
Louis Armstrong
2. rész:
A big band korszak

1929-ben Louis Armstrong New
York-ba megy, ahol mint igazi

sztárt fogadják. Nincs többé második
trombitálás, vagy énekesnõ kísérés, igazi
szólistaként (�featured soloist�, ahogy ott
mondják) kezelik. A következõ bõ 15 évben
nagyzenekarok (big bandek) élén valódi
showmanként szórakoztatja a nagyérdemût.
Elsõ munkája a Hot Chocolate c. show-
mûsor, aminek zenéjét és szövegét a híres
szerzõpáros Thomas �Fats� Waller és Andy
Razaf írták. Armstrong sikerszáma az

volt!

Életre kel a Louis Armstrong & his
Orchestra. Ez persze nem egy állandó
zenekart jelentett. A kísérõ bagázs felállása
városról városra, vagy akár lemezfelvételrõl
lemezfelvételre változhatott, cserélõdhetett
(fõleg 1935-ig volt ez igaz). A trombitás
bravúrszámok mellett (amibe már bele-
kóstolhattunk a Hot Five/Hot Seven
felvételeit hallgatva) Louis egyre többet
énekel! Pl. a még �29-ben felvett

-ból 3 különbözö take (felvétel) készült,
két instrumentális és egy énekes � az
instrumentális trackeket nem adták ki! Az
elsõ trombitatéma ritmikussága, dallam-
világa utánozhatatlan. A szóló közepén
illetve végén található breakben is használja
azt a bizonyos bõvített kvintet, ami minden
alkalommal mosolyt csal az ember arcára.
Az elõbb említett felvétele egyébként Jimmy
Strong klarinétozik, Fred Robinson harso-
názik, és Zutty Singleton dobol (természetes
a bigband tagjaiként)� ugye ezek a nevek
ismerõsek a második Hot Five felállásából.
Egy másik felvételen a

-n Pops Fosters bõgõzik (vonóval),
illetve J. C. Higginbotham játssza a harsona-
szólót. Ezeken a korai big band felvételeken
a zenekari kíséret még elég �sweet�-es
(�édeskés�, finom, vibrátós játékmód).
Kiváló példa erre pl. a

hangszerelése (elsõ szaxofontéma). Arm-
strong énekét illetve szólóját jellemzõen
szõnyegszerûen, egyszerû tartott hangokkal
kísérik. Ezeket a felvételeket hallgatva
akaratlan is feltûnik, hogy a számok nagy
általánossággal egy meglehetõsen magas
hangon végzõdnek. Mondhatni Louis
minden zárásnál kivágja a magas C-t (persze
ez általában jóval magasabb hangot jelent).
A When You�re Smiling utolsó trombita-
témája (a szám kb. utolsó 1 perce) például
nagyon komoly technikai felkészültséget,
fizikai állóképességet igényel � Louis mégis
megkérdõjelezhetetlenül, teljes átéléssel
fújja. A hosszabb hangoknál minden eset-
ben (hangmagasságtól függetlenül) megfi-
gyelhetõ az a jellegzetes armstrongi vibrátó,
ami már-már ajaktrillába csap át.

1930-ban Los Angeles-be megy ahol Louis
Armstrong & his New Sebastian Cotton
Club Orchestra néven készít felvételeket,
illetve a New Cotton Club nevû helyen
játszik rendszeresen. A zenekar dobosa
ezúttal Lionel Hampton (akivel vibrafonos-
ként késõbb Benny Goodman kvartettjében
találkozunk). Olyan kiváló felvételek készül-
nek ekkor, mint pl. a , vagy a

. Az énekeknél
megfigyelhetõ, hogy a dallammal nagyon
szabadon bánik a mester. Valamikor egy
hangot ismételgetve mondja a szöveget,
figyelmen kívül hagyva az eredeti
dallamhangokat; vagy éppen teljesen más
irányba viszi a dallamívet egy-egy nyomaté-
kosabb szó kihangsúlyozása végett. Nagy
iskola lehet ezeknek a felvételeknek az
átnyálazása, ha az ember komolyabban akar
jazzénekléssel vagy akár csak a mûfajjal
foglalkozni � és itt hangsúlyoznám, hogy
nem a rekedtes (sokak által unásig utánzott)
hangszínrõl beszélek, hanem kizárólag a
zenei megoldásokról, ritmusról� de errõl
még lesz szó késõbb. A
éneklésénél talán még fokozottabban
érvényesek az elõbb felsorolt jellemzõk. De
figyeljük csak meg a Lionel Hampton

