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JAZZKANCELLÁR KALANDJAI • Szalóky Béla
Béla a legsokoldalúbb magyar jazzmuzsikusok egyike. Harsonás, a Benkó Dixieland Band kor-
nettese, a Police Big Band vezető karmestere („civilben” ezért rendőr őrnagy). Megjárta nagy 
fesztiválok, híres jazzklubok sorát, mindenütt ott volt, ahol egy világsztár felbukkant, rendszere-
sen játszik jazznagyságokkal. Elsősorban a velük közös élményeit, sztorijait osztja meg cikkeiben.

Nem is gondolnánk, hogy száz 
évvel ezelőtt, 1916-ban mennyi 

minden történt a szinte még csak születőben 
lévő jazz világában. New Orleansban ebben 
az évben tartotta első fellépését a trombitás 
Nick LaRocca (a Tiger Rag szerzője) veze-
tése alatt az Original Dixieland Jass Band 
(nem elírás, akkor még a Jass szó szerepelt 
a zenekar nevében). Az öttagú együttes ze-
nészei korábban mindannyian Papa Jack 
Laine fúvószenekarában muzsikáltak. Az 
ODJB jazztörténeti jelentőségű banda volt, 
hiszen egy évvel később, 1917-ben ők ké-
szítették az első olyan jazz hangfelvételt 
(Livery Stable Blues), ami kereskedelmi 

forgalomba került és szélesebb közönség-
hez eljutott. Az első hangfelvételek egyike 
éppen 1916-ban készült, a kevésbé ismert 
afro-amerikai dixieland komponista, zene-
karvezető, klarinétos, Wilbur Sweatman 
nevéhez kötődik, aki többek között saját 
szerzeményét, a „Down Home Rag”-et rög-
zítette, egy apró kiadó, az Emerson Records 
számára. Néhány történész szerint ez volt a 
legelső jazz hangfelvétel. New Orleansban, 
ami ekkor még nem volt hadikikötő,  ekkor 
még pezsgő társadalmi élet zajlott, a mula-
tónegyed Storyville virágzott, munkát adva 
megannyi muzsikusnak. 1916-ban olyan 
nagyszerű jazzmuzsikusok születtek, mint 
a bőgős Benny Moten (az ő Kansas City-i 
zenekarának másodzongoristájaként kezdte 
pályafutását a legendás Cout Basie), a har-
sonás Bill Harris, a bendzsós-zenekarvezető 
Bob Scobey, a Duke Ellington Orchestra 
fantasztikus lead-trombitása Cat Anderson, a 
nagyhatású gitáros Charlie Christian, a zon-
gorista-trombitás-hangszerelő Dick Cary, a 

zenekarvezető Jay McShann, a szaxofonos 
Paul Quinichette, korának legfoglalkoztatot-
tab bőgős-tubása Red Callender és jelen cik-
künk főszereplője, a trombitás Harry James.

A legendás trombitavirtuóz, big band veze-
tő Harry James az amerikai Georgia állam 
Albany nevű városában látta meg a napvi-
lágot, anyja cirkuszi lovas akrobata, apja 
az The Haag Circus nevű utazó cirkusz 
zenekarának vezetője volt. Gyermekéveit 
a cirkusszal töltötte, tíz esztendős korában 
kezdett trombitát tanulni. Apja igen szigo-
rúan vette a zenetanulást, a kis James addig 
nem foglalkozhatott mással, amíg meg nem 
tanulta napi adagját: egy oldalt az azóta is 
a trombitaoktatás alapművének számító 
Arban trombitaiskolából. Miután a család 
1931-ben a texasi Beaumont városába köl-
tözött, a fiatal Harry helyi tánczenekarok-
ban, többek között az igen népszerű Ben 
Pollack zenekarában trombitált. 1935-től 
1937-ig volt a Pollack zenekar tagja, ahon-

Harry James
100 éves lenne az 
éneklő trombitás

nak anélkül, hogy felrúgná a saját maga 
választotta játékszabályokat. Az új dalok 
közül mindenképpen kiugró a korábbi 
lemez címadó dala, a Küssen kann man 
nicht alleine, amelynek szövegét és dalla-
mát Raabe társszerzőként jegyzi.

