
Életrajz Arthur Briggsről

Az elegáns és mindig makulátlan Arthur Briggs, akit sokszor hasonlítottak 
Louis Armstronghoz, és aki többek között Sidney Bechet,  

Coleman Hawkins és Django Reinhardt partnere volt, tanulóéveitől  
eltekintve nem szerepelt professzionális zenészként Amerikában, viszont 

annál nagyobb hatással volt az európai jazzéletre. Azt követően, hogy  
a Southern Syncopated Orchestra (SSO) tagjaként 1919. májusában Angliába 

érkezett, egyre inkább otthon érezte magát Európában. A jazztörténeti 
kánon újragondolásának és a jazz európai történetében még bőven  

meglévő fehér foltok eltüntetésének igénye egyaránt aktuálissá tette 
az első átfogó, ráadásul hivatalos Briggs-életrajz publikálását.

Zipernovszky Kornél
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Briggs Párizsban élő lánya és amerikai rokonsága a zenész 

és újságíró Travis Atria számára engedtek először be-

tekintést a mindeddig publikálatlan, magnóra mondott 

időskori memoár leiratába, amely így rengeteg új tényt 

és részletet hozott napvilágra.

Amint azt Rainer Lotz és Horst Bergmeier kikutatták, Briggs 

(1901-1991) megmásította születési adatait. Váltig állította, 

s a lexikonokban is így áll, hogy Dél-Karolinában született, 

két évvel korábban. Valójában St. George városában, 

Grenadában született, így tizenhat évesen brit alattvalóként 

költözött New Yorkban élő nővéréhez. Briggs azért tódította 

magát idősebbnek, hogy kiskorúként csatlakozhasson a 

jazz hajnalán oly nagy jelentőségű zenekarokhoz, leginkább 

a Southern Syncopated Orchestrához. Ugyan tanult 

klasszikus zenét otthon, de Dél-Karolinában, a sok híres 

jazz-zenészt kinevelő Jenkins Árvaházban, ahogy állította, 

soha. A jazz tulajdonképpen Briggs-szel egyszerre nőtt fel, 

és ő az amerikai származást nemcsak brit bevándorló 

mivolta miatt akarta elhitetni, hanem az akkor felívelő zenei 

kifejezésmód elsajátítását ezzel a felvett identitással is ki 

akarta fejezni. A jazz hírvivőjeként rengeteg USA-állam-

polgársággal nem rendelkező fekete rebbent szét  

ekkoriban az egész világon a szórakoztató-iparban, akiket 

szándékuknak megfelelően vagy őket meg sem kérdezve 

„amerikai néger”-ként plakátoltak ki. 

Briggst Londonban egy zeneakadémiai tanár is szárnyai alá 

vette. Sidney Bechet-vel sétált a városban, amikor barátja 

meglátta és megvette élete első szopránszaxofonját. 

1922-től már a kontinensen dolgozott, először Brüsszelben, 

és fokozatosan zenekarvezetővé lépett elő, itt egyszer 

Bobula Lajost is szerződtette. Időközben hazalátogatott 

Amerikába, de nem kapott munkát, és a szegregációt is 

nehezen viselte. Párizsba visszatérve azután a század egyik 

legizgalmasabb kulturális pezsgésében (Le Tumulte Noir), 

Joséphine Baker, Mistinguette,  Ada Bricktop Smith, 

Langston Hughes, Scott Fitzgerald, Cole Porter, művészek 

és bohémek között vált híressé. Ekkor kapott szerződést 

először Bécsbe, ahol utóbb a magyar dobos Chappy is 

csatlakozhatott a nagyhírű együtteshez, végül Isztambulon 

keresztül utaztak vissza Franciaországba 1926-ban.  

Első lemezeit Párizsban, sok felvételét Berlinben készítette. 

A belga teoretikus Goffin és a francia Hot Club kritikusai, 

szervezői erősen támaszkodtak rá, adtak véleményére. 

