrát ápolta. 
A fejlődés következtében azonban a 20. század 
tízes éveire igazi amerikai várossá vált. New Or-
leans vezetői komoly reformokat valósítottak meg: 
jelentősen visszaszorították a hivatali korrupciót, 
felléptek a rendőri erőszak ellen, megszüntették 
a bűzös nyitott csatornákat, lebontották az egész-
ségtelen viskókat, csökkentették a szegények 
számát, és munkahelyek teremtésével leszorították 
a munkanélküliek számát is. 

A hirtelen fejlődés következtében az 1900-as 
évek elejére New Orleans nemcsak az egyik leg-
gazdagabb és legnépesebb, hanem az Egyesült 
Államok legelevenebb, legszórakoztatóbb városa is 
lett. Ott minden és mindenki megfért egymás mel-
lett. Az összes náció élte a maga életét, gyakorolta 
a vallását és szokásait, kultúráját a „nagy közös 
olvasztóba” öntötte. Az utcákon francia masírozó 
rezesbandák, német katonazenekarok vonultak és 
fúvószenét játszottak, máshol a spanyolok dallamos 
latin muzsikáját lehetett hallgatni, zenéltek az írek, 
énekelték balladáikat az angolok, szóltak a néger 
dobok – frenetikus ritmusokkal, dallamokkal és 
tánccal volt tele a város.

 
1 Jesse James, 
eredetileg ír népzene amerikai feldogozásban

A folyón gőzhajók úsztak, és minden hajónak 
saját zenekara volt. Szinte állandó karneváli hangu-

latban folyt az élet. A kereskedelem vonzotta a pénzt, 
az emberek szívesen jártak szórakozni, nem csoda 
hát, hogy egyre-másra nyíltak a zenés-táncos he-
lyek. Bár valóban vidám élet folyt New Orleansban, 
azért akadtak árnyoldalai is ennek a szórakoztató 
világnak. A városba a földkerekség minden tájáról 
érkeztek a hajók és velük a kétes egzisztenciájú 
figurák is. Mindennaposak voltak a verekedések, 
az utcai támadások, a szórakoztatóipar nagy része 
a prostitúcióra épült. A bordélyházak, kocsmák és 
játékbarlangok tízezer örömlányt foglalkoztattak. 

Természetesen nehéz pontosan azonosítani 
azt a területet, ahol a jazz kialakult, ám New Orleans 
Storyville nevű városrésze minden bizonnyal nagy 
szerepet játszott benne. A leírások szerint a kerület 
egy Sidney Story nevű városi hivatalnokról kapta 
a nevét, aki 1897-ben olyan rendeletet hozott, hogy 
csak ebben a városrészben üzemelhettek bordély-
házak. Storyville tehát a város szórakoztató-, úgy-
nevezett „vörös lámpás” negyede lett. Vendéglők, 
lokálok, kabarék, cirkuszok, zenés-táncos varieték 
váltották egymást.

A remek nagybőgős, Pops Foster többször 
írt és beszélt New Orleansról, ahol született és 
ahol gyermek- és ifjúkorát töltötte. Storyville-lel 
kapcsolatban a következőket mondta: „Miután 
eljöttem New Orleansból, sokan kérdezték tőlem, 
hogy milyen volt Storyville-ben élni. Ilyenkor 
mindig elmondtam, hogy Storyville olyan volt, 
mint egy kisváros, ahol sokfelé lehetett játszani. 
Egyébre nem emlékszem. Sokan kíváncsiskodnak, 

A Basin Street Storyville-ben
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hogy mik történtek a vörös lámpás kerületben, de 
én nem tudok mást mondani, mint hogy nekünk az 
a hely egyszerűen a »Kerület« (District) volt.”

Foster arról is beszélt, hogy kezdetben a jazz-
bandák nem nagyon játszottak a „Kerületben”. 
Inkább (többnyire engedéllyel nem rendelkező) 
zongoristák kaptak állást a különböző szórakozó-
helyeken, főleg a piros lámpás házakban.

A városban sorra alakultak meg a különböző 
nációjú és érdeklődésű embereket tömörítő klubok 
és szervezetek, New Orleans szinte a klubok vá-
rosává vált. Működtek társadalmi és sportklubok, 
kulturális és táncklubok, hagyományőrző egyesü-
letek. A klubok rendezvényeket tartottak, ilyenkor 
felvonultak az utcákon, tagjai zenéltek, táncoltak, 
népviseletbe öltöztek, ami a várost fantasztikusan 
sokszínűvé és szórakoztatóvá tette. 

A fejlődés vonzásának következtében fehérek 
és feketék egyaránt sokan költöztek a vidéki terü-
letekről a városba. Mivel az új munkahelyek egy 

része az ipari termelésben jött létre, kialakult egy 
ipari munkásosztály is. A város társadalmának 
rétegződését és összetételét erőteljesen befolyá-
solta a szigorú szegregációs törvény, amely szerint 
a felsőbb osztályt képezte a fehér lakosság, alattuk 
voltak a kreolok, és az alsó rétegbe tartoztak az 
úgynevezett „amerikai négerek”. 

A kreolok kultúrájáról keveset tudunk. Kétféle 
kreol népességről beszélhetünk. Az egyik típusba tar-
toznak az úgynevezett fehér kreolok, a Louisiánában 
született, francia és spanyol anyanyelvű lakosok. 
A másik csoportba, a színes kreolok csoportjába 
tartoznak a Louisiánában született francia és spanyol 
anyanyelvűek és a napóleoni törvények értelmében 
szabad rabszolgák keveredéséből származó népesség, 
akik nem tartották magukat négernek. A polgárhá-
ború előtt több kreol tulajdonában voltak fekete rab-
szolgák is. A kreolok mindig büszkén állították, hogy 
eredetük a francia bevándorlókra vezethető vissza, 
ennek megfelelően előnyben részesítették a francia 
nyelv használatát, a francia kultúra gyakorlását, 
a tehetősebbek Párizsban taníttatták gyermekeiket. 
Féltékenyen őrizték származásukat, több korabeli 
leírás is tanúskodik arról, hogy a házasulandó férfiak 
alaposan ellenőrizték jövendőbelijük kreol szár-
mazását. A kreol családok igyekeztek New Orleans 
francia negyedében venni vagy bérelni lakást, házat. 

A kreol muzsikusok jelentős szerepet ját-
szottak New Orleans életében. A zongoristák több-
sége, a rezesbandák zenészeinek jelentős hányada, 
a kiemelkedő képességű hangszeres zenészek egy 
része is közülük került ki. Nem csoda, hogy e sok 
tehetséges muzsikus saját arculatára formálta a kü-
lönböző zenéket, köztük a ragtime-ot is.

Az 1900-as évek elejére erőteljesen megnöve-
kedett a fekete lakosság létszáma, a teljes lakosság 
egynegyedét tette ki. Közülük sokan felszabadított 
rabszolgaként költöztek New Orleansba. Többen ké-
pesek voltak feljebb lépni a társadalmi ranglétrán, és 
kialakult egy fekete elit társadalmi csoport, melynek 
tagjai franciául is beszéltek, saját klubokat alapí-
tottak, és részesei voltak az üzleti életnek. A város 
lakosságának többsége protestáns volt. 

Kéjhölgy Storyville-ben
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Tekintsük át röviden, hogy a 19. század végén 
és a 20. század első éveiben milyen zenei műfajokkal 
és irányzatokkal találkozhattak New Orleans és 
környékének lakói. 

Először is említésre méltó, hogy a városban 
működött egy operaház. A New Orleans-iak 
büszkén vallják, hogy az ő városukban nyílt meg 
Amerika első operaháza. A nyitóünnepségre és az 
első előadásra 1796. május 22-én került sor. 1800-
tól egészen 1859-ig ez az opera volt Észak-Amerika 
legjobb és legnépszerűbb operaháza – különösen 
azért, mert ez volt az egyetlen. 

1859-ben új operaház épült, amely French 
Opera House néven lett híres, és kiváló előa-
dásoknak adott helyet. Játszották a leghíresebb 
európai (főleg olasz) szerzők, így Verdi, Donizetti, 
Rossini, Bellini és mások műveit, és mivel még 
hosszú ideig ez volt Észak-Amerika egyetlen opera-
háza, itt voltak az első amerikai bemutató előadások 
is. A 19. század közepétől a 20. század elejéig sok 
kiváló európai énekes és zenekar lépett fel a New 
Orleans-i opera színpadán, de alkalmanként helyi 
zenekarok is lehetőséget kaptak. 

1919-ben leégett a Bourbon Street és a Tou-
louse Street sarkán álló épület, és egészen 1943-ig 
nem volt operaháza New Orleansnak. Ekkor 
alakult meg a New Orleans Opera Association, és 
épült fel az új operaház, amely azóta is működik. 

Amint arról már az előzőekben írtunk, New 
Orleans fekete lakossága mind létszámát, mind 
történelmi szerepét tekintve jelentős volt. Már a 19. 
század elején, a rabszolgaság időszakában ebben 
a városban volt az a találkozási pont, ahol a kör-
nyékbeli feketék összejöhettek, elevenen tarthatták 
ősi szokásaikat, kultúrájukat. Ez volt a Congo 
Square. Ott, azon a téren gyűltek össze a hagyomá-
nyaikat ápolni akaró feketék, ott énekelték dalaikat, 
táncolták őseik táncait, megosztották egymás 
között örömeiket, bánataikat, átadták egymásnak 
tapasztalataikat, élményeiket.

 
2 
Odadaa! Excerpts from Congo Square

Az 1830-as évekig megrendezett Congo 
Square-i összejövetek jelentős szerepet játszottak 
a feketék életében, hiszen ezeken ápolhatták, 
gazdagíthatták hagyományaikat. Ami ott történt, 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon 
a témánk szempontjából jelentős, deltabluesnak 
elnevezett stílus. 

A deltablues stílusjegyek összessége, ame-
lyet a Mississippi deltájának környékén élő és 
vándorló énekesek hoztak létre. A hagyományos 
deltablues-előadásnak két fajtája különböztethető 
meg. Az egyiknek Willie Brown volt a legfontosabb 
képviselője. Az ehhez az irányzathoz tartozók 
általában érdes hangon énekeltek, gitárjátékukban 
több volt a teátrális, mint az őszinte átérzés, szöve-
geikben gyakori volt az irónia, olykor a durvaság.

 
3 
Willie Brown – Mississippi Blues

A másik vonulat legfontosabb iskolateremtő 
személyisége a már az előző fejezetben is említett 
Charlie Patton volt. Az ő énekstílusa visszafogot-
tabb, harmonikusabb, gitárjátéka modálisabb volt, 
mint Browné.

4 
Charlie Patton– Down the Dirt Road Blues (1929)

A legnépszerűbb és leggyakoribb zenei esemé-
nyek közé tartoztak New Orleansban a rezesbandák, 
katonazenekarok, tánczenekarok és egyéb fúvós 
együttesek szereplései. Az utcán masírozó együt-
tesek közül több olyan katonazenekar volt, amely 
a polgárháború után nem oszlott fel, hanem tovább 
muzsikált. A 19. század utolsó éveinek legismertebb 
rezesbandái az Excelsior Brass Band és az Onward 
Brass Band voltak, de rajtuk kívül tíznél több ze-
nekar muzsikált szinte mindennap a város utcáin.

A zenekarok játszottak indulókat, táncda-
lokat, ragtimezenei témákat, népszerű dallamokat. 
A jazztörténészek szerint ez a zene volt a jazz leg-
későbbi előzménye, mert a zenekari játék közben 
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gyakran nyílt lehetőség a rögtönzésre, a zenészek 
improvizálhattak. Volt, amikor csak egy hangszer, 
volt, amikor több is improvizált. Az együtteseket 
vegyesen alkották fekete, fehér és kreol zenészek, 
ami azért különösen jelentős fejlemény, mert 
a színes bőrű zenészek itt ismerkedtek meg beha-
tóan az európai hangszerekkel, és itt sajátították 
el a hangszeres játékot. Az ilyen rezesbandákat 
már – ha kezdetlegesen is – hangszerelték, 
azaz a muzsikusnak vagy meg kellett tanulnia 
a kottaolvasást, vagy fejben kellett tartania sok 
darab hangszerelését. 

A zenekarokban – ahogyan a nevük is mutatja – 
a rézfúvósok voltak többségben. A rezesbandák hang-
szereiről és összetételéről a kiváló dobos, Baby Dodds 
a következőket mondta: „A New Orleans-i parádéknak 
és a zenekarok összetételének is komoly hagyományai 
voltak. A zenekarok első soraiban vonultak a basszus 
hangszerek, például a tubák, ezek voltak a legnehe-
zebbek. Mögöttük következtek a bariton hangszerek. 
Őket követték az alt hangzásúak, majd a klarinétok. 
Ezekből általában egy volt, a jobb zenekarok megen-
gedhették maguknak, hogy két klarinétosuk is legyen. 
A klarinétok mögött vonultak a trombitások, mi-
nimum kettő, olykor három. Ezután jöttek a dobosok, 
egy mély hangzású nagydob és egy erős pergésű pergő 
dob. Egy rezesbanda tizenegy-tizenkét zenészből állt.” 

A város szinte minden jelentős pontján 
lehetett találkozni a masírozó bandákkal, a par-
kokban, a fontosabb utcákon, a klubokban, a tánc-
termekben és valamennyi olyan helyen, ahol az 
emberek szórakozni akartak. Ilyen fontos hely volt 
a Pontchatrain-tó, amely a New Orleans-iak hét-
végi pihenő- és kirándulóhelye volt. Ott találkoztak 
a különböző klubok, szervezetek tagjai, a cégek 
dolgozói. A másik kirándulócélpont a Lincoln 
park volt, ahol mindenféle szórakozásra lehetőség 
nyílott, lehetett rulettezni, hőlégballonba szállni, 
a különböző pavilonokban finom ételeket és ita-
lokat fogyasztani, no és persze a zenekarok játékát 
hallgatni. A zenekarok szórakoztattak a különböző 
ünnepeken, karneválok alkalmával, esküvőkön és 
egyéb társasági összejöveteleken is.

Az ilyen zenekarokban szereztek tapaszta-
latokat a később híressé, sőt világhírűvé vált New 
Orleans-i muzsikusok is.

Az előbbiekben felsorolt, a város fejlődése 
szempontjából pozitív változások hozzájárultak 
ahhoz, hogy a szórakoztatózene is beépüljön 
a város kultúrájába. Nem csoda, hogy a kor divatos 
muzsikája, a ragtime is befogadókra talált New 
Orleansban. De nemcsak befogadókra, hanem 
remek táptalajra is, hiszen a nyitott karibi és francia 
közösség, továbbá a rendkívül muzikális felsza-
badított rabszolgák nemcsak befogadták, hanem 
a saját zenéjükkel gazdagítva hozzá is tettek, saját 
arculatukra formálták a ragtime-ot. A mindenre 
nyitott társadalom lehetőséget teremtett a zenével 
foglalkozók, a zenetanárok számára, hogy fejlesz-
szék és terjesszék az új muzsikát, elősegítsék a vá-
rosban a zenei életet. Sorra alakultak a városban 
a zenekarok, sok közülük iskolai együttes volt. 
Egyre több zenekar kapott szereplési lehetőséget 
a város „férfiklubjaiban”, a különböző ünnepsé-
geken, vonulhattak zenélve az utcákon, játszhattak 
esküvőkön, temetéseken. 

Ismét Pops Fostert idézzük, aki a következőket 
írta visszaemlékezéseiben: „amikor már hivatásos 
zenész lettem, rengeteg időt töltöttem a Pont-
chatrain-tó mellett. A vasárnapokat szerettem 
a legjobban. Néha harmincöt-negyven zenekar is 
játszott egymást váltva. Minden klub pikniket ren-
dezett a tagjai számára, és zenekart fogadott a saját 
rendezvényére. Itt aztán minden volt. Ehettél csir-
kegumbót, babos rizst, barbecue-t, ihattál sört vagy 
vörösbort. Az emberek táncoltak a saját zenekaruk 
zenéjére, vagy egyszerűen csak hallgatták, úsztak, 
csónakáztak, sétáltak.” 

Említettük már, hogy a New Orleans-i ragtime 
némileg különbözött a sedaliai, a Saint Louis-i és más 
ragtime-októl. A 20. század elején New Orleansba 
látogató utazók gyakran megjegyezték, hogy a helyi 
zenekarok olyan energiával játsszák a ragtime-ot, 
ami máshol nem volt hallható. A máshonnan érke-
zett ragtimezenészek „elkoptatták volna a hangokat” 
azzal, hogy kétszer ugyanúgy lejátsszák őket, amíg 
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a helyiek bonyolult improvizációs technikával átala-
kították, egyedivé tették a darabokat. Az is külön-
legesnek számított, hogy a New Orleans-i zenészek 
az egyébként improvizáció nélküli ragtimeszá-
mokban is rögtönöztek. A New Orleans-i stílusban 
játszó muzsikusok sok blueselemet is átvettek és 
beépítettek a ragtime-ba, beleértve a hajlításokat, 
a blue note-okat és a hangok elkenését, ezeket 
a technikákat korábban nem alkalmazták a rag-
time-ot játszó zenészek. A különbözőség okai közé 
tartozott az is, hogy New Orleans zenei kultúrájában 
egyedi módon nagy szerepet játszott a karibi hatás, 
a nagyszámú kreol muzsikus.

A New Orleansban kialakuló muzsikát nem 
lehet egyszerűen tánczenének nevezni, annál 
sokkal több. A zenei alapanyag részben az európai 
klasszikus és népzenékből, részben a feketék 
Afrikából hozott ősi zenéjéből állt össze. Benne 
volt az olasz és francia operamuzsika, a spanyol 
flamenco, az ír népzene, a lengyel polonéz, az 
európai egyházi zene, a feketék rabszolgaságának 
idejéből származó munkadalok, az afrikai dobok 
ritmusa, a néger blues és spirituálé. Szinte felso-
rolni sem lehet azokat a hatásokat, amelyek a jazz 
kialakulásához hozzájárultak. 

5 spanyol flamenco
6 Tito Schipa – Rigoletto (1918)
7 lengyel polonéz

A zenét, amit a fekete és kreol zenekarok 
játszottak, nem rögzítették kottában, a melódia 
szinte minden alkalommal másként szólalt meg, 
mint előzőleg, hiszen a muzsikusok hallás után ját-
szották. Természetes hát, hogy egy-egy szám előa-
dásakor csak a zenei alapot tekintették viszonylag 
állandónak, mindaz, amit hozzátettek, rögtönzés 
volt, amelynek minősége függött a zenész technikai 
tudásától, a hangszer lehetőségeitől, a muzsikus 
pillanatnyi hangulatától, a közönség reakciójától és 
még sok egyéb tényezőtől. 

A kezdeti időkben a zenekarok tagjai gyakran 
saját maguk készítették hangszereiket. Szép 

számmal akadtak lefolyócsőből barkácsolt fúvós 
hangszerek – talán ezért is nevezik a szaxofont 
a vízvezeték-szerelők rémének –, gyümölcsöslá-
dából készített húros hangszerek vagy fazekakból, 
dobozokból összeállított dobok. Természetesen az 
egyre népszerűbb, sokat foglalkoztatott zenészek 
már gyártott hangszereket használtak, hiszen 
a technikai tudás mellett egyre fontosabbá vált 
a hangzás minősége. 

A zenekarokban általában hat-nyolc mu-
zsikus játszott. A ritmusszekció mellett – mely 
egy tubásból (ezt később fölváltotta a bőgő), egy 
dobosból és egy bendzsósból (később gitárosból) 
állt – a klarinét, a harsona és két vagy három 
kornett szerepelt szólóhangszerként. A zenekar 
játékának alapját a kollektív muzsikálás jelentette. 
A zenészek mindig nagyon figyeltek egymásra, 
különösen akkor, amikor rögtönöztek. A számok 
többségében a klarinét, a kornettek és a harsona 
egyszerre, párhuzamosan improvizált, de a közös 
játék csak akkor vált élvezhetővé, ha a zenében rend 
uralkodott. Mindig figyelemmel kellett lenni a har-
móniákra, a dallamra, hiszen az azoktól való eltérés 
kaotikus következménnyel járhatott. Ez a típusú 
zenélés nagy figyelmet, alkalmazkodóképességet és 
gyors reflexet követelt a zenésztől.

8 
Joe Oliver – Riverside Blues (1923)

Amint látható, a 19. század végén és a 20. 
század elején egyidejűleg sokfajta zenei stílus érvé-
nyesült New Orleansban, és szinte természetesnek 
vehető, hogy a különböző muzsikák elkezdtek egy-
másra hatni, egyesülésük eredményeképpen pedig 
kialakult az a zene, amelyet ma jazznek nevezünk. 
Az a virtuális zenei kohó, amelyben egyesültek az 
említett zenei irányzatok, és létrejött a jazz, New 
Orleans Storyville negyedében, a Basin Street 
környékén működött. 