vibrafon bevezetõje utáni trombitatémát,
de vegyük csak az elsõ 3 hangot. Három
egyenes, nyers, �nemtörõdöm� hangot
hallunk! Ez a lecsupaszított egyszerûség is
része Louis Armstrong stílusának (nem is
csoda, hiszen aki még nem is olyan régen
szénlapátolásból próbált megélni�). Ezzel
szemben természetesen a számvégi
�csillogó-villogó� kadencia és a záró magas
hang sem marad el (ezúttal egy magas F-et
hallunk). A -ben
(�Megõrjítesz�) megnyilvánul Louis
showmansége is. Röviddel a szám kezdete
után leállítja a zenekart és egy kis szöveges
interlude következik, majd mikor újra ját-
szani kezd a zenekar, folyamatosan biztatja
õket, dumál, együtténekel a szólistával,
teljesen átadja magát a számnak és
�megõrül�. Az énekes szakasz középrészé-
ben (ami egyébként egy elég sûrû szöveg
lenne) scattel! � persze ez még talán jobban
is szimbolizálja a szöveg szerinti õrületet a
szeretett kedves iránt. A  lassú,
nyugodt elõadásmódja talán hitelesebben
meséli el az egykori kaszanova történetét,
mint a Louis Prima által elhíresült vidám
shuffle-os verzió (ahogy manapság talán
többen ismerjük ezt a dalt). A gyors
trombita szólórész után kiszélesedõ
kadencia szabályosan elsiratja kiöregedett
dzsigolónkat.

Louis Los Angelesben kapta elsõ filmszere-
pét (Ex-Flame), amit számos további felké-
rés követett. A
címû 10 perces rövidfilm például egy jazz-
õrültrõl szól, aki folyamatosan Louis
Armstrong zenéjét hallgatja otthoni
gramofonján, majd amikor álomba szende-
rül, Jazzmánia ország királyaként találja
magát, ahol Louis Armstrong és zenekara
tigrisbõrbe bújt õsemberekként játszanak
fõhõsünk szórakoztatására. A filmben hall-
ható az I�ll Be Glad When You�re Dead You
Rascal, You és a Shine is. De Louis zenéje
egy 1932-es Betty Boop rajzfilm-epizódnak
is alapjául szolgált (

), ahol gyakorlatilag egy
kannibált alakít. A címadó dalon kívül a
rajzfilm végén elhangzik a Tiger Rag is.

Közben 1931-32-ben visszamegy
Chicagóba ahol több Hoagy Carmichael
szerzeményt is rögzít, többek között

ot és a t. Utóbbit élete
végéig elõszeretettel játszotta. Ez idõ tájt
tartóztatják le marihuána birtoklásért �
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélik.
Élete végéig rabja maradt a szernek � de
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nem próbálkozott soha az erõsebb
drogokkal. A következõ években elsõ ízben
látogat Európába. Dániában, Svédország-
ban, Norvégiában, Hollandiában és Angliá-
ban turnézik. �34-bõl Koppenhágából ma-
radt fönn egy videófelvétel, amin három
szám erejéig (

) láthatjuk a Louis Armstrong &
His Orchestra élõ koncertjét. Louis
mozdulataival valósággal hergeli zenekarát.
Itt látható milyen kiváló showman volt már
akkor is. A számok összeválogatása is kész
show-mûsor: egy lassabb középtempó, egy
gyors és egy még gyorsabb, és persze a záró
hangok is egyre magasabbak.

Miután visszatért Amerikába Joe Glasert
teszi meg új menedzserének, aki élete végéig
mellette marad és kemény kézzel,
kompromisszumokat nem tûrve rendezi
ügyeit. Glaser �35-ben rögtön megszerzi
(�kibérli�) a teljes Luis Russell zenekart
(Luis Russell zongorista a korszak egyik
legjobb fekete big bandjének volt a
vezetõje), ahol Armstrong igazán otthon
tudta magát érezni, hiszen többségében régi
New Orleans-i cimborái (Henry �Red�
Allen, Pops Fosters, Albert Nicholas, vagy
a dobos Paul Barbarin) ültek a zenekarban.