A frivolitást mind a két repertoárban a 
bizarrig, sőt a skizoid jellegig viszi Ra-
abe előadása. Tud egyszerre lenni vad és 
vadász, hevesen udvarló férfi és csábos 
nőimitátor, önazonos helybeli és riadt 
idegen, repertoárjának egyes darabjaiban 
pedig még azt is eléri, hogy „árja” vagy 
„zsidó” legyen. A Comedian Harmonists 
nagy korszaka 1927-1935-ig tartott, a zsi-
dók egyre gyilkosabb indulatú üldözése 
véget vetett a fantasztikus sikertörténet-
nek, a történelem vége, a második világ-
háború minden addigit felülmúló bor-
zalmai pedig új kontextusba helyezték a 
Raabe által is megidézett kort. Nem aka-
rok Európa jövőjével kapcsolatosan, ami-
re most Raabe születése óta a legsötétebb 
árnyék vetült, jóslásokba bocsátkozni. De 
tény, hogy hátborzongatóan mutatja meg, 
hogy mi magunk 2016-ban mennyiben 
hasonlítunk a pusztulásba rohanó akkori 
világra.
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nan ’37-ben kilépett, mivel helyett kapott 
a kor legismertebb swingzenekarában, a 
Benny Goodman Orchestrában. Rigorózus 
apja szigorú gyakorlási metódusának kö-
szönhetően kiemelkedően jól, hibátlanul és 
gyorsan olvasott kottát (ahogy a zenészek 
mondják: jól blattolt), amivel Goodman-ze-
nekarban dolgozó kollégáitól kiérdemelte a 
„The Hawk” (a sólyom) becenevet. Azzal 
cukkolták, hogy ha egy légy rászáll a kottá-
jára, azt is eljátssza. (Ennek is van a magyar 
zenész-szlengben megfelelője: a légyszart is 
lejátssza. Pardon!) Ebben az időben alakult 
ki jellegzetes éneklő trombitastílusa, aminek 
fő elemei a nagy, széles vibrátók, ajaktrillák 
és glisszandók voltak. Ezeket a technikákat, 
amik a hot jazzben is felfedezhetőek voltak, 
újszerűen ötvözte az úgynevezett bel canto, 
éneklő stílussal.

1939-ben megalapította saját zenekarát Har-
ry James and his Music Makers néven. A 
kezdetben hagyományos big bandként mű-
ködő zenekart 1941-ben vonósokkal bővítet-
te ki, „You Made Me Love You” című felvé-
telük 1941-ben az amerikai Hot10 listára is 
felkerült. Ez a zenekar volt az első, amely – 
egyéves szerződéssel – elsőként alkalmazta 
az énekes Frank Sinatrát. Érdekesség, hogy 
Harry James a Frankie Satin művésznevet 
javasolta Sinatrának, aki ezt visszautasította. 
A zenekar tagja volt a későbbi big band ve-
zető dobos fenomén Buddy Rich.

1945-ben a jelentősen megcsappant bevéte-
lek miatt a zenekar feloszlatása mellett dön-
tött, de azonos néven egy kisebb felállású 
csapattal folytatta karrierjét. 1950-ben nagy 
sikert hozott számára a Bix Beiderbecke 
életét bemutató mozifilm, a „Young Man 
with a Horn”, ahol Kirk Douglas játszotta a 
főszerepet Harry James trombitajátékával. 
Zenekarának felvételei számos hollywoo-
di filmben hallhatók, többek között Woody 

Allen „Hanna és nővérei” című alkotásában.
Utolsó fellépésére 1983-ban Las Vegasban 
került sor. A nagybeteg Harry James hét 
nappal később, napra pontosan a második 
feleségével kötött házasságuk 40. évfordu-
lóján halt meg, temetésén Frank Sinatra bú-
csúztatta. Háromszor nősült, második fele-
sége az ismert színésznő, Betty Grable volt. 
Négy gyermek édesapja, és tizenhat unoka 
nagyapja volt.

Zenekara, amit az ötvenes években ismét big 
banddé bővített, egészen 1983-ig működött 
saját vezetésével, utána Fred Radke vet-
te kézbe a bandát, ami a vezetésével a mai 
napig működik. (Vesd össze a nagy múltú 
magyar Benkó Dixieland Banddel, ami az 
alapító Dr. Benkó Sándor halála után az 
örökösök tiltása miatt nem viselheti eredeti 
nevét, így a tagjai új néven, Dixie Kings of 
Hungary-ként folytatják pályafutásukat.)