A számtalan szórakozóhely sok zenekart és ter-
mészetesen sok zenészt foglalkoztatott. Voltak köztük 
ír népzenészek, francia fúvósok, spanyol pengetősök, 
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de a legnagyobb népszerűségnek a feketékből szerve-
ződött, rendkívül ritmusos és dallamos zenét játszó 
zenekarok örvendtek. A feketék afrikai gyökerű, cso-
dálatos ritmus- és dallamvilágához hozzávegyítették 
a kreolok francia-karibi muzsikáját és az európaiaktól 
átvett dalokat, ezeket lejátszották az európai hangsze-
reken, és az eredeti alkotórészekből végül egy bámula-
tosan egységes zenei vegyület bontakozott ki. 

A kezdeti idők jazz-zenészeinek többsége fekete 
volt, de a kiválóságok között számos kreol is megtalál-
ható, sőt, néhány tehetséges fehér zenekar is játszott. Az 
új zene ugyanis a fiatal fehéreket is megérintette, külö-
nösen az emigráns munkásosztály gyermekeit. Ilyen volt 
Emmett Hardy zenekara, Sharkey Bonano együttese és 
a Papa Jack Lane által vezetett multietnikumú zenekar, 
amelyben annak két évtizedes fennállása alatt az összes 
jelentős fehér (és számos nem fehér) New Orleans-i 
zenész megfordult. 

Az együttesek között – így a különböző mu-
latók között is – egészséges versengés indult meg 
azért, hogy melyik zenekar tud több érdeklődőt, 
nagyobb táncolni és szórakozni vágyó közönséget 
vonzani. A zenekarok többnyire egy-egy vezéregyé-
niség köré csoportosultak, akinek a játéka, személyi-
sége és viselkedése meghatározta az együttes sikerét. 
A korszak legjellegzetesebb szólistái, a zenekarok 
vezetői a kornettjátékosok voltak. 

 A kocsmákban, a mulatókban, a táncter-
mekben főleg a feketékből álló zenekarok muzsi-
káltak. New Orleansban az 1900-as évek elejét négy 
különösen népszerű fekete kornettes határozta meg: 
Buddy Bolden, Bunk Johnson, Freddie Keppard 
és Joe Oliver. 

Visszaemlékezések szerint a jazz létrejöt-
tének egyik kulcsfigurája a kitűnő kornettjátékos, 
Charles „Buddy” Bolden volt. Életéről Donald 
Marquis írt könyvet In Search of Buddy Bolden, 
First Man of Jazz címmel. 

Bolden 1877-ben született egy New 
Orleanshoz közeli kis településen. Gyermekko-
rában több tragédiát is átélt, amelyek kihatottak 
egész későbbi életére. Nem volt még tízéves, amikor 
meghalt a húga, majd két évre rá fiatalon elhunyt 

az édesapja. Zenei élményeit egyrészt a Keresztelő 
Szent János-templomban tartott istentiszteleteken 
hallott spirituálékból és egyházi dalokból, az 
utcán masírozó rezesbandák, katonazenekarok 
muzsikájából, másrészt a John Robichaux által 
vezetett Fisk School for Boys iskolában szerezte.

Tizenhét éves korában kapott egy kornettet, 
először tanártól tanult játszani rajta, később 
saját magát képezte olyan eredményesen, hogy 
tizennyolc évesen már a maga által szervezett 
és vezetett zenekarban játszott. Az együttesben 
a kornettesen kívül játszott egy harsonás, két kla-
rinétos, egy gitáros, egy nagybőgős és egy dobos.
Az együttes zenei választéka széles körű volt. 
Erre azért volt szükség, mert abban az időben egy 
zenekar sokféle rendezvényen játszott, és mindig 
az adott igényeknek kellett megfelelnie. Tudni 
kellett az utcán indulókat, az esküvőkön örömteli, 
a temetéseken szomorú egyházi muzsikát, a tánc-
termekben tánczenét és ragtime-ot, a feketék 
számára bluest játszani. Ennél jobb iskola nem 
is létezhetett volna egy zenész számára. Bolden 
együttesének igazi rezes hangzása volt, minde-
mellett elegáns muzsikát játszottak. Kombinálták 
a zenéjükben a bluest a spirituáléval, az indulók 
zenéjét a polkával, a gyászzenét a ragtime-mal, 
és – először a zene világában – létrehoztak egy 
újfajta muzsikát. Sajnálatos, hogy zenéjüket 
nem örökítette meg hangfelvétel, így muzsiká-
jukkal kapcsolatban csak a fül- és szemtanúk 
elbeszéléseire hagyatkozhatunk. 

Buddy Bolden zenekara (balról a második az álló sorban Bolden)

jazz-book.indb   83jazz-book.indb   83 2015.06.10.   15:17:052015.06.10.   15:17:05



84

Bolden szokatlan dolgokat művelt a hang-
szerén. Átalakította a dallamokat, furcsa, új rit-
musokat kreált, olykor elszakadt az eredeti meló-
diától, és rögtönözve, variálva újat alkotott belőle. 
Amint Wallace Collins írta róla: „Egy hangot ját-
szott az eredeti dallamból, míg kettőt vagy hármat 
saját maga tett hozzá.” 

Hamarosan igazi profi zenész lett belőle. A New 
Orleans-i közönség imádta a játékát, el is nevezték 
Bolden királynak. Nem úgy a zenész társai, akik 
emberként nem rajongtak érte túlságosan. Ő a hang-
szerének nagymestere volt. A legenda szerint ha úgy 
istenigazából megfújta a kornettjét, kilométerekre 
is elhallatszott a hangja. A kreol klarinétos, George 
Bacquet hallotta őt játszani az Odd Fellows Hallban, és 
a következőképpen emlékezett vissza: „Én játszottam 
már több zenekarban, de olyat, amit ott tőle hallottam, 
sem előtte, sem utána sohasem. Egyszerűen kiakasz-
tott a játékával. Utána már bármit tettem, soha nem 
voltam elégedett a saját muzsikámmal.” 

Bill Matthew harsonás mesélte, hogy éppen 
„egy lassú bluest játszottunk, és Buddy valami 
olyan sírásfélét nyomott a kornettjén, hogy szinte 
beleborzongtam, és úgy éreztem magam, mintha 
templomban lennék.”

Tudását és tehetségét még az egyébként másokat 
nem szívesen dicsérő Jelly Roll Morton is elismerte, 
és azt a nagyvonalú kijelentést kockáztatta meg, hogy 
„Bolden jó kis ragtimetrombitás”. 

A gyermekkori tragédiák, talán a genetikai 
adottságok, a sok alkohol és a túlhajszolt élet kö-
vetkezményeként már a húszas éveiben komoly 
mentális problémák jelentkeztek nála. 1906-ban 
esett meg vele, hogy egy otthoni összetűzés közben 
egy vizeskancsóval fejbe vágta az anyósát, emiatt 
letartóztatták, és rövid időre börtönbe is kellett 
vonulnia. Betegsége gyorsan elhatalmasodott rajta, 
melynek következtében 1907-től egészen 1931-ben 
bekövetkezett haláláig a Jackson Mental Institute 
elmegyógyintézetben kellett laknia. Vele egy nagy-
szerű újító és különleges hangzást produkáló kor-
nettes távozott, akinek zenei útját sok New Orleans-i 
muzsikus követte.

Ha nem is volt olyan különleges tehetség, kora 
és New Orleans kiemelkedő muzsikusának tartják 
Bunk Johnsont a jazzhez értők.

Willie Gary „Bunk” Johnson 1879-ben 
született New Orleansban. Gyermekként kezdett 
trombitálni, és – bár ez idő tájt nagy verseny alakult 
ki a zenészek között a zenekarokba kerülésért – 
fiatalon helyet kapott Adam Olivier együttesében, 
egy rövid ideig Boldennel is játszott. Igaz, Olivier 
nem tudott neki folyamatosan munkát adni, mégis 
egyre többször muzsikálhatott vele. Különösen 
azért kapott egyre több lehetőséget, mert kiderült, 
hogy kiváló tehetségű zenész. 

Johnson számára azonban kevésnek bizonyult 
még a gyakoribb szereplés is, elhatározta, hogy biz-
tosan fizető és gyakori játéklehetőséget kínáló állást 
keres. Igényeinek megfelelőnek mutatkozott egy 
minstrelegyüttes, amely állandó lehetőséget adott 
arra, hogy muzsikálhasson. 1905 és 1915 között 
rengeteget szerepelt minstrel- és cirkuszi előadá-
sokon. Ez a gyakorlat lehetőséget biztosított neki 
a fejlődésre. A minstrel show-val és a cirkuszokkal 
gyakran lépett fel más városokban, így megis-
merhetett más szokásokat, találkozhatott másfajta 
stílusokkal, tanulhatott más zenészektől. Johnson 
nem követte a Bolden által kifejlesztett stílust, 
bár elismerte elődje szakmai nagyságát. Sorsában 
1915-ben állt be fordulat, amikor egy Mardi Gras-
parádé alkalmával nem jelent meg a zenekaránál, és 
ezért nagyon veszélyes fenyegetést kapott. Ijedtében 
szedte a sátorfáját, és ismét egy minstreltársulattal 
elhagyta New Orleanst. Később Louisiana állam 
New Iberia városában telepedett le. 

Pályáján újabb fordulatot jelentett, hogy 
1931-ben egy heves ökölharc következtében (ke-
resd a nőt!) elvesztette a metszőfogait, és ezzel 
gyakorlatilag képtelenné vált a trombitálásra. 
Mivel a zenélésen kívül nem értett máshoz (de 
ahhoz nagyon), minden munkát el kellett vállalnia 
a megélhetésért. Többek között volt fizikai munkás 
is, bár a testhezálló feladat a zenetanítás lett volna 
számára, ám sajnos ebből sokkal kevesebb jutott 
neki, mint szerette volna. 

jazz-book.indb   84jazz-book.indb   84 2015.06.10.   15:17:052015.06.10.   15:17:05



85

Az első jazztörténeti könyv 1938-ban készült. 
Több kutató és történész foglakozott a régi idők 
nagy muzsikusainak életével, ennek kapcsán 
olyan, akkorra már nagy névnek számító New 
Orleans-i származású zenészeket kerestek meg, 
mint például Louis Armstrong, Sidney Bechet 
és Clarence Williams. Ők mindhárman megem-
lékeztek a nagyszerű Bunk Johnsonról, és aján-
lották a szerzőknek, hogy keressék meg őt. Több 
levélváltást követően sikerült elérni Johnsont, aki 
nehéz szívvel beszélt arról, hogy már nem képes 
muzsikálni, ugyanakkor megemlítette, hogy ha 
meg tudná csináltatni a fogait, és lenne egy új trom-
bitája, újra „ringbe szállna”. Ennek hallatán Bechet 
fogorvos bátyja elkészítette neki a fogpótlást, és új 
trombitát is kapott, nem volt tehát akadálya annak, 
hogy ismét fellépjen. Sőt, 1942-ben, a dixieland 
revival időszakában lemezt is készítettek vele. 
A visszatérés sikeresnek bizonyult, Johnson (többek 
között a remek New Orleans-i klarinétossal, George 
Lewisszal) sikeres koncertkörutat tett. Bejárták fél 
Amerikát, felléptek többek között New Orleansban, 
San Franciscóban, Bostonban és New Yorkban, 
továbbá számos lemezfelvételt készítettek.

Játékán nem lehetett észrevenni a hosszú kiha-
gyást. Muzsikájára a nagy képzelőerő, a finomság 
és szépség volt jellemző. Elismerte ugyanakkor, 
hogy korábban kissé kiszámíthatatlan és szeszélyes 
volt, és nem vetette meg az alkoholt sem. 

Agyvérzésben hunyt el New Iberiában, 1948 
végén. A mai napig vitatkoznak a jazztörténészek 
azon, hogy játéka milyen hatással volt az utókorra. 
Szerintünk Bunk Johnson a New Orleans-i korszak 
meghatározó muzsikusa volt, és zenei munkás-
sága számos tradicionális zenész számára volt 
követendő minta.

9 
Bunk Johnson – Franklin Street Blues (1947)

A New Orleans-i kreol kornettesek közül 
Freddie Keppard volt az egyik legkiemelkedőbb 
figura. 1889-ben született New Orleansban. A csa-

ládjában többen is zenéltek, Freddie bátyja, Louis 
is hivatásos muzsikus volt. Freddie Keppard gyer-
mekkorában kezdett a zenével foglalkozni, eleinte 
hegedülni tanult, és mielőtt áttért a kornettre, 
mandolinon és szájharmonikán is játszott. Nem 
véletlen, hogy a kornett mellett kötött ki, hiszen 
a kornett volt a korszak legdivatosabb hangszere, és 
Freddie sokat adott a divatra. 

Első zenekara az Olympia Orchestra volt, ahol 
már kornettesként szerepelt. Nem sokkal a belépése 
után nagy megtiszteltetés érte, ugyanis Buddy 
Bolden helyére hívták a Frankie Dusen’s Eagle 
Bandbe. Játékára hamarosan egész Storyville felfi-
gyelt, és miután Bolden végleg távozott a városból, 
Keppard érdemelte ki a „király” címet. 

1914-ben nagy kihívója akadt, mert feltűnt 
a színen egy ragyogó kornettes, Joe Oliver. Keppard 
alulmaradt a vele folytatott versengésben, a virtu-
ális koronát Oliver kapta. Keppard bánatában és 
felháborodásában elfogadta Bill Johnson ajánlatát, 
és Los Angelesbe költözött. Johnson zenekara, az 
Original Creole Orchestra egy varietéhez szerző-
dött, mellyel bejárták az Egyesült Államok nagy 
részét. Zenéjük nagyon hasonlított arra, amit 
néhány évvel később jazznek neveztek el. Keppard 
a varietében is bizonyította remek tehetségét, ezért 
hamarosan felfigyeltek a játékára, és a Victor 
Talking Machine Company felkérte egy lemezfel-
vételre. Ajánlatuk szerint lemezenként 25 dollárt 
kapott volna, ez az összeg semmiképpen sem 
számított sztárgázsinak abban az időszakban. Kep-
pard erre az ajánlatra ennyit válaszolt: „huszonöt 
dollár egy lemezért? Annál többért iszom gint egy 
nap!” A lemeztársaság még azt is kikötötte (volna), 
hogy a zenekarnak úgynevezett próbafelvételt kell 
készítenie, ellenszolgáltatás nélkül. A zenekar ve-
zetője élt a gyanúperrel, hogy csőbe akarják húzni 
őket, így ő sem fogadta el az ajánlatot. Mindez 
1915-ben, New Yorkban történt, és mint tudjuk, 
addig még egyetlen jazzlemez sem készült. Ha az 
együttes akkor elfogadta volna a felkérést, ma ők 
lennének híresek arról, hogy elkészítették az első 
jazzlemezt. A legenda szerint Keppard azért sem 
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akart lemezt készíteni, mert attól tartott, hogy 
mások lemásolhatják a játékát, ahogy ő mondta, 
„ellopják a dolgait”. Olyan féltékenyen őrizte 
a titkait, hogy a kezére zsebkendőt borított, nehogy 
lássák, hogy milyen technikával nyomkodja a 
billentyűket a kornetten.

1917-ben Keppard Chicagóban telepedett le, 
közben Tim Brymn zenekarával dolgozott. A 20-as 
évek elejétől szabadúszóként szerepelt, és több híres 
zenekarban is játszott szólistaként. Így muzsikált 
együtt Jimmie Noone-nal, Johnny Doddsszal, 
Erskine Tate-tel, Don Cooke-kal és Lil Hardinnal 
(Armstrong későbbi feleségével) is.

1924-től mégis beadta a derekát, és készített 
néhány lemezt. Az elsőt a saját nevén, a saját 
együttesével a Freddie Keppard Jazz Cardinalsszal, 
később a Doc Cooke zenekarral. Érdekes, hogy 
Keppard a lemezeken második kornettesként van 
feltüntetve, de a második kornettesnek/trombi-
tásnak jutott többnyire a leghálásabb szerep és 
a legtöbb játéklehetőség, mert az első kornettes/
trombitás egyben a zenekarvezető is volt, neki 
másra is figyelnie kellett. 

Akkor és ott, Chicagóban, a jazzt játszó 
zenekarokban többnyire két kornettes-trombitás 
játszott. Ez volt a felállás például Joe Oliver zeneka-
rában is, ahol egy fiatal csikó, Louis Armstrong volt 
a második trombitás. 

Keppard két felvételére különösen érdemes 
figyelni. Az egyik a Stockyard Strut, amelyben egy 
fantasztikus improvizációt hallhatunk tőle, a másik 
a Tiger Rag, amelyben remek ragtimejellegű szólót 
produkált. Valamennyi felvétele Chicagóban készült. 

10 
Freddie Keppard – Stockyard Strut (1926)

A jazztörténészek szerint néhány lemezen, 
amelyen az ő neve is szerepel, valójában nem 
ő játszik, ezek szerint a neve nagyon vonzó lehetett 
a jazzt hallgatók körében. De nemcsak kora jazz-
rajongói tartották sokra az ő játékát, hanem a ze-
nészek is. Erről árulkodik, hogy számos kornettes 

és trombitás igyekezett utánozni Keppard játékát 
(ezek szerint nem véletlenül tartott attól, hogy utá-
nozni fogják), még olyan elismert zenészek is, mint 
Louis Panico és Frank Guarante. 

Kortársai szerint Keppard sokkal jobb zenész 
volt, mint ahogy az a lemezeiről hallható. Arra 
azonban a felvételekből is következtetni lehet, hogy 
technikai szempontból magasan képzett muzsikus 
volt, aki különös improvizációs képességekkel 
rendelkezett. Stílusa közelebb állt a ragtime-hoz, 
mint a blueshoz, ez jellemző eltérés a bluesos stílusú 
Joe Oliverhez képest. 

A legenda szerint a „nagy” Bolden egyszer 
azt mondta, hogy Keppard az igazi utódja. Abból 
a szempontból mindenképpen volt némi igazság 
ebben a mondatban, hogy Boldenhez hasonlóan 
Keppard is keményen ivott. Nem volt kegyes hozzá 
a sors: a kiváló muzsikus elfeledve, szegénységben 
halt meg Chicagóban, negyvennégy éves korában.

Azt a kornettjátékost, akit Chicagóban ki-
rályának, a kornett királyának tartottak, Joseph 
Olivernek hívták. Joseph Oliver 1885-ben szü-
letett New Orleansban, a jazz szülőföldjén. Még 
nem volt tizenöt éves, amikor édesanyja meghalt, 
ettől kezdve a nagynénje nevelte Olivert. Ebben 
az időszakban kezdett muzsikálni, a szomszédos 
utcában játszó – ahogy manapság mondjuk – re-
zesbandában. Számos kreol zenekar játszott ekkor 
a városban, és Oliver ezek közül sok bandában 
megfordult. Ilyen volt például a Henry Allen Brass 
Band vagy az Original Superior Orchestra. Nagy 
hatással volt rá Bunk Johnson, akitől Oliver saját 
bevallása szerint sokat tanult. 1910-ben már New 
Orleans egyik elismert muzsikusa volt, aki a város 
legjelentősebb szórakozóhelyein kápráztatta el 
játékával a közönséget. Ahogy mondani szokás, 
szép nagy és magabiztos ember volt. Szeretett jókat 
enni, nem vetette meg a jó italokat sem, de nem 
volt iszákos. Állítólag (Louis Armstrong szerint) 
a felesége fantasztikusan készítette a csilis babot, 
Oliver barátai szívesen jártak hozzájuk vacsorázni. 
Az ő szenvedélye a bagórágás volt, mindig volt nála 
egy kis tálka, és a kornettszólók előtt – finoman 
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szólva – ebbe helyezte el a megrágott bagót. Mint 
zenekarvezető megbízható és gyakorlatias volt, 
bár életének későbbi szakaszában zenésztársai 
fukarnak és kicsit bizalmatlannak tartották. 
A zeneszerető utókor számára azonban az a leg-
fontosabb, hogy Olivernek tiszta és konzekvens 
elképzelései voltak arról, hogy hogyan szóljon 
a zenekar, és koncepcióit meg is valósította. Sajnos 
ezekről a New Orleans-i időkről csak leírásokból, 
elmesélt történetekből kaphatunk információt, 
hiszen ekkor ott még nem születtek hangfelvételek, 
amelyek alapján a saját véleményünket is megfor-
málhatnánk. Így kénytelenek vagyunk a kortársak 
emlékeire hagyatkozni. Szerencsére e hősi időkről 
sok írott emlék maradt, és egy kis képzelőerővel 
oda tudjuk magunkat képzelni ebbe a forró hangu-
latú városba, a kreol, fekete és fehér zenészek közé, 
a zsivajgó szórakozóhelyek világába. Az ajánlott 
zene az Indiana állambeli Richmondban készült.

11
Joe Oliver – Snake Rag (1923)

A kornett a trombitánál vékonyabb, de ahhoz 
nagyon hasonló hangszer. A kornettesek többsége 
idővel áttért a nagyobb technikai lehetőségeket 
nyújtó trombitára. A zenekar játékának alapját 
a kollektív muzsikálás adta. A zenészek mindig 
nagyon figyeltek egymásra, még akkor is, amikor 
improvizáltak. A számok többségében a klarinét, 
a kornettek és a harsona egyszerre, párhuzamosan 
improvizált (ez volt a kollektív improvizálás). 