 A formáció neve természetesen ugyanúgy
Louis Armstrong & His Orchestra maradt,
csak ugye a csapat felállása fixálódott. �36-
ban így került lemezre pl. az

 c. (mára sajnos feledésbe merült)
gyöngyszem is, ahol megint csak felfedez-
hetõ egy armstrongi névjegy. Ezúttal az

ellenpontozásról van szó. Az ellenpont
általában inkább harsonás feladatkör (a
dallam kiegészítése, kitöltése � volt már
errõl szó), de itt az elsõ periódusban Louis
trombitája kapja a feladatot (miközben a
dallam tenorszaxofonon szól). Néha mintha
már-már inkább a trombitára figyelnénk
jobban, mint a szaxofon szép melódiájára.
Louis nagyon nagy mestere volt ennek �
olyan, mintha elõre megkomponált zene
lenne�  Egy másik �36-os felvétel a

. Itt a ritmust figyeljük! Már a
koppenhágai videón (Dinah, Tiger Rag)
feltûnhetett, hogy miközben a zenekar egy
igen gyors tempót játszik, Louis mesterien
játszik/énekel a zenekar �felett�; mondhat-
ni a tempó felett. Nem leírható, nem
utánozható ritmusokról van itt szó � ez egy
speciális tempóérzet. Miközben pontosan
tudja, hogy a zenekar hol jár, a saját játékát
egy teljesen más ritmikai dimenzióba
helyezi, ami a végterméket hallgatva mégis
tökéletes egészet alkot. Persze ha ezt
magának Louis Armstrongnak magyaráz-
nám, valószínûleg nem értené, mirõl
beszélek � hiszen õ ezt így érezte és kész,
ez volt neki a normális. A felvételen az ének
kör után hallunk egy kiválóan eljátszott,
virtuóz szaxofon �soli�-t (amikor többen
szólóznak), ami a Russell zenekar profi
színvonalát mutatja. A szám vége félelme-
tes, 3 periódust játszik a mester, persze
egyre magasabban, és hát a ritmus�

A számtalan big band felvétel mellett 1937-
40 között összesen 12 unikumnak számító
számot rögzít a Mills Brothers énekegyüt-
tessel közösen. Ezek között került lemezre
az  illetve
a  A négy Mills testvér
specialitása a hangszerek utánzása volt. John
Mills maga volt az egyszemélyes ritmus-
szekció. Mély hangjával kiválóan utánozta
a tubát (igen, az énekhang � én is azt hittem
elõször. hogy hangszer). A többi testvér
Harry, Herbert és Donald pedig a szóló-
hangszereknek voltak kiváló imitátorai. A
Song Is Ended-ben például Louis kezdõ
vokálja alatt mintha egy szordínós trombita
ellenpontozna (tiszta Muggsy Spanier).

�38-ban végül elválik Lil Hardintól, és
elveszi Alpha Smitht. Míg Lil elég rövid
pórázon tartotta, irányította Louist, Alpha
gátlástalanul költötte a pénzét � tehát ez a
házasság sem tartott örökké. Negyedik

felesége (1942-tõl) Lucille Wilson lett, aki
élete végéig kitartott mellette.

A �40-es évek elejére kifulladt a
swingkorszak. A dixieland revival, illetve a
bebop hódított. A big band zene kiment a
divatból. Louis zenekara elfáradt, egyre
kevesebb volt a koncert, illetve a lemez-
felvételek is megcsappantak. Louis a köztu-
datban maradt � Glaser tudta, hogy hamaro-
san újítani kell, vagy pártfogoltja is eltûnhet
a színrõl, mint ahogyan több New Orleans-i
zenésztársának is fel kellett adnia a
zenészséget. �47-ben végül Glaser összerak
egy kisebb zenekart egy New York-i
koncertre (Jack Teagarden a csapat
harsonása) � az óriási sikerre való tekintettel
néhány hónapon belül megszûnik a Louis
Armstrong & His Orchestra és átveszi a
helyét egy hat tagú formáció, amivel Louis
élete végéig folyamatosan koncertezett a
világ minden pontján; ez volt a Louis
Armstrong & His All Stars, errõl szól majd
Armstrong-cikksorozatunk harmadik,
befejezõ része.
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