Először az ő ötlete volt, hogy Grappelli mellé Djangót is 

meghívják egy klubba, közös felvételeik is készültek, ahogy 

Briggs Coleman Hawkins-szal is összebarátkozott akkor. 

Meghívták a bécsi Konzerthausba is klasszikus műsorral,  

de Joséphine Baker és a Jonny spielt auf  bemutatói elleni 

tiltakozás kapcsán akkor radikalizálódott közvélemény 

nyomásának engedve ez nem valósult meg. Újabb magyar 

kapcsolata is itt alakult ki: zenekarával együtt szerepelt 

Kertész Mihály rendezésében egy osztrák filmkomédiában, 

de sajnos hang nélkül. Párizsban státusa tovább emelke-

dett, nagy revük és klubok a Riviérán igyekeztek  

szerződ tetni. Armstrong helyettesítésére is felkérték,  

amikor a legendás trombitás nem bírta a fárasztó turnét. 

Végül össze barátkoztak, Armstrong hívta magához 

Amerikába. Duke Ellington is személyesen hallgatta meg, 

 és ugyanilyen ajánlatott tett neki, de Briggs Európában 

maradt. Elszokott a rasszizmus gyötrelmeitől, és közben 

belga élettársával lakást is vettek Párizsban. Ellington 

Bricktop világhírű klubjának zenei vezetőjét jött meg-

hallgatni, ahogy Cole Porter is, kezében a Night and Day 

első kéziratával. Így minden bizonnyal Briggs nevéhez 

fűződik ennek a standardnek a premierje. 

Briggs professzionalizmusa és egyenessége nagy tiszteletet 

váltott ki, de sokan kihasználták háta mögött aláírt  

szerződésekkel, zenekarának elcsábításával, közös  

szerzemények kisajátításával. Az élvezetek bűvkörében élő, 

minden éjjel ájulásig bulizó közegben Briggs józan maradt. 

A legvég sőkig elment zenekari tagjai érdekében, sokszor 

segített kollegáinak, egy ilyen gesztus végül az életét 

mentette meg. A jazzkorszak lázának csillapodása után 

kubai stílusú zenekart is alapított, és a legnagyobb  

sztárokkal is fellépett a Salle Pleyelben. 

Franciaország náci német megszállása után Briggs 

internáló táborba került, és kis híja volt, hogy koncentrációs 

táborba szállítsák tovább, de az az angol zongorista, 

akin egyszer segített, zenekart alakíthatott a Párizs mellett 

fekvő St. Denis-i internálótáborban, és kikönyöröghette, 

hogy áthozzák Briggst. A táborzenekart együtt vezették, 

Briggs játszotta az ébresztőt és a takarodót, még a német 

helytartó tábornok előtt is koncertezhetett – persze 

Beethoven művekkel és indulókkal. Négy év gyötrelemben 

telt, de a megsemmisítő táborokhoz képest túlélhető volt 

a fogság. Párizs visszafoglalása után zenekarával együtt 

visszatért a fővárosba, ahol napokon belül zenekart 

szervezett a Chez Florence- ban, és zenekarával együtt 

dolgozni kezdett. Tíz évvel később megházasodott, 

gyermeke születése után odaadó apa lett belőle, abba-

hagyta a koncertezést, és még húsz évig tanított egy 

zeneiskolában. Közel kilencven évesen halt meg.

Atria életrajza, amely böngészhető a Google Books-on, 

részletességével együtt is lenyűgözően olvasmányos. 

A szerző nem is jazz-szakkönyvet akart írni, hanem  

egy igaz embernek és kiemelkedő zenésznek emléket 

állítani. Elkerüli a túlzás csapdáját Briggs jazztörténeti 

újraértékelése kapcsán, de könyvével mégis eléri, 

hogy hőse ne csak európai, hanem amerikai szemmel 

is elnyerje méltó helyét a kánonban.  