Joe Oliver legtöbb társához hasonlóan civil 
foglalkozást űzött, komornyik volt egy gazdag 
fehér családnál, csak munkaidő után hódolt 
a muzsikának. Zenészként első szerződését 1914-
ben kapta, ekkor lett tagja az akkor már híressé 
vált harsonás, a kreol Kid Ory együttesének. Első 
saját zenekarát 1915-ben alakította meg. Oliver 
kornettjátékát „őseredetinek”, „földhözragadtnak” 
tartották. Erősen kötődött a blueshoz, kiválóan al-
kalmazta hangszerén a negyedhangos csúszásokat, 
amitől a hangzása rendkívül egyénivé vált. Sokat 

próbálkozott a kornett hangjának változatossá 
tételével, például a mosdólefolyó szifonjának gumi-
harangjából tompítót készített, amelytől a hangszer 
szinte emberi hangon szólalt meg. Tudott vele sí-
rást, haragos vagy szomorú hangot utánozni, ezzel 
nagyon érzelemgazdaggá tette a játékát. A felvé-
telen a klarinétimprovizációt követően hallhatjuk 
Oliver tompítós játékát.

 
12 
Joe Oliver – My Sweet Lovin’ Man (1923)

Oliver – Jacobs finom megfogalmazásában 
– rusztikus egyéniség volt. Nem sokat törődött 
a megjelenéssel, ha melege volt a színpadon, levette 
a zakóját, és nadrágtartóban játszott. Ilyenkor a po-
cakján szétnyílt az inge, és feltárta piros alsónad-
rágját. Legnagyobb sikereit a New Orleans francia 
negyedében lévő Abadie Cabaret-ban aratta. 

Az 1917-es év sorsforduló volt a jazz-zene 
fejlődésében és ezzel párhuzamosan sok jazz-ze-
nész életében. Az egyik nevezetes esemény az 

Joe King Oliver
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volt, hogy megszületett a jazz történetének első 
hanglemeze. A lemezt a New Orleans-i fehér 
muzsikusokból álló Original Dixieland Jazz Band 
készítette New Yorkban.

 
13 Original Dixieland Jazz Band 
– Clarinet Marmalade Blues (1918)

Van még egy ok, amiért ez az évszám jelentős 
hatású, mégpedig az, hogy ebben az évben lépett be 
az Egyesült Államok az első világháborúba. Ezért 
New Orleanst hadikikötővé minősítették, és a város 
katonai vezetője egyszerűen bezáratta Storyville-t. 
Ennek következtében jelentősen csökkent New 
Orleans kereskedelmi szerepe, rengeteg ember 
maradt munka nélkül, különösen azok, akik a szó-
rakoztatóiparban keresték a kenyerüket. Így jártak 
a jazzmuzsikusok is. A város élete és légköre teljesen 
megváltozott. Ezenközben az északi városok nagy 
gazdasági fejlődésnek indultak. Élen járt ebben 
Chicago, amely fejlett ipari várossá nőtte ki magát, 
és vonzotta a déli munkanélkülieket, köztük a jazz-
bandákat, a jazzmuzsikusokat. Chicagóban sorra 
nyíltak a kávéházak, kabarék, lokálok, de ezekben 
már nem volt meg a déli város sajátos bohém világa. 
Ahogy Gonda János írta: „A jazz ennek a jelleg-
zetesen amerikai, ipari nagyvárosnak a kemény, 
üzleti világában válik végérvényesen nagykorúvá.” 
A szórakozóhelyeken egyre gyakrabban tűntek 
fel a New Orleans-i zenészek, akiket Chicago 
nagy örömmel fogadott. 

1919-ben Oliver is ott alakította meg 
a Creole Jazz Bandet, amely hamarosan a város 
legsikeresebb együttese lett (erről részletesen a 
következő fejezetben írunk). 

Már említettük, milyen szerepet játszottak 
a kreol zenészek a New Orleans-i stílus (és a jazz) 
kialakulásában. Ezek közé a később világhírt 
szerző zenészek közé tartozott a klarinétos-szop-
ránszaxofonos Sidney Bechet, akinek óriási szerepe 
volt abban, hogy a világ megismerte és megértette 
a feketék zenéjét. Erről ő maga a következőképpen 
nyilatkozott: „tudják, a négerek nem tudatosan 

ragaszkodnak a zenéhez. Egyszerűen csak azért 
kell nekik, mert úgy érzik, ettől válnak valakivé. 
Módot ad arra, hogy kifejezzenek valamit abból, 
ami a bensőjükben van, ezt tették régen a messzi 
Afrika dzsungelében, ahol a dobok zenéje töltötte 
be a vadont. Mód arra, hogy a levegőt megtöltsék 
a bennük lüktető vér ritmusával.”

A klarinét és a szopránszaxofon kiváló mes-
tere, Bechet 1897-ben született New Orleansban, 
fekete-kreol családban. Jelentős figurája volt 
annak a generációnak, amelybe többek között 
beletartozott Joe Oliver, Louis Armstrong, Jelly 
Roll Morton vagy Kid Ory, akik a jazz klasszikus 
korszakát képviselték. 

Sidney Bechet szülei a műveltebb, tehe-
tősebb társadalmi réteghez tartoztak, ezért az 
akkori átlagos kreol családokhoz képest jobb 
körülmények között nevelkedhetett. Már fiatalko-
rában megnyilatkozott páratlan zenei tehetsége, 
több hangszeren is tanult, de kezdettől fogva a 
klarinéthoz vonzódott legjobban. 

A klarinét a jazz hőskorában meghatározó 
szerepet játszott a zenekarban. 

A dallamot a klasszikus hármas, a kornett, 
a harsona és a klarinét játszotta, a rögtönzéseket 
is e három hangszer közös szólója határozta meg. 
Megjegyeztük már, hogy a zenekarok többnyire 
a kornettjátékosok stílusához kötődtek, az ő hang-
szerük volt a legdinamikusabb hangzású, álta-
lában ők voltak a zenekarvezetők is. A legvirtuó-
zabb játéklehetőségük azonban a klarinétosoknak 
volt. A klarinét hangszíne, zenei hajlékonysága, 
sokszínű fürgesége nagy szerephez juttatta 
játékosát a bluesos hangzás megteremtésében. 
Pedig a klarinét egyértelműen európai hangszer. 
A franciák vitték Amerikába, érthető hát, hogy 
elsősorban a francia gyökerű kreolok játszottak 
rajta előszeretettel.

 Bechet a nagy vándorlási időszak elején, még 
1917-ben elhagyta New Orleanst, és Will Marion 
Cook zenekarával nagy sikerű európai turnén 
vett részt. Szinte legendaként tartja számon a jazz 
históriája, hogy az akkor igen elismert svájci kar-
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mester, Ernest Ansermet milyen lelkes kritikában 
méltatta. A Revue Romande című újságban így 
írtak róla: „A Southern Sincopated Orchestrában 
van egy rendkívül tehetséges klarinétvirtuóz. 
Ennek a zseniális művésznek érdemes megjegyezni 
a nevét. Ami engem illet, én sosem fogom elfelejteni. 
Sidney Bechet-nek hívják.

Zenéje magával ragadó volt, érdes, nyers, és 
olyan hirtelen, olyan könyörtelenül fejeződött be, 
mint Bach II. Brandenburgi versenye. Mennyire 
megragadja az embert, ha látja ezt a szénfekete, 
kövér fickót, akinek hófehér fogai kivillannak, 
alacsony homloka csillog, de legfőképpen nagyon 
boldog, hogy valakinek tetszik, amit csinál, aki 
különben nem tudna semmi bővebbet mondani 
saját művészetéről, csak éppen járja a maga 
útját, és ilyenkor az ember arra gondol, talán 
ez az út lesz az, amelyen nemsokára az egész 
világ tülekedni fog.”

Sidney Bechet 1923-ban készített először le-
mezfelvételt, de még nem a saját neve alatt, hanem 
a zongorista Clarence Williams együttese, a Blue 
Five tagjaként. A Clarence Williamsszal felvett, 
emlékezetes Wild Cat Blueson már szopránszaxo-
fonon halljuk, amelyet szólóhangszerként ő hono-
sított meg a jazzben. Kreatív, eredeti és korát sok 
szempontból megelőző szólistának bizonyult már 
a „sideman” szerepében is.

 
14 
Clarence Williams Blue Five – Wild Cat Blues

Mi, hétköznapi emberek szívesen hallunk 
pletykákat a nagy egyéniségekről, talán mert ezek 
azt bizonyítják, hogy ők is ugyanabból az anyagból 
vannak, mint mi, ők is hibáznak, tévednek néha. 
Íme egy igazi pletyka Sidney Bechet-ről: állítólag 
az első londoni tartózkodása idején botrányos hely-
zetbe került egy erkölcsi szempontból nem éppen 
feddhetetlen hölggyel, és ennek következményeként 
rövid időre börtönbe kellett mennie. Ezt követően 
sürgősen elhagyta Londont, európai országokban 
lépett fel. Különösen Párizs tetszett neki, ott is 

maradt majdnem két évig. Eredetileg egy évre ter-
vezte, de egy fatális véletlen miatt kényszerűségből 
kettő lett belőle. Történt ugyanis, hogy a zongorista 
McKendrickel egy átivott éjszakán lövöldözésbe 
keveredtek, és ennek következtében Bechet-nek egy 
évet ismét a szabadságtól elzárva kellett töltenie. 

 
15 
Sidney Bechet – Marchand de Poissons & Other Hits 

Rövid időre visszatért Amerikába, de mivel 
a gazdasági válság elérte a zenészeket is, nem találta 
a helyét. Végül 1947-ben ismét Párizsba ment, és 
végleg ott telepedett le. Népszerűsége óriási volt, 
mindenhol sztárként ünnepelték, pedig Bechet-nek 
nem voltak sztárallűrjei. Egyszerűen és szerényen 
élt, igyekezett mindenkinek segíteni, aki rászorult, 
sohasem felejtette el, hogy honnan jött. 

Természetesen Párizsban is sok csodálatos 
felvételt készített, és számtalan nagyszerű koncertet 
adott. Érdekes adalék életének ebből a szakaszából, 
hogy az 1949-ben Párizsban rendezett első nagy 
európai jazzfesztiválon a legjobb előadónak járó 
díjat kapta, miközben olyan nevek szorultak mögé, 
mint a bebop legnagyobb mestere, Charlie Parker. 

Sidney Bechet
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Bechet két hangszere, a klarinét és a szop-
ránszaxofon nagyon érzékeny, csalóka zeneszer-
szám. Igen nehéz úgy fújni, hogy ne váljon édes-
késsé a hangja, játékosa ne játssza túl a dallamot, 
és diszkrét tudjon maradni az eksztatikus pillana-
tokban is. Gyakran csábítja a zenészt a búgó, melan-
kolikus hangszínre, máskor a fékevesztett, öncélú, 
sikoltó futamra, általában a virtuozitás gátlástalan 
kiélésére. Főleg azokat persze, akiket elsősorban 
a forma érdekel. Bechet nem ilyen volt. Ő igazi 
művészként mindig érezte a határt, nem kérkedett 
fantasztikus technikai tudásával, még a legnagyobb 
pillanatokban is diszkrét tudott maradni játékában. 
Bechet klarinétjátéka még a legmegragadóbb 
pillanatokban is őszinte, mély és bensőséges volt. 
Mindig érezte, hogy mit követel az éppen játszott 
dallam. Ez az érzelemdús, ám a belső feszültséget 
mélyen magában hordozó zenei hangulat nagyon 
közel áll a francia sanzonok világához, talán ezért 
is szerették annyira ebben a városban. Egyszer 
egy nagy rajongója azt mondta, hogy ha Bechet 
Párizs polgármestere akart volna lenni, biztosan 
megválasztották volna. Milyen szerencse, hogy ez 
a gondolat meg sem fordult a fejében.

16 Sidney Bechet 
– Si tu vois ma mère (Midnight in Paris) (1950)

Bechet azon muzsikusok közé tartozott, akik 
mindig készek az újításra, ugyanakkor eredeti játék-
stílusukat mindvégig megalkuvás nélkül megtartják. 
– persze szerencséje is volt, hogy Franciaországban 
befogadták, minden bizonnyal éppen a kiérlelt, 
nagyszerű játéka miatt. 

Élete vége felé is rengeteget koncertezett. Ő vezette 
be a jazzbe a szopránszaxofon-játékot, ennek mestere-
ként fantasztikus élményekkel ajándékozta meg rajon-
góit, akik 1959-ben bekövetkezett halála után hálájuk 
jeléül emlékművet állíttattak neki a Côte d’Azur gyö-
nyörű városában, Antibes-ban, és teret neveztek el róla. 

Talán túlzás nélkül állítható, hogy csodálatos 
vibratója, mély érzelmeket tartalmazó muzsikája 
a jazz halhatatlanjai közé emelte Bechet-t. 

Természetesen nem érdemes és nem is lehet 
rangsort felállítani a jazzre nagy hatást gyakorló 
muzsikusok között. Ám ha mégis megpróbálnánk, 
Jelly Roll Morton minden bizonnyal a legelsők kö-
zött volna ebben a rangsorban. 

Ha a pontosság látszatát szeretnénk kelteni, 
mondhatnánk, hogy Jelly Roll Morton New 
Orleans-ban született 1890-ben, de ez csak az egyik 
feltételezés. Születésének helyéről és idejéről egya-
ránt eltérő adatok jelentek meg. Ez a bizonytalanság 
általában jellemző volt abban az időben és környe-
zetben, hiszen a fekete és kreol családok körében 
nem volt szokás följegyezni a születési adatokat, 
különösen ha a bőséges gyermekáldás miatt né-
hány év után már maguk a szülők sem emlékeztek 
a pontos időpontokra. 

Morton különleges zenei tehetség volt, 
ahogy mondani szokás, vérében volt a zene. 
Együtt született vele. Már gyermekkorában nagy 
érdeklődést mutatott a zene iránt, játszott gitáron, 
harsonán, zongorán, és ami akkor különleges-
ségnek számított, ez utóbbi hangszeren rendszeres 
oktatásban is részesült. Ez meghatározta a jövőjét. 
A zongorázással pénzt tudott keresni, ebből egész 
kellemes életet teremthetett magának. Így aztán 
fel sem merült benne, hogy átlagos polgári életet 
éljen. Szerette a szórakoztatóipar könnyed világát, 
vonzódott az ebből élőkhöz, otthon érezte magát 
körükben. Nem csoda, hogy első munkahelye 
egy New Orleans-i bordélyház volt. No persze 
száz év távlatából ez az élet könnyednek és kissé 
romantikusnak is tetszhet, valójában azonban 
nem volt az. A nyilvánosházakban, örömtanyákon, 
kocsmákban és klubokban gyakran megfordultak 
a csalók és szélhámosok, mindennaposak voltak 
a verekedések, késelések. Mindezek Mortont nem 
zavarták, ő jól érezte ott magát. Ez a szabados élet 
neki való volt. Színes, luxussal berendezett mu-
latók, csinos lányok, gőzfürdővel felszerelt piros 
lámpás házak vonzották a szórakozni vágyókat. 
A bordélyházak többsége zongoristát foglalkozta-
tott, aki gondoskodott a jó hangulatról. A zenének 
finomnak, diszkrétnek, elegánsnak kellett lennie. 
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A zongoristák többsége eredeti zenét játszott, az 
ekkor divatos ragtime-ot vagy cake-walkot.

No persze egymás után jelentek meg a jobbnál 
jobb zongorajátékosok, akik ilyen vagy ehhez 
hasonló zenét játszottak. Morton azonban mind-
nyájuknál több és jobb volt. Ösztönös adottságaival 
mind a zenében, mind a társadalmi életben alapos 
tapasztalatokat szerzett. Nemcsak zenészként 
kereste kenyerét. Időnként „civil” foglalkozást 
is választott magának. Volt profi biliárdjátékos, 
lányokat futtató strici és még sok minden más. 
Storyville nemes környezetében ragadt rá a ma is 
csak őt jellemző név, a Jelly Roll is. 

Amit Jelly Roll Morton a kezdeti időszakban 
zongorázott, az már nem ragtime, nem cake-walk, 
de nem is igazi blues, hanem mindezek elegye. 
Talán ez volt a jazz. 

17 
Jelly Roll Morton – Mr. Jelly Lord 

Morton nem volt szerény ember, szívesen szó-
líttatta magát hercegnek. Zenész kollegái nem túl-
zottan szerették, bár nagyra értékelték tehetségét. 
Azt tartották róla, hogy nagyszájú, nagyotmondó 
figura. Ezt az állítást látszik alátámasztani, hogy 
Morton többször is nem kifejezetten szerényen je-
lentette ki, hogy ő találta föl a jazzt. Ha ez így talán 
nem is fedi teljesen a valóságot, a jazz világhódító 
útjának elindításában Mortonnak mindenesetre 
igen nagy szerepe volt.

Morton a kor zenészei között először alkal-
mazta a ritmikus hangsúlyozást, amit ma szvinges 
hangzásnak nevezünk (a szvinges hangzásról bő-
vebben a 3. fejezetben). Ez a zene egyszerre feszült 
és laza, kötött és szabad. A ragtime-zongorajátékba 
annak fejlődése során egyre több virtuóz elem épült 
be, ami végső soron egyfajta dekandenciához veze-
tett. A megújulást a bluesos elemek beépítése hozta. 
Ennek a változásnak volt korszakalkotó figurája 
Jelly Roll Morton. A változtatásra személyiségében 
is érzékeny Morton mindig újat kereső, nyugha-
tatlan természet volt.

 
18 
Jelly Roll Morton – Shreveport Stomps (1924)

A zongora nem tartozott a blues eredeti 
hangszerei közé. A blues a feketék zenéje volt, akik 
elsősorban ritmushangszereket, esetleg fúvósokat 
használtak, olyan zenei eszközöket, melyekkel 
a legjobban tudták imitálni az emberi énekhangot. 
A zongora nem tartozik ezek közé. A zongora-
játéknak tehát igen sokat kellett változnia, hogy 
a divatos ragtimehangzás bluesosra módosuljon. 
Ráadásul a blues kollektív műfaj, Mortonnak 
tehát át kellett alakítania zenéjét, hogy zenei 
célkitűzését megvalósítsa. 

Említettük, hogy a blues lényege a kollektív 
zenélés. Ezt Morton is tudta. Úgy gondolta, hogy 
olyan együttest kell létrehoznia, melyben a zongora 
vezető szerepet kap, és amelyben érvényesítheti 
zenei koncepcióját. Ennek a kompozíciós tevé-
kenység volt a lényege, melynek során a zenei téma 
kitalálásán túl az egyes variációk meghatározására 
is törekedett. Ezt ma hangszerelésnek nevezzük. 

Morton rendkívül igényes muzsikus volt. Nem 
elégedett meg azzal, ha a zenészek „csak” a kotta 
szerint játszanak. Ahogy mondta: neki csak az felel 

Jelly Roll Morton
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meg, aki még a légypiszkot is lejátssza a kottáról. 
Mindenkitől megkövetelte a pontos játékot, a gondos 
frazeálást, de még a zenészek viselkedésére és öltöz-
ködésére is odafigyelt. Egy alkalommal elküldte 
egyik zenészét, mert a klarinétját nem a hang-
szertokba, hanem egyszerűen a gatyájába dugta. 
Máskor gorombán kiabált zenésztársaival, ha nem 
be az instrukcióit Összességében eléggé kellemetlen, 
nyughatatlan, örökké elégedetlenkedő figurának 
tartották. Egyszer nem túl szerényen a következőket 
mondta: „manapság mindenki az én dolgaimat 
játssza, és meg sem említik a nevemet. Beszélnek 
mindenféle Kansas City-i, meg chicagói meg New 
Orleans-i stílusról. A francokat! Ez mind Jelly Roll 
Morton-stílus.” Ilyen volt, de nem ezért szeretjük. 

Jelly Roll Morton lezárt egy korszakot, és 
kijelölt egy másikat. Zenei tevékenységének döntő 
szerepe volt abban, hogy a jazz a 20. század egyik 
legjelentősebb zenei irányzatává vált. Számos zenei 
trendet vetített előre, melyek csak több évvel ké-
sőbb, a nagyzenekari jazzben váltak népszerűvé. 
A zongorát a többi hangszerrel egyenrangúvá tette, 
megteremtette a kompozíciós zenét, a zenekari 
hangszerelést. Érdekes, extravagáns figura volt. 

Az eddigiek alapján nem nagy kockázat azt 
állítani, hogy a kezdeti jazz óriásainak New Orleans 
volt a szülőföldje, sokuknak a starthelye is, hogy 
onnan elrugaszkodva, új utakat nyitva hosszú távra 
meghatározzák a jazz fejlődését. Ezek közé az igazi 
géniuszok közé tartozott Louis Armstrong. Ott volt 
a kezdeteknél New Orleansban, de élete és mun-
kássága már máshol teljesedett ki. Egyike volt azon 
első jazz-zenészeknek, akik nemcsak Amerikában, 
hanem az egész világon ismertté lettek. Azt is mond-
hatnánk, hogy a neve összeforrott a jazzel. 

Armstrong különleges életutat járt be, 
nagyon lent kezdte, és nagyon magasra jutott. 
Szegénységbe született, szinte rabszolgamunkán 
nevelkedett, de világszerte elismert, sikeres művész-
ként fejezte be életét. Tipikus mesebeli, amerikai 
karriertörténet volt az övé. 

Ő maga azt állította, hogy születésének napja 
1900. július 14. (ez a nap a századforduló éve és 

a amerikai függetlenség napja), de az életrajzával 
foglalkozó történészek bebizonyították, hogy va-
lójában 1901. július 14-én született. Születésének 
helye New Orleans Back o’ Town nevű nyomor-
negyede volt, ahol a szegények legszegényebbjei 
laktak. Apja, Willie napszámosként dolgozott, 
de Louis születése után nem sokkal elhagyta 
a családot, a kisfiút ezután egy darabig a nagyanyja 
nevelte. Édesanyja, Mary Ann – vagy ahogy Louis 
nevezte: Mayann – egy fehér családnál dolgozott, 
de kiegészítő keresetként pénzért szerelmi szol-
gáltatásokat nyújtott. Ez a foglalkozás Storyvil-
le-ben, abban a környezetben és abban az időben 
elfogadottnak számított. 

Armstrong még tizenkét éves sem volt, amikor 
barátaival megalakították „együttesüket”. Négyen 
voltak, énekeltek, saját készítésű dobokon kísérték 
magukat, és közben táncoltak. Nagy sikerük volt, 
sok apró centet gyűjtöttek össze az utcalányoktól és 
a striciktől. Egyszer az euforikus karneváli hangu-
latban a kis Armstrong felhőtlen örömében az éppen 
aktuális mostohaapjától lopott revolverrel a levegőbe 
lőtt. Egy rendőr rögtön elkapta. Ez a pillanat döntő 
jelentőségűvé vált Louis Armstrong életében, aki 
e szédült délutánt követően javítóintézetbe került. 
Az otthonnak saját zenekara volt – ezen ne csodál-
kozzunk, hiszen mindez New Orleansban történt. 
A zenekar vezetője, Peter Davis nevelőtanár először 
tamburint, később hegedűt, majd trombitát adott 
Louis-nak. Mr. Davis tanította kottát olvasni, és 
megmutatta neki a trombitajáték alapjait. Bár Arm-
strong két év után elhagyta az intézetet, és újra a napi 
betevőért kellett küzdenie, élete teljesen megválto-
zott. A kemény munka után este egy kölcsönkapott 
kornetten szorgalmasan gyakorolt, és hamarosan 
muzsikusi állást kapott egy lebujban. Hamar kitűnt 
tehetségével, egyéni technikájával, és New Orleans 
egyik kedvelt zenésze lett. Divat volt ekkor a vá-
rosban, hogy a feleslegessé vált kereskedelmi hajókat 
luxusszállodákká alakították, melyek a Mississippin 
közlekedtek, ezeken saját zenekarok szórakoztatták 
a közönséget. 1919-ben Louis munkát kapott egy 
ilyen hajón, és a napi többórás zenélés hatására 
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nagyon sokat fejlődött. Közben állandóan figyelte 
a nagyok, Joe Oliver, Bunk Johnson zenéjét, és igye-
kezett mindent ellesni tőlük. 

Armstrong életében 1922. július 8-án követke-
zett be az egész későbbi életét és karrierjét meghatá-
rozó fordulat, amikor Chicagóba érkezett, és beállt 
Joe Oliver zenekarába (erről részletesen a következő 
fejezetben szólunk). 

A jazz fejlődése szempontjából az egyik leg-
meghatározóbb esemény volt 1917-ben az a pillanat, 
amikor elkészült a jazz történetének első lemeze. 
A történelmi esemény hősei az Original Dixieland 
Jazz Band muzsikusai voltak. 

Az Original Dixieland Jazz Band és vezetője, 
az olasz-amerikai származású kornettjátékos, Nick 
LaRocca egy furcsa, csalafinta trükkel vonult be a jazz 
történetébe. A tízes évek második felében ugyanis jazzt 
többnyire csak New Orleansban és környékén játszottak, 
és kevés kivételtől eltekintve szinte kizárólag fekete és 
kreol muzsikusok. Furcsa paradoxon, hogy mindezek 
ellenére egy fehér zenekar készítette az első jazzlemezt, 
New Yorkban. Talán éppen azért történhetett meg ez 
a furcsaság, mert ezt a zenét csak a helybeliek ismerték. 

Az Original Dixieland Jazz Band a tízes évek 
közepén Chicagóban játszott, ott figyelt fel rájuk 
az akkor egész Amerika-szerte népszerű énekes, 
Al Jolson, ő ajánlotta be őket a New York-i Rei-
senweber Cafe nevű szórakozóhelyre. A zenekar-
vezető, Nick LaRocca a New York-iak szemében 
különös, furcsa figurának számított, hiszen abból 
a New Orleansból származott, amely az emberek 
fejében akkoriban misztikusan könnyelmű, szó-
rakoztató, kicsit léha, ugyanakkor nagyon vonzó 
városként élt. Olyan helységként, ahol mindenna-
posak az ünnepségek, a karneválok, folyton szól 
a zene, az emberek az utcán táncolnak, énekelnek, 
és valami furcsa, újszerű zenét játszanak, ame-
lyet jazznek neveznek. Természetesnek tűnhet 
tehát, hogy ha valaki onnan jött, és azt a zenét 
játszotta, azt autentikusnak tekintették az Ál-
lamok másik szegletében. Akkoriban lassú volt az 
információáramlás, az emberek sokkal kevesebbet 
utaztak, mint manapság, nem csoda tehát, hogy 
fogalmuk sem volt arról, hogy New Orleansban az 
igazi jazzt a feketék játsszák. Méghozzá olyan ze-
nészek, mint a kornettjáték atyja, Buddy Bolden, 
a saját játékát paranoiásan féltő Freddie Keppard, 
a csodálatos Joe Oliver vagy a fantasztikusan te-
hetséges Louis Armstrong. Róluk Amerika többi 
részén ekkor még szinte semmit nem tudtak. 

Amit a New York-iak az Original Dixieland 
Jazz Bandtől hallhattak a Reisenweber Caféban, iz-
galmas, újszerű, forró hangulatú, ritmusos és vidám 
zene volt. Azt is meg lehet érteni, hogy a zenekar 
lemezén hallható darabok hamarosan népszerűek 
lettek, hiszen voltaképpen populáris, élvezhető, 
könnyen megjegyezhető, táncra hívó muzsikáról 
volt szó. Természetes az is, hogy más zenekarok 
is műsorukra tűzték az ODBJ számait és azok így 
szépen lassan bevonultak a zene történetébe. Ilyen 
szám a Tiger Rag, LaRocca és társainak kompozíciója 
is, amely szinte slágerré lett, és amelyet azóta is szám-
talan zenész dolgozott fel és épített be repertoárjába.

 
19 
Original Dixieland Jazz Band – Tiger Rag (1918) 

A fiatal Louis Armstrong
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A zenekarral kapcsolatos furcsa, ellentmon-
dásos helyzet más formában is megnyilvánult. 
Érdekes ebben a tekintetben a kornettes zenekar-
vezető, LaRocca megítélése is. A hangszer egyik 
legnagyobb fehér mestere, a chicagói Bix Beider-
becke vagy a trombita koronázatlan királya, Louis 
Armstrong egyaránt elismeréssel nyilatkozott 
LaRocca játékáról, sőt Beiderbecke többször emlí-
tette, milyen nagy hatást gyakoroltak rá az ODJB 
felvételei. Ugyanakkor olyan kiválóságok, mint 
például a klarinét New Orleans-i zsenije, Sidney 
Bechet vagy a kornettes Rex Stewart kifejezetten 
rossz véleménnyel voltak mind a zenekarról, mind 
vezetőjéről. Ennek persze oka lehet az is, hogy 
– bizonyos feljegyzések szerint – LaRocca nem 
szerette a fekete zenészeket, rasszistaként tartották 
számon környezetében, és ez ellenérzést váltott ki 
a néger muzsikusokból. 

Tény, hogy az Original Dixieland Jazz Band 
nevével vonult be a köztudatba a jazz mint a bűnös 
város furcsa zenéje. 1924-ben Paul Whiteman és 
zenekara mutatta be a Carnegie Hallban George 
Gershwin Rhapsody in Blue című kompozícióját, és 
ebből az alkalomból egy mini jazztörténeti előadást 
is produkáltak. Ennek kapcsán eljátszották a Livery 
Stable Blues című ODJB-darabot mint egy példát 
a jazz megszületésének züllött múltjából. 

Az Original Dixieland Jazz Band jelentősé-
gének és szerepének megítélésével kapcsolatban 
ma is sok egymásnak ellentmondó véleménnyel 
találkozhatunk. A történettudomány nem ismeri 
el a „ha” szócska használatát. Az események be-
következtek, a „mi lett volna, ha?” kérdésnek ilyen 
értelemben nincs létjogosultsága. Mégis gyakran 
eljátszik a gondolattal az ember, hogy ha nem így, 
vagy nem ott és nem az történik, hogyan lett volna 
másképp. Esetünkben is érdemes talán elgondol-
kodni kicsit azon a tényen, hogy a tízes években 
szinte sehol és senki nem ismerte az eredeti New 
Orleans-i jazzt. Hogyan alakult volna a jazzmuzsika 
fejlődése, ha nem készíti el az Original Dixieland 
Jazz Band azt az ominózus lemezt, mikor és kik 
lettek volna az első ismert jazz-zenészek, különös 

tekintettel arra, hogy abban a korban a déli feketék 
számára szinte elképzelhetetlen volt, hogy lemez-
felvételi lehetőséghez jussanak. La Roccáék viszont 
elkészítették. Igaz, fantasztikus önreklámmal, de 
végül is megtörtént. Ez a fajta önpromóciós tevé-
kenység és siker nem egyedi a zenei életben. 

A zenekar mai értelemben rövid ideig ját-
szott együtt: 1916-ban álltak össze a zenészek, 
1917-ben készítették az első lemezt, és 1925-ben 
abbahagyták a zenélést. 

Az ODJB vitathatatlanul dicsőséges pályát 
futott be. Nem csoda, hogy némi hallgatás után 
ismét összeálltak. Valószínű, hogy ebben közre-
játszott egyfajta nosztalgia is, talán a zenészeknek 
is hiányzott a népszerűség, talán némelyek üzleti 
sikert is láttak abban, hogy a zenekar ismét színre 
lépett. 1936-ban szerveztek nekik egy koncert-
körutat, ami végül is mind zenei, mind üzleti 
szempontból szerény eredménnyel járt. A zene-
karnak lemezfelvételi lehetőséget is teremtettek, ám 
ez a muzsika már más volt, mint ami az emberek 
emlékezetében élt, a körülmények is teljesen meg-
változtak. 1936-ban már olyan zenészek készítettek 
lemezeket, mint például Louis Armstrong, Duke 
Ellington, Fletcher Henderson, Count Basie, hogy 
csak néhányat említsünk. A jazz már messze járt 
az ODJB „erős bors” zenéjétől. 

Talán mondani sem kell, hogy a korai le-
mezfelvételek milyen nehéz körülmények között 
készültek. A technikai berendezések kezdetlegesek 
voltak, nem tudták kizárni a környezeti zajokat, 
így általában éjszaka készítették a felvételeket. Nem 
lehetett kiszűrni az oda nem illő hangokat, nem 
lehetett összevágni a felvételeket, összességében 
a munka hihetetlen odafigyelést és koncentrációt 
igényelt. A Victor lemeztársaság technikai vezetője 
a következőket mesélte az ODJB felvételeiről: „Mi-
után minden behallatszott a mikrofonként szolgáló 
tölcsérbe, nem volt szabad lábbal verni a ritmust. 
Ennek következtében LaRocca nem számolhatott 
be, és nem üthette be a kezdést sem. Volt egy 
piros lámpa a falon, és az volt az utasítás, hogy 
amikor a lámpa kigyullad, el kell kezdeni a zenét. 
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Egyszerűen csodálatos, hogy hogyan tudták 
egyszerre elkezdeni a muzsikát, és hogyan tudták 
azonos ritmusban tenni mindezt. A mai napig 
csodálom őket ezért.”

LaRocca mellett az együttes valamennyi 
muzsikusa fehér zenész volt. A trombonos az első 
együttesben Eddie Edwards, a másodikban Emile 
Christian, a klarinétos Larry Shields, majd Artie 
Seaberg, a szopránszaxofonos a második együt-
tesben Don Parker volt, zongoristák a következő 
sorrendben  váltották egymást: Henry W. Ragas, 
J. Russel Robinson, majd Harry Vanicelli, a dobos 
Tony Sbarbaro volt. Közülük a legtöbb fejlődést 
Sbarbaro mutatta. A második együttes felvételein 
jól érezhető, hogy Sbarbaro kifejezetten modern 
dobolást produkált. Remekül ültette át az utcai 
rezesbandák ritmusát a kisegyüttes körülményei 
közé, miközben megtartotta az eredeti hangzást. 
Dobolásába szépen fűzte bele a latin ritmusokat, 
jól használta a nagydobot. A későbbi nagy sikerű 
Benny Goodman-együttes kiváló dobosa, Gene 
Krupa saját bevallása szerint sokat átvett Sbarba-
rótól. De hiába volt a lelkesedés, hiába próbáltak 
meg az emberek nosztalgiájára apellálni, az ODJB 
sikerét a második periódusban már nem tudták 
megismételni. Próbálkozott ugyan a zenekar 
bizonyos szvinges hangzást produkálni, de ekkor 
már ott volt Count Basie és Duke Ellington, majd 
a szvingkirály Benny Goodman. Mellettük az 
Original Dixieland Jazz Band – ahogy mondani 
szokták – már nem rúgott labdába. A múlt szép 
emlék maradt, de a jazz közben már messze járt. 

Sem LaRocca, sem az együttes néhány más zenésze 
nem ismerte a kottát, pedig ez ekkor már elenged-
hetetlen követelménnyé vált. A harmincas évek 
közepén már világszerte ismert lett a blues fogalma 
és a blueszene, ekkor már nem lehetett imitált 
bluest sikerrel játszani. 

Az ODJB voltaképpen azzal a furcsa trükkel 
szerzett magának világhírt, és vonult be a jazz 
történetébe, hogy LaRocca azt állította, ők a jazz 
megalkotói. Még ha ez így egészen biztosan nem is 
volt igaz, tagadhatatlan, hogy a jazz sokat köszönhet 
az Original Dixieland Jazz Bandnek. Egyrészt azzal, 
hogy a jazz szó bekerült a köztudatba, és egyfajta 
ritmikus, forró hangulatú jelentést kapott, másrészt 
azzal, hogy az emberek megismerték a Dél muzsi-
káját, még akkor is, ha nem éppen a legautentikusabb 
változatában. Nemhogy megismerték a jazzmu-
zsikát, de kifejezetten sikeres lett a szórakoztatásban. 
Az Original Dixieland Jazz Bandet szinte azonosí-
tották a jazzel, egy korszak társadalmi szempontból 
is meghatározó jelképévé lettek. 

Megítélésünk szerint a zenekar fontos állo-
mása volt a jazz fejlődésének. Nem osztjuk azok 
véleményét, akik bizonyos korszakokat kevésbé 
jónak, másokat kiválónak tartanak. Jó vagy rossz 
stílus nincs, csak jó vagy rossz zene van, jó vagy 
rossz muzsikusok vannak. Minden korszakban 
születtek magas művészi értékű, kiváló produkciók, 
és létrejöttek silány utánzatok. Az Original Dixie-
land Jazz Band egy meghatározott stílust képviselt, 
és ezt színvonalasan tette. Nem baj, hogy sokan 
rajtuk keresztül találkoztak először a jazz-zenével. 
Az már más kérdés, hogy LaRocca helyesen tette-e, 
hogy kisajátította magának a jazz keletkezésének 
érdemét. Tudjuk azonban, hogy Jelly Roll Morton 
is ezt tette, igaz, ő valóban zenei óriás volt. 

Az 1917-es és az 1918-as esztendő sok szem-
pontból sorsfordulót jelentett a jazz-zene fejlődé-
sében. Mint láttuk, megjelent az első jazzlemez, 
amely alapvetően megváltoztatta a jazz helyzetét, 
ismertté, népszerűvé tette az egész országban, és 
így a jazz átlépte New Orleans határait, és elindult 
ország-, majd világhódító útjára.

Original Dixieland Jazz Band
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Annak, hogy New Orleans nem volt már a jazz 
kizárólagos otthona, volt egy nagyon szomorú oka 
is, ugyanis – amint már említettük – 1918-ban az 
Egyesült Államok belépett az első világháborúba. 
Mint már említettük e fejezetben, New Orleans hadi-
kikötő lett, a város katonai parancsnoka bezáratta 
Storyville szórakozóhelyeit, ezáltal rengeteg ember, 
közöttük sok jazzmuzsikus lett munkanélküli. 

Mindeközben az Egyesült Államok északi 
területének városai óriási gazdasági fejlődésnek in-
dultak, ebben Chicago járt az élen. A gyorsan nagy 
ipari központtá fejlődő város vonzotta a munkaerőt, 
a déli munkanélkülieket is. A nagy migrációban 
jelentős számban vettek részt a feketék, többek kö-
zött New Orleans muzsikusai is. Chicagóban sorra 
nyíltak a kocsmák, lokálok, kabarék, kávéházak, 
olyan szórakozóhelyek, ahol zenészre volt szükség. 
A jazz „átköltözött” Chicagóba.

Volt még egy esemény, amelynek fontosságát 
csak így, évtizedekkel később érzékelhetjük. A tör-
ténet 1918 júniusának egyik szép estéjén kezdődött. 
A New Orleans-i Winter Gardenben Joe Oliver 
remek hangulatban játszott, és fergeteges jókedvet 
teremtett a hallgatósága körében. A rendőrség 
azonban közbeszólt. Razziát tartott a mulatóban, 
Olivert rendzavarással gyanúsították meg, és 
letartóztatták. Igaz, egy dutyiban töltött éjszaka 
után büntetés nélkül elengedték, ám az ártatlanul 
gyanúba kevert muzsikus az esetet nagyon zokon 
vette, ott és akkor elhatározta, hogy elhagyja 
New Orleanst, és elfogadja a kiváló basszista, Bill 
Johnson (aki már Kepparddal is játszott) invitá-
lását. Johnson a zenekarával ekkor Chicagóban, 
a Royal Gardensben játszott, és szüksége volt egy 
kiváló trombitásra. Oliver személyében találta meg 
azt, akit keresett.

Joe Oliver, New Orleans nagy csillaga 1919 
februárjában Chicagóba költözött.
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1919 februárjának egy ködös, hűvös 
napján befutott Chicago vasútállomására a New 
Orleans-i vonat. A déli város nagy kornettese, Joe 
Oliver szállt le róla sokadmagával, hogy a követ-
kező estén már a chicagói Royal Gardensben, Bill 
Johnson zenekarában fújja a kornettjét.

Ez az esemény volt a jazz felnőtté válásának 
első pillanata, a jazz ugyanis ekkor lépett ki New 
Orleans védőszárnyai alól, és elindult a széles körű 
ismertség és elismertség felé.

Miközben Oliver egyre nagyobb népszerű-
ségre tett szert a Royal Gardensben, gyakran ellá-
togatott a Dreamland Cafe nevű szórakozóhelyre, 
ahol a kreol klarinétos, Laurence Duhé zenekara 
játszott. Oliver azért is kedvelte Duhé együttesét, 
mert egy kedves New Orleans-i zenésztársa, 
a Duhéhoz hasonlóan klarinétos Sidney Bechet is 
ott muzsikált. Az a különleges helyzet alakult ki, 
hogy Oliver rendszerint két helyen is játszott egy 
éjszaka, ami hamarosan Chicago legnépszerűbb 
kornettesévé tette őt. 

1920-ban Oliver már a Dreamland Cafe fix 
zenészének számított, és miután feladta a Royal 
Gardenst, a Peking Cabaret-ban ismét felkínáltak 
neki egy második állást. Ott alapította meg a ké-
sőbb nagy nevet szerző Creole Jazz Band zenekart, 
melyhez kisvártatva csatlakozott a klarinétos 
Johnny Dodds és a zongorista Lil Hardin. 

Oliver, a király és együttese a szenzáció erejével 
hatott a Dreamland Caféban. Nemcsak a fekete 
zenészek és zeneszeretők, hanem a fehérek is úgy 
jártak oda, mintha a szórakozóhely valami szent 
hely lett volna. A klarinét- és szaxofonjátékos Garvis 
Bushell a következőképpen emlékszik vissza a ra-
gyogó estékre: „1921-ben mentünk északra Mamie 
Smithszel. Amikor Chicagóban voltunk, Bubber 
Mileyvel minden este elmentünk a Dreamlandbe, 
hogy meghallgassuk Olivert. Ez volt az első alkalom, 
hogy jó benyomást tett rám a New Orleans-i jazz, 
és azon a héten, amíg a városban voltunk, minden 

áldott este hallgattam őket. A keleti trombitások és 
a klarinétosok szabályosabban játszottak, de Olive-
réké jobban megragadott. Nem volt olyan csiszolt 
a zenéjük, de az érzéseiket jobban fejezték ki. Bubber 
meg én tátott szájjal hallgattuk őket.”

Az együttes a város egyik legnépszerűbb 
zenekara lett, a Dreamlandet esténként zsúfolásig 
megtöltötte a hallgatóság. Oliver fürdött a nép-
szerűségben, rajongói az afrikai gyökerekre utaló 
ceremóniával – igaz, csak jelképes papírkoronával 
– formálisan még meg is koronázták. Így lett Joe 
Oliverből Joe King Oliver. Pedig ezért a megtisztelő 
címért olyan nagyságok is versengtek, mint Jelly 
Roll Morton vagy Sidney Bechet (akik egy időre 
szintén Chicagóba költöztek). 

A Creole Jazz Band zenekar elnevezése kissé 
becsapós, mert a tagjai közül senki nem volt kreol. 
Sem maga Oliver, sem a két Dodds testvér, a klari-
nétos Johnny és a dobos Warren „Baby”, sem a har-
sonás Honore Dutrey, de a bendzsós Bill Johnson 
éppúgy nem, mint a zongorista Lilian Hardin. 

Oliver a zenekarával Kaliforniába is ellátoga-
tott, de a kiruccanás nem tartott sokáig, 1922-ben 
visszatértek Chicagóba, a Royal Gardensbe, amely 
időközben nevet változtatott, és Lincoln elnök tisz-
teletére felvette a Lincoln Gardens nevet. A kiváló 
fehér szaxofonos, Bud Freeman a következőképpen 
emlékezett vissza a szórakozóhelyre: „A Lincoln 
Gardens igazi éjszakai klub volt, akkora, amekkorát 
én még addig sohasem láttam. Olyan nagy volt 
a területe, hogy több száz ember is befért egyszerre. 
Belül vaksötét volt, és mindig tolongtak benne az 
emberek. Alapvetően feketék töltötték meg a helyi-
séget, de soha nem küldtek ki bennünket. Egy idő 
után már ismertek is a pincérek”.

Ezt a véleményt megerősítette a zenekar 
dobosa, Warren „Baby” Dodds is, aki azt mesélte 
később, hogy volt olyan este, amikor 600-nál is 
többen voltak a teremben, és ez akkora tömeget 
jelentett, hogy egyszerűen nem lehetett táncolni.

6. Chicago és a jazzkorszak
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A jazz fejlődése szempontjából Joe King 
Oliver meghatározó muzsikus volt. Mivel a New 
Orleans-i időszakban nem készültek felvételek Oli-
verrel és zenekarával, azokról az időkről csak a visz-
szaemlékezések alapján alkothatunk véleményt. 
Igaz, stílusát később, a chicagói tartózkodása alatt 
sem változtatta meg, így nagyot nem tévedhetünk, 
ha játékának jellemzőit összefoglaljuk. Oliver stílu-
sára a nyugodt ritmus, a dinamikai változásokkal 
fűszerezett izgalmas dallamvezetés volt a jellemző, 
amely belső feszültséget, ősi ösztönös erőt sugár-
zott. Zenei újításainak jelentőségét és Oliver zenészi 
nagyságát igazán akkor tudjuk érzékelni, ha össze-
hasonlítjuk a korábbi előadók produkcióival. Erre 
viszonylag kevés lehetőségünk van, hiszen a húszas 
évek első harmadában igen kevés jazzlemez készült. 
Ám ha meghallgatjuk a korszakban készült felvé-
teleket, Oliver zenéjében felfedezhetjük a tökéletes 
egységet, a mindig kontrollált játékot, érzékelhetjük, 
hogy a zenészek értik és érzik egymást, mindenki 
pontosan tudja, mikor ki következik, és mennyi 
ideje van a szólóra. Miközben a zenekar igazi forró 
(hot) és eksztatikus zenét játszik, a felvételekről su-
gárzik a fegyelmezett rend. Ez azért is különleges, 
mert abban az időben a zenekarok sokkal inkább 
szívből és érzelemből táplálkozó örömzenét ját-
szottak, a fegyelmezettség kevesekre volt jellemző. 
Érdemes elgondolni, hogy milyen fontos volt 
a fegyelem, az egymáshoz alkalmazkodás, ha úgy 
készítettek „kerek egész” felvételt, hogy mindössze 
3 perc állt rendelkezésükre. 

Mindezekkel együtt Oliver zenéje tele volt 
érzelmi töltéssel, felvételein szinte tapintható 
az emóciók fokozódása, különösen a rövid 
kiállással (break) hangsúlyozott csúcspontok. 
Oliver munkásságában éppen a break az egyik 
legfontosabb stíluselem, amely abban a korban 
újdonságnak számított.

Tény, hogy Oliver és együttese Chicagóban 
már nem azt a zenét játszotta, amit New Orleansban. 
Ez a muzsika komplexebb, gyorsabb, szervezettebb 
volt annál, amit a New Orleans-i tánctermekben 
hallhatott a közönség. 

Erről tanúskodik az együttes egyik első le-
mezfelvétele, az 1923-as Riverside Blues.

1 
Joe King Oliver – Riverside Blues (1923)

A felvételen remekül érzékelhető Oliver 
rámenős, ugyanakkor könnyedén variált rit-
musú kornettjátéka, mellette Dodds vidáman 
éneklő klarinétja. 

Mielőtt rátérnénk a zenekar, a chicagói jazzélet 
és a jazz történetének kiemelkedő eseményeire, 
ismerkedjünk meg a húszas évek Amerikája és az 
akkori Chicago életével, illetve nézzük meg, hogyan 
hatott az élet a jazzre, és hogyan hatott a jazz a kor-
szak művészeti fejődésére.

Néhány vélemény szerint a húszas-harmincas 
évek amerikai történelme nem más, mint egy 
hosszú, zajos házibuli. Frederick Lewis Allen Only 
Yesterday című, 1931-ben megjelent publikáció-
jában arról olvashatunk, hogy az amerikai nép az 
első világháborúban elfáradt, minden illúzióját 
elvesztette. A hagyományos viktoriánus erkölcs-
csel szemben új szerepet kapott a szexualitás, és 
a társadalom nagy része egyszerűen ellenszegült az 
alkoholtilalom törvényének.

Allen meghatározása nyomán jazzkor-
szaknak nevezte a húszas éveket az amerikai iro-
dalom egyik nagy egyénisége, F. Scott Fitzgerald. 
Több kortárs kutató szerint a jazzkorszakhoz 
leginkább a 60-as évek ifjúsági forrongása, 
a „fejek forradalma” hasonlítható. 

Különösen a fekete jazzmuzsikusok egy 
részének élete függött a szeszcsempészek, a gengsz-
terek, az illegálisan működő zugkocsmák koc-
kázatos működésétől. A jazz ellenfelei szerint ez 
a zene ösztönözte a fiatalokat arra, hogy úgynevezett 
petting partykat rendezzenek, és a Scott Fitzgerald 
által kitalált regényalak, a Gatsby-féle gazdagok bu-
lija legyen a vágyott szórakozási szokás. Tény, hogy 
a háború utáni időszak lázadás volt a hagyományos 
erkölcsök ellen, mely elsősorban az angolszász 
bevándorlók középosztálybeli fiatal leszárma-
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zottjai között dívott. Számukra a jazz egyrészt 
időtöltést, gondtalan szórakozást, egyfajta kritikát 
jelentett a fennálló intézményrendszerrel szemben, 
másrészt a felnőtt társadalom megcsontosodott, 
konzervatív moráljával szembeni ellenállásra tett 
kísérletet. Ez a viselkedés a huszadik század második 
felére is jellemző volt.

A húszas évek változásai – amelyek a jazzmu-
zsikával is összefüggtek – az egész társadalomban 
tükröződtek, új dimenziókat nyitottak a gondol-
kodásban és a viselkedési normákban. A kulturális 
lázadás az egész – főleg a fehér – társadalomra ki-
terjedt, a radikálisoktól az óvatos elővigyázatosokig. 
És nemcsak formai, hanem tartalmi változások is 
történtek. Így például végbement a nemi szerepek 
újraértékelése, átalakult a városi élet természete, 
fejlődésnek indult a technológia. A remek Scott 
Fitzgerald szavaival: „Amerika lázasan kereste 
önmaga újrameghatározását”.

Több társadalomkutató szerint a feketék 
jazzmuzsikája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
az amerikai társadalom szembenézett a faji kü-
lönbségek kezelésének problémájával, és ennek 
eredményeképpen – különösen a harmincas 
évekre – kezdett átalakulni a társadalomban az 
afroamerikaiak szerepe.

Ekkoriban csodálattal nézték az emberek 
a technológia rohamos fejlődését (az autókat, a légi 
közlekedést és a telefont). A modern irányzatok át-
formálták a kultúrát, a művészeteket és a társadalmi 
szokásokat is. Amerikai szemszögből elsődleges 
fontosságú az art déco stílus és az építészet. A kor 
nagy témája volt az individualizmus, az örömök és 
élvezetek vég nélküli hajszolása, amit egyértelműen 
az első világháború szörnyűségei és pusztításai 
váltottak ki az emberekből. 

Érdemes kiemelni a korszak amerikai iro-
dalmát, amely a jazzhez hasonlóan nagy befolyást 
gyakorolt Amerika társadalmára és művészetére. 

A korszak talán legjellemzőbb irodalmi műve 
F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby (The Great Gatsby, 
1925) című regénye, amely a háború utáni időszak 
dekadenciáját, hedonizmusát, társadalmi és szexu-

ális szokásait, valamint az individualizmus erősö-
dését emelte ki. Mint már említettük, Fitzgeraldnak 
tulajdonítják a Jazz Age, azaz a jazzkorszak elne-
vezést, amely megjelenik a könyveiben, például az 
Emlékek a jazzkorszakból (Tales of the Jazz Age) című 
kötetében. Második regénye, a Szépek és átkozottak 
(The Beautiful and Damned, 1922) szintén a korról 
szól, középpontban egy fiatal párral. Fitzgerald leg-
utolsó befejezett műve, Az éj szelíd trónján (Tender 
Is the Night) ugyanabban az évtizedben játszódik, 
azonban ezúttal nem New Yorkban, hanem Svájcban 
és Franciaországban, ezért ezt a regényét sokan nem 
is tekintik igazán a jazzkorszak regényének.

Thomas Wolfe 1936-ban megjelent Az időről 
és a folyóról (Of Time and the River) című regénye 
is az 1920-as évekről, a jazzkorszakról szól. A főhős 
vidékről érkezik a Harvard Egyetemre, majd végül 
New Yorkba megy, és ott telepedik le. A kor egyik 
legszívfájdítóbb történetét Wolfe You Can’t Go Home 
Again (Nem mehetsz többé haza) címmel írta meg, 
ahol a nagy gazdasági világválságot indító tőzsdei 
katasztrófát jeleníti meg. Edith Wharton kései re-
génye, a Félálomban (Twilight Sleep) New Yorkban 
játszódik, és kritikusan tekint a jazzkorszak társa-
dalmára és a kor emberének életstílusára.

A korszak egyik legnagyobb társadalmi prob-
lémáját azonban az alkoholtilalom jelentette. Az 
Egyesült Államok 48 államából 26-ban már 1916-ban 
érvényben volt a szesztilalom. Ezekben az államokban 
a whiskyt például csak orvosi receptre lehetett kapni 
(sokan ma is szinte gyógyszerként fogyasztják). 
1919-ben lépett hatályba az egész országra, sőt még 
a fennhatósága alá tartozó területekre is kiterjedő 
tilalmat előíró törvény, mely szerint a szeszes italok 
fogyasztási célú gyártása, szállítása, eladása, importja 
vagy exportja tilos volt. Az alkoholtilalom általános 
bevezetése átformálta az alvilágot. Az őrségváltás 
heves bandaháborúk közepette ment végbe. Virág-
zottak a szeszcsempészetek, a zugkimérések és az il-
legális lokálok. A bűnözés mértéke egyetlen esztendő 
alatt jelentősen megnőtt. Főleg olasz, ír, zsidó és fekete 
bandák vetélkedtek egymással. A bandaháború 1920-
ban kezdődött New Yorkban. 
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Charles „Lucky” Luciano és Meyer Lansky 
volt város két legjelentősebb gengsztere. Luciano 
ekkoriban alapította az öt New York-i családot. 
A bűnözők főleg kanadai whiskyvel és sörrel, va-
lamint mexikói tequilával kereskedtek. 1931 őszén 
gengsztertalálkozóra került sor a chicagói Congress 
szállóban. A találkozón a szicíliaiak mellett zsidó 
bűnözők is jelen voltak: Meyer Lansky, Bugsy Siegel, 
Dutch Schultz. Itt hangzott el Luciano híressé vált 
mondata: „Ne a fegyveredet, hanem az eszedet 
használd, és légy társasági lény”. A szesztilalom 
nyomán kialakuló alvilág központja New York 
mellett Chicago volt. 

Nézzük meg, milyen volt az a város, amely be-
fogadta a délről jövő zenészeket, otthont és munkát 
biztosított számukra. Jelentős esemény volt a város 
életében, hogy az Amerika felfedezését ünneplő 400. 
évfordulón Chicago rendezhette meg az 1893-as 
világkiállítást. Az esemény több mint 25 millió láto-
gatót vonzott, és ezzel a chicagói mind a mai napig 
a legsikeresebb világkiállításnak számít. Chicago 
építészeti szempontból is különlegessé vált, hiszen 
ebben a városban építették fel az első felhőkarcolót, 
ez az építési stílus pedig később az egész világot meg-
hódította (Budapest az egyik kivétel). 

Az alkoholtilalomról szóló törvény jelentősen 
megváltoztatta az addig többnyire békés város 
életét, mert Chicago lett a szeszcsempészetre épülő 
alvilág egyik központja. Az alvilág Chicagóban 
mindenkit lefizetett vagy megfélemlített. A viszo-
nyokat jellemzi, hogy 1924-től másfél év alatt száz 
embert gyilkoltak meg. Ugyanakkor a szeszcsem-
pész karavánok rendőri kísérettel vonultak. Daniel 
A. Gilbert chicagói rendőrfőnök ekkor érdemelte ki 
„a világ leggazdagabb zsaruja” elnevezést. Számí-
tások szerint a maffia Chicagóban a húszas években 
30 millió dollárt költött évente megvesztegetésekre. 
Luciano egyszer így jellemezte Chicagót: „Teljesen 
őrült hely! Senki sincs biztonságban az utcákon.”

Chicago teljhatalmú ura és maffiafőnöke 
a „sebhelyes arcú” Alphonse „Al” Capone volt. Az 
1920-as évek kétes hírnevet hoztak Chicagónak, 
mikor a gengszterháborúkból győztesen kikeveredő 

Al Capone gyakorlatilag a teljes várost az irányítása 
alá vonta egészen 1931-es bebörtönzéséig. 

De a húszas évek Chicagója természetesen 
nem csak a maffiabirodalom miatt lett híres, 
hiszen erre az időszakra az ország egyik legjelen-
tősebb ipari városaként szinte magába szívta a déli 
területek munkanélküli lakosságát. A 20. század 
második évtizedében mintegy hatvanezer színes 
bőrű nő, férfi és gyermek költözött az északi vá-
rosokba, elsősorban Detroitba, Chicagóba, New 
Yorkba, Buffalóba és Clevelandbe. A feketék szinte 
menekültek a rasszista déli városokból északra, 
de ott sem találtak szívélyes fogadtatásra. A helyi 
lakosság többnyire ellenségesen fogadta őket, és 
ennek több északi városban komoly konfliktus 
lett a következménye. Chicagóban például 1919. 
június 27-én robbant ki véres összecsapás (vörös 
nyárnak nevezi az amerikai történelem). Az tör-
tént, hogy a Michigan-tóban úszott egy fekete fiú, 
de betévedt egy fehérek számára elzárt területre, 
ahol megdobták kővel, és emiatt vízbe fulladt. Az 
eset hatására felkelés tört ki a városban, melynek 
következtében 38-an meghaltak (23 fekete és 15 
fehér), 537-en megsérültek, és közel ezer fekete 
család hajléktalanul maradt. 

Mindazonáltal a város pezsgő és viharos éle-
tében fontos szerepet játszott a jazz. 

1922. augusztus 8. az a nap, amikor a jazz korai 
történetének egyik legnagyobb jelentőségű eseménye 
történt: Louis Armstrong megérkezett Chicagóba. 
Ezzel a momentummal kezdetét vette egy géniusz vi-
lágra szóló karrierje, és elindult a jazz felnőtté válása. 

Louis Armstrong neve mindenki számára 
ismerős, aki egy kicsit is érdeklődik a zene iránt. 
Egész életét a muzsikának és a szórakoztatásnak 
szentelte, személye összefonódott a jazzel. Trombita-
játéka, sajátos énekhangja, kedves személyisége, 
mély elkötelezettsége, stílusteremtő muzsikája a jazz 
történetének egyik legfontosabb figurájává tette. 

Ez a legendává lett muzsikus egészen fantasz-
tikus életpályát futott be, amelyet példaként lehet 
állítani mindenki elé: ha tehetséged és kitartásod 
van, mindent elérhetsz, amit szeretnél. 
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Egy gyermekkori csíny miatt javítóintézetbe 
került, ahol kivételes zenei tehetségét felismerve 
több hangszeren is megtanították játszani, de 
a trombita lett a kedvence. Egyszer kijelentette: 
„Hiába házasodtam négyszer, igazából mindig 
a trombitámba voltam szerelmes, ő meg belém. 
Amit mi ketten játszunk, az maga az élet és 
a természetes dolgok.”

Már egész fiatalon zenekarokban játszott, 
és közben szorgalmasan gyakorolt, fejlesztette 
tudását. Olyanoktól tanult, mint a nagy Joe Oliver, 
Freddie Keppard, Bunk Johnson, Kid Ory.

Életének egyik nagy fordulata 1919 feb-
ruárjában következett be, amikor Bill Johnson 
hívására Joe Oliver Chicagóba költözött. Kid Ory 
zenekarában Louis Armstrong vette át a helyét és 
szerepét, és ezzel New Orleans egyik leghíresebb 
együttesének vezető kornettese és hamarosan ün-
nepelt csillaga lett. A dolgok jól mentek. Storyville 
fiatal sztárja élvezte a sikereket. Az ifjú Louis a napi 
néha nyolc-tíz órás zenélés alatt óriási gyakorlatra 
tett szert, tökéletesen kidolgozta saját technikáját. 
Inasévei New Orleansban és környékén 1922-ig 
tartottak. Ekkor történt, hogy meghívta együtte-
sébe Joe „King Oliver”, aki a Joe Oliver’s Creole Jazz 
Banddel Chicagóban játszott. Armstrong gondol-
kodás nélkül elfogadta az invitálást.

Oliver kapcsán már említettük, hogy együtte-
sében a királyon és Armstrongon kívül a harsonás 
Dutrey, a klarinétos Johnny Dodds, a bendzsós 
Arthur „Bud” Scott, a dobos Warren „Baby” Dodds 
és egy ambiciózus, életvidám zongoristanő, Lil 
Hardin játszott. Lil nem sokáig teketóriázott, hamar 
elcsavarta az ifjú Louis fejét, és először rávette arra, 
hogy váljon el a New Orleansben örömmel ottha-
gyott feleségétől, vegye el őt, majd lépjen ki Oliver 
együtteséből, és alakítson saját zenekart. A folyamat 
pontosan így játszódott le, bizonyítván Lil harcos-
ságát és Louis nem éppen karakteres kiállását. 

No de ne szaladjunk előre. Oliver együttese, 
amely ekkor a Lincoln Gardensben játszott, Arm-
stronggal a soraiban óriási népszerűségre tett szert. 
Louis új színt vitt a zenekar hangzásába, játékuk 

szinte elvarázsolta a hallgatóságot, amely minden 
este megtöltötte a szórakozóhelyet. 

A közönséget minden este rabul ejtette 
a mester (Oliver) és tanítványa (Armstrong) játéka. 
Feketék és fehérek, zenészek és hallgatók, táncolni 
vágyók és csak a zenére figyelők, idősek és fiatalok 
szorongtak a teremben, amikor ők játszottak. Szá-
maik egy része ragtimealapú, másik része blueszene 
volt. Ismét Freemant idézhetjük: „Amikor a zenekar 
lassú számot játszott, az emberek úgy egymáshoz 
simultak, mintha össze lettek volna ragasztva. Az 
egyik elkezdett mozogni a zene ütemére, majd 
a többiek is átvették, és szinte egymást mozgatták. 
Nagyon komikus volt.” 

Hogy hogyan szólt a muzsikájuk, arról 
meggyőződhetünk a Chimes Blues című felvételből. 
Armstrong szólója bravúros, remek ritmusú, 
ellenállhatatlan. Az improvizáció dallamos, tu-
datosan tagolt, nyugodt, ugyanakkor szvinges. 
Valódi kis gyöngyszem.

2 
Joe Oliver’s Creole Jazz Band – Chimes Blues (1923)

1923-tól gyakorivá váltak a lemezfelvételek az 
OKeh lemeztársaságnál. Olyan nagyszerű darabok ke-
rültek lemezre, mint a Dippermouth Blues és a Sobbin’ 
Blues, melyekről a Chicago Defender című újság azt írta, 
hogy a lemez eladása várhatóan messze meghaladja 
az addig eladott lemezek számát. Úgy is lett.

De minden változás mögött keressük a nőt. 
Hiába jöttek a sikerek, újdonsült felesége tovább duru-
zsolt Louis fülébe arról, hogy alakítson külön 
zenekart, amelyben ő lehet az első trombitás és 
a zenekar vezetője. Valóban, Armstrong egyre szű-
kebbnek érezte a lehetőségeit Oliver együttesében, és 
fájdalommal ugyan, de 1924 tavaszán – utolsóként – 
kivált a zenekarból. 

Ekkoriban alakult New Yorkban egy – mond-
hatni – kísérleti együttes a zongorista Fletcher Hen-
derson vezetésével. Henderson egy igazi, ösztönös 
blueszenészt, egy valódi New Orleans-i szellemű és 
hangzású trombitást keresett a Roseland Caféban 
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játszó zenekara számára. Armstrong személyében 
megtalálta ezt a zenészt. Henderson együttesében 
Louis sok újdonsággal találkozott, meg kellett ta-
nulnia a fegyelmezett együttjátékot, megismerkedett 
a hangszereléssel, a gyors kottaolvasással. Armstrong 
belépésével megváltozott a Henderson együttesében 
addigra már kialakult stílus. Hatására a zenekarnak 
kemény ritmusa lett, stílusa tisztává, pontossá, 
feszessé vált, mondhatni, Armstrong bevitte a zene-
karba a bluest és a szvinget. Henderson együttesének 
zenésze, Russell Procope Armstrong belépésével 
kapcsolatban a következőket mondta: „Senki nem 
tudta, hogy mi a szving, amíg Armstrong meg nem 
érkezett, és meg nem mutatta nekünk.” 

Henderson együttesével több olyan számot 
vett műsorára, amelyet Armstrong hozott magával 
Chicagóból. Ilyen volt például a Dippermouth Blues, 
melynek áthangszerelt változata Hendersonéknál 
a Sugarfoot Stomp nevet kapta.

3 
Fletcher Henderson – Sugar Foot Stomp (1925)

Armstrong zenei felfogása, stílusa, ereje 
a zenekar minden tagjára hatással volt, különösen 
a hangszerelő Don Redman tanult tőle sokat. Mind 
ritmikai, mind melódiai szabadsága elkápráztatta az 
együttes zenészeit és a közönséget is. Olyan kapukat 
nyitott meg a zenekari játékban, amelyek addig tel-
jesen ismeretlenek voltak számukra. 

A sikerek dacára Armstrong nem maradt so-
káig Henderson együttesében. Úgy érezte, túl szűk 
korlátok közé szorítja őt a zenekarvezető, az együttes 
stílusa és a számára szokatlan fegyelem. Abban az 
időben, amikor Hendersonnal játszott, még két 
másik formációban is szerepelt. Az egyik Clarence 
Williams Blue Five nevű zenekara volt, a másik 
a nagy Bessie Smith kísérőegyüttese. A kiváló blue-
sénekesnővel készült felvételek közül kiemelkedő 
a St. Louis Blues, amely 1925 januárjában készült.

4 Bessie Smith és Louis Armstrong 
– St. Louis Blues (1925)

Remekül példázza Armstrong játékát a Hen-
derson-együttes lemezén a Shanghai Shuffle című 
felvételen 1:57-től hallható improvizáció.

5 
Fletcher Henderson – Shanghai Shuffle (1924)

Armstrong visszatért Chicagóba, ahol 1925 
decemberében megalapította saját együttesét Hot 
Five néven (lám, Lil minden számítása bejött – 
legalábbis addig!). Olyan zenészekből állította 
össze a zenekart, akiket jól ismert, a zongorista 
– természetesen – a „felbujtó” Lil (immár) Arm-
strong, a harsonás a régi New Orleans-i ismerős, 
Kid Ory, a klarinétos Johnny Dodds, a bendzsós 
Johnny St. Cyr volt. 

Armstrong játékában felfedezhetünk olyan 
elemeket, amelyeket a New York-i kirándulásról 
hozott magával. Zenéjében újdonságként jelent meg 
az összefüggő szólójáték – a dallammal ritmikusan 
szökdécselt, néha elszaladt, majd lemaradt, olykor 
meg-megállt, mindez energiával telve, játékosan, 
ugyanakkor spirituális erővel szólalt meg. 

Igazán nagy újdonságnak az számított, hogy 
Louis kitalált egy új énekes műfajt, a scatet, a halan-
dzsaszöveggel előadott énekes improvizációt. Ezzel 
kapcsolatban sokféle mendemonda kering még ma 
is, de nem is az a lényeg, hogy mi indította el ezt 
a fajta éneklést, hanem az, hogy új stílus született, 
amely azóta is virágzik. Nemcsak virágzik, hanem 
minden jazzénekesnél a legfontosabb előadási mód, 
amelyben kibontakoztathatja saját stílusát, bemutat-
hatja tehetségét, felkészültségét.

Az első olyan felvétel, amelyben Armstrong 
énekes improvizációt produkál, Heebie Jeebies címmel 
került lemezre. Állítólag a hangszeres rögtönzés közben 
leesett a kottaállványról a szöveget tartalmazó papír-
darab, Armstrong pedig nem tudta kívülről a szöveget, 
így kénytelen volt kamu szöveget énekelni. Ebből 
lett a scat. Ha nem így volt, akkor is érdekes történet.

6 
Louis Armstrong – Heebie Jeebies (1926) 
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A sikerei arra inspirálták Armstrongot, hogy 
bővítse zenekarát. 1927 közepén megalakított egy 
héttagú együttest, amelynek a Hot Seven nevet 
adta. Az együttes kizárólag lemezeket készített 
az OKeh lemeztársaság chicagói stúdiójában. 
Louis és Lil mellett maradt a klarinétos Dodds és 
a bendzsós-gitáros St. Cyr, hozzájuk csatlakozott 
a harsonás John Thomas, a tubás Pete Briggs és 
a dobos Warren „Baby” Dodds. A lemezekről kö-
vethető, hogy Armstrong folyamatosan bővítette 
a repertoárját, és nemcsak azzal, hogy újabb és 
újabb darabokat tűzött a műsorára, hanem azzal 
is, hogy újabb és újabb kifejezési eszközzel gazda-
gította játékát. Muzsikája egyre magabiztosabb, 
egyre közlékenyebb lett, egyre több érzelmet volt 
képes kifejezni hangszerével.

1928–29-ben Armstrong átalakította a Hot Five 
együttest, melynek új neve Savoy Ballroom Five lett. 
Eközben Armstrong éjszakai munkahelye egy darabig 
Erskine Tate együttesével a Dreamland Caféban volt.

A Hot Five zenekarral egyébként több igen 
sikeres lemezt is készített. Louis olyan népszerű lett 
Chicagóban, hogy a közönség tódult azokra a he-
lyekre, ahol játszott. A trombitás Doc Cheatham így 
mesélte: „Az emberek lázasan várták, hogy Louis 
fellépjen. Amikor megjelent, mindenki kiabálni 
kezdett, hogy Louis, Louis, de amikor elkezdett 
játszani, halálos csend lett.”

1927-ben Armstrong visszatért az eredeti 
Hot Five-hoz, illetve az utolsó négy évben a gitáros 
Lonnie Johnson is játszott velük.

Amikor a húszas évek vége felé készült felvéte-
leket hallgatjuk, észrevehetjük, hogy immár nem jel-
lemző az Armstrong által vezetett zenekar játékára 
az Oliver-féle kollektív improvizáció. Együttes játék 
már csak a téma bemutatásakor és befejezésekor 
hallható, egyébként szólisztikusak az improvizációk. 
A New Orleans-i stílus felszabadult örömzenéjét 
felváltotta a kulturáltabb, kiszámítottabb, fesze-
sebb játék. Az újszerű rögtönzési szisztéma egyik 
legpregnánsabb példája jelenik meg a Potato Head 
Blues című Hot Seven-felvételen. Armstrong mellett 
Johnny Dodds klarinétszólóját hallhatjuk.

7 
Louis Armstrong – Potato Head Blues (1927)

És volt még egy különleges újítás, mégpedig 
a zongora szerepe, amely szintén Armstrong ze-
nekarához köthető. Armstrong ugyanis 1928-ban 
ismét újított a zenekarán. Nem sokkal korábban ta-
lálkozott egy kiváló zongoristával, Earl Hinesszal, 
az együttes átalakításakor őt hívta meg zenekarába, 
és ez a lépése nagyon bejött.

Addig a zongora voltaképpen a ritmusszek-
cióhoz tartozott, Hines azonban szólóhangszerré 
fejlesztette, és ezzel új utat nyitott a jazz fejlődésében. 
Hines nagyszerű partnernek bizonyult. Jellemző 
volt a játékára a sajátos „trombitastílus” (a jobb kéz 
fúvósszerű melódiavezetése miatt kapta az elneve-
zést), a hirtelen beindulások, a briliáns oktávfogás, 
a disszonáns hangzások használata és a komplex 
ritmizálás. Armstrong és Hines közös munkájának 
csúcspontja egy Oliver-kompozíció, a West End Blues 
feldolgozása volt, melyet 1928. június 27-én vettek 
lemezre. Ezen a felvételen kettejük mellett Fred Ro-
binson harsonán, Jimmy Strong klarinéton, Mancy 
Cara bendzsón és Zutty Singleton dobon játszott.

 Earl  „Fatha” Hines
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8 
Louis Armstrong – West End Blues (1928) 

Hines három évvel volt fiatalabb Armstrong- 
nál. Nem rendelkezett New Orleans-i gyökerekkel, 
hiszen a Pennsylvania állambeli Pittsburghben 
született és nevelkedett, szülei a fekete középosz-
tályhoz tartoztak. Gyermekkorában klasszikus 
iskolát tanult, melyből igen szép repertoárral 
rendelkezett. Minden bizonnyal a csodálatos 
technikáját is ennek az iskolának köszönhette. 
A klasszikusok mellett játszott ragtime-ot, 
bluest és stride-ot is. 

Armstronggal rendkívül jó kapcsolatot 
alakított ki, amely mindkettőjük számára gyü-
mölcsözőnek bizonyult, ugyanakkor a jazz fejlő-
désére is nagy hatással volt. Miután Armstrong 
1929-ben New Yorkba ment, Hines Chicagóban 
saját bigbandet szervezett, amelyet az egész szving-
korszakban vezetett. A 40-es években a bebop 
bölcsője volt az együttes, nála játszott például 
Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Sarah Voughan és 
Billy Eckstine is.

1948-ban ismét összeállt a nagy duó, amikor 
Hines csatlakozott Armstronghoz, és három 
évig ismét együtt játszottak, sikerrel. Figyelemre 
méltó produktumokat hoztak létre a nagyszerű 
klarinétos Jimmy Noone-nal is, aki egyébként 
Bechet-tanítvány volt. 

Armstrong hatását nem könnyű néhány 
oldalon ismertetni. A 20-as évek végére kiváló 
trombitások nőttek föl, akik az ő munkásságából 
táplálkoztak. Külön említést érdemel a virtuóz 
játékos, Henry „Red” Allen és a szintén ragyogó 
tudású Jabbo Smith. 

Mindezek mellett nem vitás, hogy Armstrong 
sokat tanult mesterétől, Joe Olivertől. Az ő hatására, 
az ő zenekarában fejlesztette ki egyedülálló techni-
káját, tökéletes magabiztosságát, harmonikus zenei 
nyelvezetét, páratlan ötletességét és azt az érzést, 
amelyet a New Orleans-iak egyszerűen „szvin-
gesnek” neveznek. A korszak fehér zenekarainak 
rajongói nem ismerték fel (akkor még) Armstrong 

zenéjének lényegét, pedig a későbbiekben a jazz 
fejlődésében minden azokra az alapokra épült, 
amelyet ő rakott le. Játéka nem nélkülözte a hu-
mort, de sohasem lépte át azt a határt, amely miatt 
ő vagy zenekara komikussá, bolondossá vált volna. 
Ő maga bohém ember volt, szerette a marihuánás 
cigarettát (emiatt 1929-ben egy éjszakára börtönbe 
is kellett vonulnia), szerette a csinos nőket (volt is 
négy felesége), szeretett udvarolni nekik, általában 
is nyitott és barátságos volt mindenkivel. Soha nem 
éreztette, hogy ő egy igazi sztár, mindig, minden 
helyzetben szórakoztatni akart, és nagyon igényelte 
a közönség szeretetét. Alacsony sorból származott, 
mégis volt benne terméseztes méltóság, és ezt 
a méltóságot egész életében megőrizte.

Összetett egyéniségéhez az is hozzátarto-
zott, hogy az üzleti életben belőle sem hiányzott 
a mohóság, de ha figyelembe vesszük, hogy gyer-
mekkorában milyen mély szegénységben élt, nem 
ítélhetjük el ezt a tulajdonságát.

Armstrong korai zenéjében mintegy össze-
foglalta a délről északra vándorolt feketék optimiz-
musát, kifejezte életük minőségi változását. Remek 
példa erre a derűlátásra egy későbbi basszista, Milt 
Hinton megjegyzése a saját chicagói tizenéves 
koráról: „Én akkor szinte szupersztárnak éreztem 
magam. Vehettem új ruhát magamnak, de bármit, 
amit megkívántam. Ha akartam, még egy lányt 
is meghívhattam egy étterembe.” Az optimizmus 
valós minőségi javulásból táplálkozott, hiszen az 
északra költözött fekete fiatalok élete, lehetőségei 
sokkal szélesebb körűek voltak, mint elődeiké 
délen. Csak egy példa: a táncklubokban, ahol talál-
kozhattak egymással, saját táncstílust alakíthattak 
ki (ezt jookin’-nak nevezték), amelynek kiváló 
képviselői professzionális előadókká váltak. 

Ilyenek voltak például a Nicholas Brothers, 
vagy John „Bubbles” Sublett, aki még Armstrong 
számára is képes volt ritmikai újdonságot mutatni. 
Akárcsak a jazz, a tánc is egyfajta reneszánszát élte 
a húszas évek Amerikájában, amelyben az északra 
költözött fekete fiatalok kifejezhették kreativitá-
sukat, energiájukat, derűlátásukat. 
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Mindenképpen a húszas évek chicagói jazz-
életéhez tartozik a nagy kreol mágus, Jelly Roll 
Morton is. A New Orleans-i zenészek diaszpórájával 
került Morton a nagy befogadó Chicagóba, és ott 
hamarosan az egyik legkeresettebb muzsikus lett. 
A húszas évek közepén Oliver és Armstrong mellett 
ő volt a legnépszerűbb zenész Chicagóban. Elké-
pesztő kreativitással komponált, a jazz világában 
elsőként ő készített hangszereléseket a zenekara 
számára, és minden muzsikusának elmagyarázta, 
hogy mit és hogyan kell játszania.

Morton újítása volt a ritmikus hangsúlyozás, 
amit ma szvinges lüktetésnek nevezünk. Külö-
nösen nagy érdeme, hogy a zongorát „beemelte” 
a blues eszköztárába, hiszen addig a zongora nem 
szerepelt a blueshangszerek között. Felismerte, 
hogy a blues lényege a kollektív zenélés, ennek 
szellemében együttest szervezett, melyben a vezető 
szerepet a zongora vitte. Az 1926-ban összeállt 
Red Hot Peppers elnevezésű zenekarában kiváló 
muzsikusok játszottak. 

Az Olivertől átpártolt Johnny Dodds klari-
nétozott, testvére, Warren „Baby” Dodds dobolt, 
Kid Ory harsonán játszott, George Mitchell trom-
bitált, Bud Scott gitározott. Később több csere is 
történt a zenekarban, a Dodds testvérek helyére 
a klarinétos Omer Simeon került, a dobos Andrew 
Hillaire lett, Johnny St. Cyr bendzsózott, és John 
Lindsay bőgőzött. Érdekes, hogy Mitchellt kivéve 
valamennyien New Orleans-i „menekültek” voltak.

Az együttes 1926. szeptember 15-én készítette 
az első lemezét, amelyre két kompozíció fért rá: 
a Black Bottom Stomp és a The Chant. Különösen 
érdekes ezeken a felvételeken, hogy tökéletes az 
egyensúly a három vezető hangszer (trombita, 
klarinét és harsona) és a ritmusszekció között. Ez 
a fajta együttműködés először Morton felvételein 
érzékelhető. Figyelemre méltó, hogy alig néhány 
héttel a felvétel megjelenése után a szárnyát bon-
togató Henderson-együttes hangszerelője, Don 
Redman is feldolgozta a The Chant című kompozí-
ciót, valószínűleg a mortoni hangszerelés inspiráci-
ójára, de teljesen más felfogásban.

9 
Jelly Roll Morton – The Chant (1926)

A Red Hot Peppers az évtized végéig remek 
felvételek egész sorát produkálta. 

Morton és chicagói együttese voltaképpen 
a New Orleans-i polifonikus zenére épített, de 
muzsikája már előre mutatta, hogy a jazzben is, 
éppúgy, mint más művészeti ágakban, egyre na-
gyobb szerepe lesz az asszociációnak.

Morton sok újítása közé tartozott az is, hogy 
spanyolos, latin-amerikai színt vitt a darabokba, 
és furcsa effektusokat alkalmazott a felvételeken. 
A Dead Man Blues című felvételen például be-
szélgetések hallhatók, máskor autódudák, utcazaj, 
templomi harangszó hangjai hallatszanak. 

10 Jelly Roll Morton’s Red Hot Peppers 
– Dead Man Blues (1926)

Chicago a jazzlemezek nagyszerű felvevő-
piacának bizonyult. Lemeztársaságok alakultak, 
amelyek kizárólag jazzfelvételeket készítettek, és 
ezek a lemezek hamarosan az egész országban 
kapósak lettek. Ezek egyike volt az OKeh stúdiója, 

Jelly Roll Morton
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ahol például Armstrong is sok felvételt készített. 
Mortont is megtalálta egy fiatal fehér testvérpár, 
Walter és Lester Melrose, akik zeneműkiadót 
vezettek. Üzleti vállalkozásukat nagyrészt Morton 
lemezeire építették, és nem csalódtak. Igaz, miután 
Morton 1928-ban Chicagóból New Yorkba költö-
zött, hamarosan megszűnt közöttük a kapcsolat, és 
– nem tudni, hogy ezért-e vagy más miatt – Morton 
pályája hirtelen megváltozott, a 30-as évek köze-
pére a zseniális muzsikus munka nélkül maradt, 
és az utcára került. 

Bár vitathatatlan, hogy a fehér zenészekből 
álló Original Dixieland Jazz Band az első jazzle-
mezzel bevonult a jazz történetébe, a jazzt a húszas 
évek közepéig fekete zenének tartották, és az volt 
az általános nézet, hogy a jazzt csak fekete muzsi-
kusok tudják játszani. Az első igazi cáfolat egy sá-
padt, kerek arcú, szőke fiú személyében jelent meg. 
Ő volt Leon Bismarck Beiderbecke, aki Bix néven 
vonult be a jazz történetébe, és akit méltán tartanak 
ma a jazz óriásának.

Remek példája Bix művészetének az a kor-
nettszóló, amely a Magyarországon is jól ismert Old 
Man River című dal feldolgozásán hallható.

 
11 
Bix Beiderbecke – Old Man River (1928)

Nevéből nyilvánvalóan következtetni lehet 
származására, Bix ugyanis német-amerikai 
családban született 1903. március 10-én az Iowa 
állambeli Davenportban. Édesapja tehetős szénke-
reskedő volt, aki fiából értelmiségit akart nevelni. 
Bix valóban lehetett volna orvos, ügyvéd, tanár 
vagy más polgári foglalkozású középosztálybeli 
amerikai. Ő azonban – az utókor szerencsé-
jére – muzsikus lett, méghozzá korának egyik 
legkiválóbb kornettjátékosa. 

Mint az európai gyökerekkel rendelkező 
polgári családban szokás volt, a gyermeket szülei 
zenére taníttatták, hiszen a zenetanulás a nevelés 
fontos része volt. Így Bix gyermekkorában zongo-
rázni tanult, de nem túlzottan kötötte le a zenélés. 

Bár hivatásos muzsikus korában néha játszott 
zongorán egy-egy számban, az terjedt el róla, 
hogy elsősorban C-dúrban szeretett, vagy inkább 
tudott játszani. De Bix igazából kornettjátékos volt, 
nem is akármilyen.

A jazzmuzsikához való vonzódásában nagy 
szerepet játszhatott, hogy tizenöt éves korában 
találkozott az Original Dixieland Jazz Band zené-
jével. Mivel szülővárosa, Davenport a Mississippi 
mentén fekszik, egyáltalán nincs kizárva, hogy 
tizenévesként hallgatta a folyón közlekedő szóra-
koztató hajók zenekarait, így például többek között 
Louis Armstrongot is.

Ebben az időben a fehér polgári családokban 
a jazz-zenélés nem minősült elfogadott foglalko-
zásnak. A jazzmuzsikusokról azt tartották, hogy er-
kölcstelenek, közönségesek, valójában nem is értenek 
a zenéhez. Az volt az általánosan elterjedt vélemény,  
hogy a jazz-zenélés a feketék alacsonyrendű foglalko-

Bix Beiderbecke

jazz-book.indb   108jazz-book.indb   108 2015.06.10.   15:17:102015.06.10.   15:17:10



109

zásának számított, a muzsikusokat azzal a környe-
zettel azonosították, ahol gyakran dolgozniuk kellett, 
azaz a prostituáltakkal, stricikkel, szerencsejátéko-
sokkal, szeszcsempészekkel. Szinte családi drámának 
számított, ha egy fehér középosztálybeli fiatalember 
a jazz-zenélést választotta hivatásául. Pontosan ez 
történt a Beiderbecke családban is. Bix ugyanis egy-
szerűen beleszeretett a jazzbe, és ettől kezdve szinte 
semmi más nem érdekelte. Az egyébként tisztelettudó, 
kedves fiatalember tanulmányi eredménye annyira 
leromlott, hogy tizenkilenc éves korában a Chicago 
mellett lévő Lake Forest-i bentlakásos tiszthelyet-
tes-képző iskolába íratták be szülei.

Az élet a legnagyobb rendező. Ugyanis Chicago 
hamarosan a jazz fővárosa lett, Bix tehát testközelbe 
került azokkal a szórakozóhelyekkel, ahol a jazzt 
játszották, ahol a kor legjobb zenészei összejöttek, és 
ahol kedvére elmerülhetett a fekete zene világában. 

Bix még Davenportban, középiskolás korában 
kezdett el a jazzel foglalkozni. Kezdetben az Ori-
ginal Dixieland Jazz Band kornettese, Nick LaRocca 
játéka nyűgözte le olyannyira, hogy az ő stílusát kö-
vetve kezdte el megtanulni a dalokat. Hamarosan 
azonban önálló játékmódot, technikát és hangzást 
kezdett kialakítani. Ez a hangzás teljesen új volt, 
sokszínű tartalommal. Erőteljes a magas fekvé-
sekben, finom és meleg a középtónusban, közben 
néha kicsit gunyorosan szóló, a vibratókat tökéle-
tesen kontrolláló játék lett a stílusa. Már Daven-
portban játszani kezdett a középiskolában alakított 
zenekarban, közben mindenkit meghallgatott, 
aki elérhető volt.

Nem könnyű megmondani, hogy ez a kü-
lönleges érzékenység, a beilleszkedési nehézségek, 
a merev nevelési módszerek, az élet nehezen elfo-
gadható szabályai vagy a genetikusan belé kódolt 
szenvedélybetegség-hajlam okozta, hogy Bix alig 
húszévesen alkoholista lett. 

Bix zenekart szervezett néhány barátjával, 
akikkel különböző összejöveteleken, iskolai rendez-
vényeken játszottak. Csak az érdekesség kedvéért je-
gyezzük meg, hogy zenekari társa volt a később nagy 
karriert befutott klarinétos, Benny Goodman is. 

Az 1923-ban megalakított zenekara neve 
Wolverines volt, és már 1924-ben lemezfelvételt 
készített velük az a kiadó, amely többek között Jelly 
Roll Morton lemezeit is gondozta.

Ezekben az években Bix játéka rengeteget 
fejlődött. Nemcsak a technikája tökéletesedett, 
hanem játékának hangzása és tartalma is. Tudása 
messze meghaladta fehér zenésztársaiét, és kivívta 
minden jazzrajongó és jazzmuzsikus maradék-
talan elismerését. Huszonegy éves korára már 
a legnagyobbak között tartották számon. Para-
doxnak tűnik, hogy az alkoholtilalom idején az 
alkoholfogyasztás szinte sport volt az Államokban. 
A kockázatvállalás a vakmerőséget bizonyította, 
miközben egy kicsit a győzelem érzését is adta az 
alkoholfogyasztónak. Persze akkor, ha nem buktak 
le. Ebben az időben Bix már nemcsak virtusból 
ivott, szinte életelemévé vált az alkohol. Szerencsére 
játékán ekkor még nem hagyott nyomot az állandó 
delírium. Sőt. 1924-ben elhagyta a Wolverinest, és 
Frankie Trumbauerrel megszervezték a Frankie 
Trumbauer and His Orchestra nevű együttest. 
Trumbauer egy ma már nem használt, úgynevezett 
C-melody szaxofonon játszott, és zenekarába jó ké-
pességű fehér és fekete muzsikusokat gyűjtött. Ez az 
együttműködés Bix számára nagyon kedvező volt. 
Trumbauer szilárd pont volt számára, aki viszony-
lagos védelmet biztosított a külvilággal szemben, 
és segítette zenei fejlődésében. 

A Royal Garden Blues című darabban Bix 
Beiderbecke egy népszerű dallamot dolgoz fel.

12 
Bix Beidebecke – Royal Garden Blues (1927)

A közösen készített felvételek közül talán 
a Singin’ the Blues a legnevezetesebb, amely szintén 
1927-ben készült. Bill Rank játszott trombonon, 
Jimmy Dorsey klarinéton, Dock Ryker zongorán, 
Eddie Lang gitáron.

13 
Bix Beiderbecke – Singin’ the Blues (1927)
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1926-ban és 1927-ben Trumbauer és Bix két-
éves kitérőt tett Jean Goldkette zenekarában, amely 
igényes tánczenét játszott. 

Volt Bix életében egy másik zenei kitérő is, 
melynek értékelésében megoszlik a jazzkritikusok 
véleménye. Bix kornettesként többször fellépett 
Paul Whiteman együttesében (Whitemanről 
később részletesebben írunk). Whiteman ebben 
az időben a legkeresettebb szórakoztató zenét 
játszó zenekar vezetőjének számított, és bár 
muzsikája kommersz volt, együttesébe kiváló 
muzsikusokat gyűjtött össze.

Bix 1928-ban még Whiteman zenekarában 
játszott, amikor már látszott rajta az alkoholizmus 
romboló hatása. Egy koncert után elvesztette az 
eszméletét, és ezt követően többször is előfordult, 
hogy nem tudott játszani az előadáson. 1929-ben 
ideg-összeroppanást kapott, és hazament gyó-
gyulni Davenportba. Ekkor történt, hogy otthon 
felbontatlanul megtalálta azokat a lemezeket, ame-
lyeket büszkén küldött haza szüleinek, ők azonban 
nem voltak kíváncsiak fiuk muzsikájára. Bix remek 
szólóját hallhatjuk a Whiteman-zenekarral lemezre 
rögzített Davenport Blues című felvételen.

14 
Bix Beiderbecke – Davenport Blues

 
Az elhasznált, alkoholtól leromlott szervezet 

természetesen nem tudott regenerálódni. Próbál-
koztak elvonókúrával, gyógyszeres kezeléssel, de 
Bix ekkorra már felemésztette magát. 

Az I’m Comin’ Virginia című felvétel Bix Bei-
derbecke egyik legszebb játékát örökítette meg. Itt 
érezhető legjobban fátyolosan hűvös, kristálytiszta, 
törékeny játéka. Ez a szóló igazán ő maga volt. 

 
15 
Bix Beiderbecke – I’m Comin’ Virginia (1927)

Bix Beiderbecke 1931 augusztusában hunyt 
el, legyengült szervezete egy fellépése során kapott 
tüdőgyulladásnak már nem tudott ellenállni. 

Zenei szempontból mindenesetre érdekes, 
hogy bár Beiderbecke nem aratott olyan fényes 
sikereket, mint Armstrong, nem volt olyan virtuóz 
technikájú, mint néhány kortársa, mégis mara-
dandót alkotott. Hűvös, tiszta játéka, mély szelle-
miséget rejtő kifejezésmódja jelentősen megelőzte 
korát. Majd az 50-es években kibontakozó irányzat 
vizsgálata kapcsán lesz érdemes visszatérni Bix 
Beiderbecke művészetére.

Mint erről már szóltunk az előző fejezetben 
is, a jazz az első igazi, „országos” sikerét egy fehér 
zenészekből álló zenekar, az Original Dixieland 
Jazz Band aratta. Az 1917-ben megjelent lemez sok 
fehér muzsikust indított arra, hogy jazz-zenekart 
alakítson. A következő öt évben sorra alakultak 
az ODJB-t utánzó együttesek, mint például a főleg 
Louisianából származó zenészekből álló New Or-
leans Rhythm Kings, a New York-i The Original 
Memphis Five. Az a fehér zenészekből álló zenekar, 
amelyet a legszívesebben hallgattak a jazz iránt 
érdeklődő chicagói fehér fiatalok, és talán a legna-
gyobb hatással volt az ifjú fehér zenészekre, a New 
Orleans Rhythm Kings volt. 

Az együttes a chicagói Friars Inn nevű szóra-
kozóhelyen játszott a kornettes Paul Mares vezeté-
sével. A zenekar tagja volt még a harsonás George 
Brunis, a C-melodyn és szaxofonon zenélő Jack 
Pettis, a bőgős Arnold Loyacano, a bendzsós Louis 
Black, a zongorista Elmer Schoebel, a dobos Frank 
Snyder és a klarinétos Leon Rappolo. A zenekar 
hatását mutatja, hogy olyan, később meghatározó 
muzsikussá váló zenészek kedvencei voltak, mint 
Jimmy McPartland, Frank Teschemacher vagy 
Bud Freeman. Sikerüket jelzi, hogy már 1922-ben 
lemezt készítettek, egy évvel hamarabb, mint King 
Oliver. A chicagói társaság megpróbálkozott New 
York-i karrierrel is, de igazi menedzser híján nem 
tudtak betörni a piacra. Egyébként azért is maradt 
el a siker, mert a zenekar néhány muzsikusa nem 
akarta elhagyni Chicagót.

A New Orleans Rhythm Kings zenéjét legin-
kább a dixieland stílus kategóriájába lehet sorolni. 
A dixieland stílust fehér muzsikusok hozták létre 
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a New Orleans-i fekete jazz utánzásával, mára 
már önálló irányzatként működik. Korábban 
már említettük, hogy a húszas évek közepére 
Armstrong már szakított a kollektív improvizá-
cióval, a dixielandzenekarokra viszont még ma is 
jellemző ez a játékstílus. A dixieland a húszas évek 
után erősen visszaszorult, a harmincas évek köze-
pén-végén éledt újra, és ha kevésbé népszerűen is, 
még ma is létező stílus.

16 New Orleans Rhythm Kings 
– Weary Blues (1923)

Bud Freeman visszaemlékezéséből tudhatjuk 
meg, mi volt a különbség a fehér zenészekből álló 
New Orleans Rhythm Kings és mondjuk Oliver 
Creole Jazz Bandje között: „Amikor meghallgattam 
a New Orleans Rhythm Kings lemezét, rohantam 
McPartlandhoz, hogy azonnal menjünk a Friars’ 
Innbe, mert ott játszik ez a zenekar. Nem tudtuk, 
hogy mi ez a zene, nem tudtuk, hogyan nevezik és 
honnan származik. Csak azt tudtuk, hogy valami 
újdonság, valami új hang. De történt még valami 
ezek után. Egy barátom, Bill Grimm, aki a chicagói 
egyetem hallgatója volt, elvitt bennünket a Lincoln 
Gardensbe, ahol King Oliver Creole Jazz Bandje 
játszott. Nos, ezek után többet nem mentünk el 
a New Orleans Rhythm Kingset hallgatni, mert 
rögtön megértettük, hogy Oliver zenéje a kor igazi 
muzsikája, ez az, ami kell nekünk.”

 Érdekes, hogy a kezdeti idők fehér 
zenekarainak „sztárjai” többnyire New York-i zsidó 
és olasz zenészek voltak, akik a ragtimezenélésben 
szereztek gyakorlatot. Számukra a muzsikálás 
az amerikai városi életbe való asszimilálódás 
lehetőségét is jelentette. Jó példa erre a klarinétos 
Theodore Friedman, aki 1919-ben Ted Lewis 
néven kiváló zenekarával szinte berobbant az 
amerikai zenei életbe. Lewis remekül alkalmazta 
zenéjében a jazz újszerű elemeit, a szinkópát és 
a breaket, és hamarosan az egyik legismertebb 
muzsikus lett belőle. Hasonlóan komoly hírnévre 
tett szert az éjszakai klubokban fellépő két énekes, 

Sophie Tucker és Eddie Cantor, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy a jazz egyre népszerűbb legyen a New 
York-i Broadwayn is. A jazzüzlet sikerességének 
egyik feltétele volt, hogy a jazz imázsa elfogadható 
legyen a középosztály számára is. Ehhez lehetőleg 
el kellett kerülni azokat a klubokat, ahol tiltott 
alkoholfogyasztás folyt. A fehér zenészekből álló, 
nevesebb zenekarok rendes szerződéseket kötöttek 
az őket foglalkoztató klubokkal, óvatosan viszo-
nyultak a rendőrséghez, igyekeztek tartózkodni 
az éjszakai balhéktól, és tagjaikat beléptették 
a zenészeket tömörítő, hivatalos engedélyeket 
kiadó szervezetekbe.

Mindazonáltal a jazzel kapcsolatosan megje-
lent írások rendre provokatív táncról, a szexualitás 
nyílt megnyilvánulásáról, az éjszakai klubok 
hírhedt szabadosságáról szóltak. Különösen 
egy Walter Winchell nevű újságíró, egyébként 
hírhedt pletykarovat-szerkesztő ostorozta kímé-
letlenül azokat az éjszakai szórakozóhelyeket, 
ahol jazzt játszottak. 

Ebben a furcsa időszakban tűnt fel egy jól 
táplált denveri hegedűs és zenetanár, aki szimfo-
nikus zenekarban kezdett muzsikálni, később fehér 
zenészekből rendkívül sikeres zenekart épített 
föl. Ezt a ragyogó muzsikust és hasonlóan remek 
üzletembert Paul Whitemannek hívták. Zenekara 
nem sokkal 1920-as megalakulása után milliós pél-
dányszámban eladott lemezekkel dicsekedhetett. 
Ilyen kompozíciók voltak a Whispering, a Japanese 
Sandman, melyek hatására a King of Jazz első vir-
tuális koronája Whiteman fejére került.

17 
Paul Whiteman – Whispering (1920)

Whiteman valójában nem volt jazz-zenész, de 
kiváló érzéke volt ahhoz, hogy felismerje a jó zené-
szeket és meghallja az idők szavát. Ő is, mint James 
Europe és Scott Joplin, hitt abban, hogy a jó jazz 
csiszolja az emberek zenei ízlését, és legalább olyan 
fontos, mint a szimfonikus muzsika és az opera. 
Zenekara többnyire képzett zenészekből állt, kö-
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zöttük néhány valóban virtuóz is volt. Érdemes ki-
emelni a fafúvós Ross Gormant, a trombitás Henry 
Busse-t és talán egyik legfontosabb muzsikusát, 
a zongorista Ferde Grofét, aki remek hangszerelé-
seket készített a zenekar számára, és – mint már 
szóltunk róla – a tragikus sorsú, ám zseniális kor-
nettest, Bix Beiderbecke-et. Ezek a zenészek hozzá-
járultak ahhoz, hogy Whiteman zenekarának mu-
zsikája a Tin Pan Alley, vagyis a zeneműkiadó-ipar 
segítségével a „fehér amerikaiak” kedvence legyen. 
A muzsikusok többsége a különböző keleti kisvá-
rosokban nőtt fel, ahol korán megismerkedhetett 
a tradicionális rezesbandák zenéjével, többen ilyen 
zenekarokban kezdték zenei pályafutásukat is, 
hiszen – amint az az előző fejezetekben is olvas-
ható – ennek a zenének az 1800-as évek közepére 
visszanyúló hagyományai voltak.

Whiteman mintegy hidat képezett a „re-
kedtes” fekete jazzmuzsika, a vidéki fúvószene és 
a populáris szimfonikus zene között.

Miközben a hivatalos sajtó zengte, hogy „a jazz 
a legrosszabb zene”, „ócska környezetben mocskos 
beszéd”, „szemérmetlen tánc” és „obszcén játék”, 
a sikeres Whiteman-zenekar sok száz fiatal fehér 
muzsikust ösztönzött arra, hogy megpróbálkozzon 
a jazz–zenéléssel, és sok, már kész zenekarvezetőt 
indított arra, hogy együttesét a Whitemanéhez ha-
sonlóvá alakítsa. Ilyen módon vált sikeres zenekar-
vezetővé többek között Fred Waring Pittsburghből, 
Guy Lombardo Torontóból vagy Ernest „Red” 
Nichols Utah-ból, akik mindannyian Whiteman 

receptjét követték. Zenéjük – különösen mai füllel 
hallgatva – édeskésnek, kissé romantikusnak hat, 
ám a maga idejében komoly újdonságnak számí-
tott, és szinte drámai változást eredményezett az 
amerikai zenekultúrában.

Az Egyesült Államok fehér lakossága hama-
rosan elfogadta, sőt örömét lelte Whiteman „szimfo-
nikus jazzmuzsikájában”, amelyben egyesítette a 20. 
század első évtizedeiben alkotó európai klasszikus 
és avantgárd zeneszerzők harmóniai és hangszere-
lési kísérleteit. Ezen az úton jelentős eseménynek 
számított az a koncert, amelyet 1924 februárjában, 
a New York-i Aeolian Hallban rendeztek, ezen egy 
huszonhat éves zeneszerző-zongorista mutatta be 
kompozícióját a Whiteman-együttes kíséretében. 
A fiatal zongoristát George Gershwinnek hívták, 
a darab címe: Rhapsody in Blue.

18 Paul Whiteman / George Gershwin – 
Rhapsody in Blue (1924)

A Kék rapszódia egyik előadását meglehetősen 
szokatlan, de felettébb komikus nyitány előzte 
meg. Whiteman többek között azért volt népszerű 
a zenészek körében, mert értette a viccet. Egy alka-
lommal a hegedűse, Joe Venuti olyan tréfát engedett 
meg magának a pódiumon, amelynek célja minden 
bizonnyal az volt, hogy a zenekarvezető elveszítse 
a türelmét. A New York-i Roxy színházban lépett fel 
a zenekar 1930-ban, erre az alkalomra egyesítették 
Whiteman zenekarát a Roxy szimfonikusokkal, és 
a két zenekar együtt elérte a döbbenetes 130-as lét-
számot. Műsorra tűzték Gershwin Kék rapszódiáját, 
a zongoránál maga a szerző ült. Az volt az elképzelés, 
hogy az előadás kezdetén a zenekar elkezd játszani, 
mielőtt még a pódium felemelkedik a zenekari 
árok szintjéről. Amikor már a teljes zenekar látható 
a pódiumon, akkor lép ki Paul Whiteman maga 
is. A zenekarvezető megjelenését dörgő tubahang 
jelezte volna. Venuti ezt enyhe túlzásnak vélte. Épp 
ezért a koncert előtt mintegy két és fél kiló lisztet 
öntött a tubába. Később elmondta: „kék egyenöl-
tönyben voltunk, és amint felment a függöny, a tu-

Paul Whiteman és zenekara
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bajátékos megadta hangot, és pár pillanat leforgása 
alatt fehér egyenöltönnyé változott a ruhánk. Úgy 
néztünk ki, mint a hóemberek”. Whiteman hatalmas 
önuralommal lépett ki a zenekar elé, és egyszerűen 
csak annyit mondott: „Elnézést, hol is tartottunk?” 
A függönyt leeresztették, a zenészek leporolták 
magukat, és mindent elölről kezdtek.

A koncert után Whiteman és együttese csak 
még népszerűbb lett, ő maga továbbfejlesztette 
a showman szerepét, és további hangos sikereket 
ért el fehér hallgatósága körében. Említésre 
méltó, hogy Whiteman 1926-ban írt egy hosszú 
tanulmányt a jazzről (a tanulmány címe: Jazz), 
amelyben azt írta, hogy a jazz „modern zene” 
és igazi koncertműfaj. Különösen érdekes, hogy 
ebben a tanulmányban Whiteman egyetlen 
szóval sem említette a fekete jazzmuzsikusokat és 
zenéjüket. Vele ellentétben Henrietta Straus, Carl 
Engel és a zeneszerző Henry F. Gilbert felismerte 
a feketék zenéjének jelentőségét, és méltatta azokat 
a fekete muzsikusokat, akik zseniális módon 
játszottak és komponáltak. 

A kiváló zeneszerző, Gershwin a nevezetes 
koncert után további remek darabokat kompo-
nált, jazzoperát írt, és a korszak egyik kiemelkedő 
zeneszerzőjévé lett. Darabjainak nagy többsége 
bekerült az örökzöld dallamok, a jazzsztenderdek 
közé, és szinte nincs ma olyan magára valamit 
is adó muzsikus, aki ne tartana a repertoárján 
Gershwin-kompozíciókat. 

Nagy hatása volt az Aeolian Hallban rendezett 
koncertnek. Eltűnt, de legalábbis csökkent a zenei 
kritikákban a (Whiteman-féle) jazzel szembeni 
rosszindulat, intrikus hang, és helyette az elismerés 
került előtérbe. A korszak több jelentős zenekriti-
kusa, mint például Deems Taylor, Sigmund Spaeth, 
Henrietta Straus és Carl Engel kifejezetten elismerő 
véleményeket alkottak, és már nem csak a kon-
certről, hanem a műfajról is. Írásaikban kitérnek 
a jazz ritmikai vitalitására, a zenekari sokszínű-
ségre, a sodró lendületre, a klasszikus hangzásra. 
Miközben sokan dicsérték a zenét, a kritikákba 
olykor némi rasszista felhang is belekerült. Az an-

golszász kritikusok nem felejtették el megemlíteni, 
hogy a korszak sikeres jazzkomponistái között sok 
volt a zsidó származású, mint például maga Ger-
shwin, vagy Jerome Kern és Irving Berlin (figyelem: 
mindez a húszas évek közepe-vége!).

Bár a zenei kritikákban enyhült, sőt megvál-
tozott a jazzel szembeni ellenérzés, a felnőtt-tár-
sadalom egésze nehezen fogadta be az új zenét. 
Még olyan szélsőséges vélemény is elhangzott egy 
chicagói politikus szájából, hogy „1921-ben és 22-
ben csak Chicagóban több mint ezer lány esett te-
herbe a jazz miatt”. Mindezektől függetlenül a jazz 
a fiatalok között egyre nagyobb népszerűségre 
tett szert. A fonográfon hallgatható lemezek nagy 
hatást gyakoroltak a zenére nyitott fiatal amerikai-
akra. Sorra jöttek létre a diákzenekarok Denverben, 
Bostonban, Austinban, Berkeleyben. 

Elmondható, hogy a jazz által is indukált 
„kamaszforradalom” alapvetően megváltoztatta 
az öltözködést, a viselkedést, a lány-fiú kapcso-
latot, a szexualitás megítélését, azaz változást 
idézett elő a konzervatív gondolkodásban. Divat 
lett a bukjelszoknya, a shimmy tánc, a lányoknál 
a bubifrizura. Egyre nagyobb teret hódított az 
amerikai futball és a baseball. Új ikonok és sztárok 
jelentek meg, mint az első nagy baseballsztár, 
George Herman, azaz „Babe” Ruth, a korszak nagy 
ökölvívója, Jack Dempsey, a feltörekvő hollywoodi 
némafilm csillagai: Rudolph Valentino, Douglas 
Fairbanks, Mary Pickford, Clara Bow, majd a svéd 
„istennő”, Greta Garbo. 

A korszak egyik jelentős személyisége, 
Gertrude Stein kiválóan jellemezte „lost gene-
ration” kifejezésével az első világháború utáni 
időszak fizikai és érzelmi állapotát. Olyan ké-
sőbbi irodalmi nagyságok bontogatták szárnya-
ikat ekkor, mint Ernest Hemingway, John Dos 
Passos vagy a már említett F. Scott Fitzgerald, 
akik többek között a háborúból fizikai és lelki 
sérülésekkel hazatérő veteránokról írtak, akik 
számára elveszett minden illúzió, meghalt Isten 
és vele együtt a hit, és akik a drogokban és az 
alkoholban keresték a felejtést. 
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Előtérbe került a pszichológia tudománya 
és annak vívmányai, divatba jött Sigmund Freud, 
az általa kutatott gyermekkori traumák és azok 
felnőttkori hatásai, a szexualitás lényegének átérté-
kelése, és népszerűek lettek a viselkedéstudomány 
úttörője, John B. Watson kutatásai. 

Új kifejezések születtek, gazdagodott a szleng 
szókincs, ekkor kezdték például a fiatal lányokat 
babynek, a táncot foxtrottnak nevezni.

A jazz a húszas években a kultúra más szeg-
mensében is megjelent. Két nézet vívta egymással 
a harcát, a vidéki és a városi (rural and urban), vagy 
másképpen a konzervatív és a haladó radikális 
felfogás. A jazz – mondhatni – e harc homlokte-
rében volt, különösen azért, mert az antiurbánusok 
felháborítónak tartották mindazt, amit a jazz 
képviselt, miközben az urbánus másik oldal felis-
merte és elfogadta, hogy a jazz újszerű, innovatív 
és bátor zenei műfaj, amelynek hatása megjelenik 
a társadalmi mobilitásban, annak faji összefüggé-
seivel együtt, része van a fiatal fehérek lázadásában 
és sok változás elindulásában.

A feketék jazzmuzsikája a húszas évek 
elején egészen másfajta támogatást kapott, mint 
a fehér jazzegyüttesek. Ellentétben a fehér zeneka-
rokkal, amelyek igyekeztek elkerülni az illegális 
szeszkiméréseket, kocsmákat, a fekete zenészek 
leginkább ezeken a helyeken kaptak lehetőséget 
a muzsikálásra. Mondhatni, az ő patrónusaik 
a szeszcsempészek és a gengszterek voltak. Kevés 
kivételtől eltekintve (mint például a King Oli-
ver’s Creole Jazz Band vagy Armstrong zenész-
társai, akikről köztudott volt, hogy nem voltak 
jóban a gengszterekkel) a fekete zenekarok zöme 
az ilyen helyeken játszott. Ráadásul a képzetlen, 
délről északra vándorolt feketék a csempészektől, 
 gengszterektől kaptak – olykor életveszélyes 
– munkát. A fekete zenekaroknak „csak” szóra-
koztató szerepük volt, messze nem kaptak olyan 
jelentőséget és figyelmet, mint a Whiteman-féle 
fehér együttesek. Egy-egy kiemelkedő képességű 
fekete muzsikus mégis képes volt remek bandát 
összehozni, kitűnni az átlagos zenekarok közül, 

képes volt sikereket elérni, lemezeket készíteni, 
turnékra utazni. Ilyen muzsikus volt például Will 
Vodery, Erskine Tate, a zenekarok közül a McKin-
ney’s Cotton Pickers, továbbá a Zack Whyte and 
his Chocolate Beau Brummels. A „menő” fekete 
zenekarok hamar felhívták magukra a lemezki-
adók figyelmét, különösen azért, mert az egyre 
nagyobb számú fekete lakosság igényelte a fekete 
zenekarok lemezeit. Bár a New Orleans-i Freddy 
Keppard nem használta ki azt a lehetőséget, hogy 
ő készítse a jazz történetének első lemezét, hama-
rosan mégis születtek a feketék zenéjét rögzítő 
lemezek. Az első éppen véletlenül. 1920-ban, New 
Yorkban Sophie Tucker énekesnő lemezfelvételre 
készült, de megbetegedett, és a stúdió ott maradt 
felkészülve, de kihasználatlanul. Ekkor „a blues 
anyja”, Mamie Smith lehetőséget kapott arra, 
hogy Johnny Dunn trombitással és Jazz Hounds 
nevű zenekarával elkészítse a jazztörténet első 
igazi blueslemezét. A lemez bestseller lett, az egyik 
legsikeresebb az 1920-as évben. A lemezkiadók 
azonnal látták, hogy óriási piaca van a fekete 
bluesnak és a jazznek. Hamarosan hatalmas szé-
riákban adták ki a lemezeket az olyan nagyobb 
kiadók, mint az OKeh, a Paramount, a Columbia. 
Sorra jöttek létre más lemezgyárak is, és nagyon 
jó, hogy így történt, mert ezekből a lemezekből 
következtethetünk arra, valójában milyen is volt 
a húszas évek Amerikájának zenéje. 

A megismertek alapján három irányzatot 
különböztethetünk meg: az egyik a Whiteman 
és a Lombardo által fémjelzett szimfonikus vagy 
inkább sweetes jazz, a másik a Fess Williams, 
Erskine Tate és Will Vodery által képviselt 
„tiszta” tánczene, a harmadik a New Orleansból 
származó, blues alapú jazz. Mi természetesen az 
utóbbit tartjuk szem előtt. Azt a muzsikát, amely 
felgyorsult tempójú, kollektív rögtönzést tartal-
mazó, szinkópákra épülő, a break használatával 
izgalmas ritmizálású, a blues „piszkos” (dirty) 
hangjait használó, gyorsan fejlődő, ízig-vérig 
„városi zene”. Amint a kronológia alapján egymás 
után hallgatjuk meg a lemezeket, érzékelhetjük 
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azt a változást, amelyen a jazz a húszas években 
átment. A változás alapvetően a jazzmuzsikusok 
helyváltoztatása miatt következett be, nevezetesen 
azzal, hogy a legjelentősebb zenészek délről (főleg 
New Orleansból) az északi városokba költöztek. 
Északon ugyanis sok új hatással találkoztak, 
amelyek befolyásolták az életüket, a zenéjüket. 
Ilyen volt például az a lehetőség, hogy a fekete mu-
zsikusok zenét tanulhattak hivatalos iskolákban, 
hivatásos tanároktól. A tanulmányok hatására 
egyre több iskolázott zenész játszott a zeneka-
rokban. Ennek eredménye lett például, hogy egyre 
kevesebb piszkos hangot használtak, egyre többet 
érvényesítettek a zenészek az európai klasszikus 
zenéből, kompozíciójuk szerkesztettebb lett. Sze-
rencsére az igazi, eredeti tehetségek továbbra is 
megtartották azt a szellemiséget, azt a lendületet, 
azt a szívből jövő ritmust és dallamvilágot, amely 
a New Orleans-i gyökerekből táplálkozott. Ezek 
közé a muzsikusok közé tartozott a király, Joe 
Oliver, a jazz talán első géniusza, Louis Armstrong, 
a szintén New Orleans-i klarinétos, Jimmy 
Noone, a csodálatos Sidney Bechet és természe-
tesen a gyémántfogú arszlán, a zongorista zseni, 
Jelly Roll Morton is. 

Érdekes azonban, hogy az egyre jobban 
érezhető sikerek ellenére a városi fekete lakosság 
egy része nem fogadta el a jazzt. Különösen azok 
álltak ellen a jazz térhódításának, akik inkább 
a fehér konzervatív lakosság elvárásainak akartak 
megfelelni. A feketék templomaiban szó sem 
eshetett a jazzről vagy a bluesról, mindezeket 
istentelennek, ördögtől valónak tartották. A lel-
készek a jazz ellen prédikáltak, a feketék számára 
készült újságok, mint például a New York Age vagy 
a Chicago Defender civilizálatlan kakofóniának 
bélyegezték a jazzt, megjegyezve, hogy ez a zene 
aláássa a fekete fiatalok erkölcseit. A zenetanárok 
és kórusvezetők szinte démonizálták, mások 
nevetségesnek tartották a jazzt. 

Ugyanakkor egyre gyakrabban kaptak kri-
tikát a jazz ellen ilyen módon tiltakozók, és a kri-
tikák a fekete művészek körében fogalmazódtak 

meg leginkább. Alain Locke egyetemi professzor 
írása, a The New Negro alapvetően más megközelí-
tésbe helyezte az újjáalakuló fekete kultúrát. A festő 
Aaron Douglas, az író Jessie Fauset, Walter White és 
Jean Toomer, a néprajzkutató Zora Hurston, a költő 
Langston Hughes mindannyian arról írtak és nyi-
latkoztak, hogy milyen fontos, hogy a feketék mind 
az irodalomban, mind a képzőművészetben, mind 
a zenében és a táncban megtartsák és fejlesszék ere-
deti kultúrájukat. Ők alkották a húszas években azt 
a társadalmi réteget, amely megteremtette a hidat 
a különböző fekete csoportok között, és elősegítette 
a fekete lakosság urbanizációját. 

A jazz ebben a hídverésben is jelentős szerepet 
játszott. A zenészek egyre fokozódó elismertsége és 
népszerűsége megváltoztatta, megenyhítette a fe-
kete elitet, aki ekkor már nem zárkózott el a jazztől. 
A zenetanárok, kórusvezetők, sőt még a lelkészek is 
fokozatosan nyitottabbá váltak a jazz befogadására, 
és segítették tehetséges tanítványaik és fiatal hívőik 
kibontakozását. Ennek a változásnak lehetett követ-
kezménye például, hogy a szving stílus egyik megte-
remtője, Fletcher Henderson New Yorkba mehetett 
matematikai és kémiai tanulmányokat folytatni, 
ott pedig kiváló zongoristaként és zenekarveze-
tőként elindítója lehetett a harmincas-negyvenes 
évek nagy jazzhódításának. 

A fekete lakosság körében általánossá váló 
elismertség azonban nem tükröződött a fehérek 
által uralt üzleti életben. A fekete zenészek többsége 
rendszeresen kevesebbért játszott a szórakozóhe-
lyeken, mint fehér kollégái, kevesebbet kapott a le-
mezfelvételekért, ugyanakkor többet kellett fizetnie 
az ügynököknek. Még akkor is így volt szokás, 
amikor az amerikai zenészszervezet, az American 
Federation of Musicians minimális összegeket 
határozott meg. Ezt ugyanis az ügynökök a fekete 
zenészek esetében nem tartották be. Kijelenthető, 
hogy a fekete jazz-zenészek ugyanolyan diszkrimi-
natív helyzetben voltak, mint az átlagos fekete la-
kosság (elkülönített hely az autóbuszokban, külön 
feketéknek jelzett bejárat a nyilvános helyeken, csak 
a feketék részére kijelölt szállodák, mindennapi 

jazz-book.indb   115jazz-book.indb   115 2015.06.10.   15:17:112015.06.10.   15:17:11



116

inzultusok a fehér rasszisták részéről és hasonlók). 
Bár ezekről az ellentmondásokról történelmi 
tények szólnak, mindig voltak kivételek (amelyek 
erősítették a szabályt). Voltak kiemelkedő képes-
ségű jazzmuzsikusok, akik ha lassan is, de kivívták 
mind a fehér hallgatóság, mind a fehér ügynökök 
megbecsülését, akik példaként szolgáltak azon 
fekete zenészek számára, akik ki akartak törni az 
ismeretlenségből, a középszerűségből. Ilyen volt 
például Louis Armstrong menedzsere, Joe Glaser, 
vagy Duke Ellington menedzsere, Irving Mills, 
akik nemcsak megbecsült ügyfelüknek, hanem 
barátjuknak is tekintették a zenészeket. 

De példa lehet a rasszizmus elleni viselkedésre 
a húszas években a fehér és fekete jazzmuzsikusok 
között kialakult kapcsolat is. A kortárs fehér ze-
nészek nemcsak elfogadták, hanem egyenrangú 
partnernek, olykor zenei példaképnek is tartották 
fekete kollégáikat. A fekete jazzmuzsikusok „hot” 
játéka lenyűgözte és követésre inspirálta a korszak 
feltörekvő fehér muzsikusait, például a klarinétos 
Benny Goodmant, Artie Shaw-t, Frank Teschema-
chert, a szaxofonos Frank Trumbauert, a harsonás 
Glenn Millert, a kornettes Jimmy McPartlandot, 
a harsonás Jack Teagardent, a zongorista Bud 
Freemant, Eddie Sautert és másokat. A gitáros 
Eddie Condon így emlékezett vissza arra az estére, 
amikor King Olivert és zenekarát hallgatták meg: 
„Freemannel és McPartlanddal egészen hipnotikus 
állapotba kerültünk, amikor először meghallgattuk 
a játékukat”. Freeman hozzátette: „Eddig még 
sosem hallottam ennyire kreatív és lenyűgöző 
muzsikát, mint amilyet ez a zenekar játszott.” Ez 
a „hot” muzsikálás komoly hatást gyakorolt a fehér 
jazzmuzsikusokra, akik egyszerűen figyelmen 
kívül hagyták a rasszista véleményeket, és nem 
szégyelltek barátságba keveredni fekete társaikkal, 
vagy tanulni tőlük. A fehér „hot” muzsikusok 
viselkedése áttört egy falat a rasszizmus terén, 
megmutatta, hogyan lehet azonos módon kezelni 
embertársainkat, származástól, vallástól, bőrszíntől 
vagy egyéb másságtól függetlenül. Megmutatta, 
hogy lehet barátság fehér és fekete ember között. 

Ezek a fehér zenészek átvették és magukévá tették 
a fekete kultúra egy részét, használták a feketék 
szlengjét, szokásait, nyelvjárásait és főképpen zenei 
vívmányaikat. Így szinte mindannyian követői 
lettek az Armstrong-féle trombitajátéknak, az Earl 
Hines-féle zongorázásnak, a Jimmie Noone-féle 
klarinétjátéknak, a „Baby” Dodds-féle és a Zutty 
Singleton-féle dobolásnak.

A harmincas évek elején, a szvingkorszak 
kialakulása előtt a fehér „hot” jazzmuzsikusok 
ugyanúgy küzdöttek az elfogadottságért, küzdöttek 
az édeskés tánczenével és a szimfonikus zenével 
a fellépési lehetőségekért, a lemezfelvételekért, 
a rádiószereplésekért, mint fekete társaik. A küz-
delem a munkalehetőségért olykor kellemetlen, sőt 
tragikus helyzetbe is sodort zenészeket. Gyakran 
kellett vállalniuk, hogy tiltott italkimérésben, 
kocsmákban, züllött környezetben játsszanak, és 
kitegyék magukat a gengszterek kénye-kedvének. 
Így esett áldozatul egy gengszterek közötti vere-
kedés során a dobos Joe Darensbourg, így sérült 
meg lövöldözésben a klarinétos Mezz Mezzrow és 
a kornettes Paul Mares. 

Mint látható, jazz-zenésznek lenni a húszas 
években nem volt veszélytelen foglalkozás, kü-
lönösen nem egy fekete muzsikusnak, akinek 
nemcsak a szegregációval és a rasszizmussal kellett 
megküzdenie, hanem a gengszterek lövöldözésének 
közepette is életben kellett maradnia. 

Ám a húszas évek végén nemcsak a társadalmi 
viszonyok hatottak erősen a jazz világára, benne 
a muzsikusokra, menedzserekre, lemezkiadókra 
és természetesen a lemezvásárlókra, hanem a nagy 
gazdasági világválság is. 

A krízis előzménye összetett volt. Egyik 
elemét képezte az első világháborút követően ki-
alakult amerikai gazdasági fellendülés, amely arra 
ösztönözte az ország vezetését, hogy a vámok eme-
lésével csökkentse a külföldi áruk behozatalát. Erre 
válaszul Nyugat-Európa is megemelte a vámokat 
Amerikával szemben. Az amerikai bankok és be-
ruházók radikálisan csökkentették az Európából 
származó kötvények vásárlását, és inkább a New 
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York-i tőzsdén fektették be a pénzüket, amitől lát-
ványos árfolyam-emelkedés indult meg a tőzsdén, 
ami további felvásárlásra ösztönözte a befektetőket, 
akár még hitelre is. 1929. október 24-én a New 
York-i tőzsdén eladási pánikhullám következett be, 
melynek eredményeképpen hatalmasat zuhantak 
a részvényárak, és fiktív dollármilliók semmisültek 
meg. Ez újabb eladási hullámot indított el, és az ár-
folyamindex kevesebb mint a felére esett. A bankok 
leálltak a hitelnyújtással, és rendkívül alacsony áron 
piacra dobták a részvényeiket.

Közben Európában is beütött a krach. 
Mivel az amerikai tőkét kivonták Európából, 
feszültség keletkezett, ráadásul a németek sem 
tudtak eleget tenni a háborús jóvátételi kötele-
zettségüknek, amelynek következtében rette-
netesen megnőtt az infláció. Az amerikai és az 
európai helyzet következményeként kirobbant 
a világgazdasági válság, amely az élet minden te-
rületén éreztette negatív hatását. Így természetesen 
a jazz fejlődésére is hatott.

Mint látható, a jazz a New Orleans-i „bölcső” 
elhagyása után szédületes tempóban fejlődött 
tovább. A változás központja Chicago volt, ahol 
a kiváló fekete muzsikusok mellett remek fehér 
zenészek kezdtek a jazzel foglalkozni. Louis 
Armstrong volt az egyik úttörő, aki megnyitotta 
a továbbfejlődés útját, amikor Fletcher Henderson 
hívására New Yorkba ment, és beszállt annak 
alakuló zenekarába. Henderson és együttese 
ugyanis továbblépett a New Orleans-i és a chicagói 
stíluson, és új utat nyitott a jazz történetében. Az 
új irányzatot szving stílusnak nevezte el az utókor. 
Armstronghoz hasonlóan meghatározó szerepet 
játszott a jazz fejlődésében Jelly Roll Morton 
a chicagói korszakában is, aki „kitalálta” és talán 
elsőként alkalmazta a hangszerelést, ami a későbbi 
korok zenélésének meghatározó eleme lett. Az 
akkoriban szokásosnál nagyobb létszámú együt-
tesével, a Red Hot Peppersszel olyan zenét játszott, 
amely egyenesen vezetett át a következő korszakba, 
mintát adva az utókornak. 
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