
�Bix lives�
Bix Biederbecke (Leon Bismark
Biederbecke 1903-1931 � jazz-

kornettes) játékmódja semmivel sem volt
kisebb volumenû, mint magáé Louis
Armstrongé. Természetesen két teljesen
különbözõ zenei stílusról van szó, mégis
mindkét elõadó óriási hatással volt a jazz
korszak alakulására, de legalább is a
trombitások zenéhez való hozzáállására.
Armstrong született szólistaként mindig
elõtérben van. Hangosan, virtuózan játszik,
a szám végén általában �kivágja a magas
C-t�. Ezzel szemben Bix egy zenekari
játékos, visszafogott lírai hang.

Bix elsõ hangszere a zongora volt. 7 évesen
egy davenporti napilap mint csodagyereket
említi, aki hallás után bármit lejátszott a
zongorán. Bix késõbb kibontakozott zenei
világára nem csak jazz-zenész kortársai
(Armstrong, King Oliver, a New Orleans
Rhythm Kings, Original Dixieland Jazz
Band) voltak hatással, de az európai
impresszionisták, Claude Debussy és
Maurice Ravel is.

Bix elsõ felvételei egy
(Torkosborzok) nevû formációval készültek
1924-ben. A �takka-takkás� megszólalású
zenekarból (úgy játszottak, mint a korai
fehér zenészek, akik utánozni akarták a
feketék zenéjét) magasan kitûnik a kornettes
játékának hajlékonysága, egyéni lírai
megformálása. Érdekes meghallgatni pl. a
Wolverines által elsõk közt felvett

t, különösképpen a kornett szólót � Bix
játékmódja jóval elõbbre mutató, mint
társaié! Ez a jelenség a Louis Armstrong &
His Hot Five felvételein is felfedezhetõ.  Pl.
a  (1927) � ahogy
Friedrich Károly tanár úr mondta jó pár éve:
�Armstrong úgy játszik itt mint egy UFO�.
Hát Bix is UFO volt :-).

Késõbb  és
zenekarainak lett tagja. Ezek a zenekarok
hegedûkkel kiegészített nagyzenekarok
voltak (a Bohém Fesztiválokról talán
többeknek ismerõs Bratislava Hot
Serenaders is ebben a stílusban játszik), akik
meghangszerelt programzenét játszottak.
Természetesen az elõre megírt, kidolgozott
zenei részeket rögtönzött jazzszólók
színesítették � erre a célra volt ott Bix (aki
egyébként kottaolvasási hiányosságai miatt
nem is nagyon tudott volna csatlakozni a

hangszerelt részekhez). Goldkette és
Whiteman is kiváló zenészeket
foglalkoztatott, Bix itt találkozott többek
között rel, vel,

kel, val, gal, sõt
késõbb nel, val is.
Ezek a zenészek igazi jazzmuzsikusokként
hamar megunták a nagyzenekarok
hangszereléseit, bezárva érezték magukat az
elõre megtervezett hosszúságú szólókban �
zenei szabadságot akartak. Ezt az irányzatot
akkoriban -nek hívták. Tehát ha
igazi forró jazz-zenét szeretnénk hallani,
érdemes ezeket az általában kisebb
formációkkal felvett lemezeket forgatni.

Az elsõ két ilyen felvétel még 1924-ben
 név alatt készült � sajnos itt

Bix még nem igazán jut szólószerephez.
1925-ben viszont a Goldkette zenekar
akkori tagjaiból formálódott

 (az elsõ olyan felvétel,
amit saját nevén adtak ki) további két
felvételt rögzít (ezeken Tommy Dorsey
harsonázik). Az egyik a � Bix
szülõvárosa után elnevezett saját
szerzeménye. Itt játszott szólója azóta is
etalon, fõleg a szóló közepén levõ ben
játszott egészhangú skála jellegzetes
(zenészek elõnyben :-). 1927-ben Frank

 név alatt
lemezre kerül a  A C-
melody szaxofonos (méretben és
hangolásban is a B-tenor és az Esz-alto
szaxofon közé helyezhetõ) Trumbauer
érzékeny, hajlékony játéka, illetve a gitáros

Eddie Lang egyéni, akkordbontogatós
játékmódja makulátlanul illik Bix stílusához.
Ezt a felvételt a jazzkutatók
korszakalkotónak mondják. Az itt elhangzó
C-melody illetve kornett szólók
(felvételrõl való lejegyzése) és eljátszása a
mai napig kötelezõ tananyag a
jazziskolákban � legalábbis nekem az volt...
Ezek a szólók elõre vetítik a jóval késõbbi

mûfaj légkörét, illetve a még
késõbbi  hangulatát (Chet Baker).

�27-ben rögzítette saját szerzeményét az
 (Ködben) címû zongoraszóló

darabot. Már a címbõl is egyértelmû, az
európai impresszionista hatás, de ha
belehallgatunk sem kell sokat várnunk,
hiszen a darab elején rögtön megjelennek a
Debussy stílusára jellemzõ mixtúrák.

 (Gyetyafények),
(Villanások) és  (Sötétben)
címmel még három hasonló hangvételû
zongoradarab maradt fent, sajnos csak
kottában.

Bix hot jazz stílusú felvételeit a
 1927-28

között készült 13 felvétele koronázta meg
(

stb.) A
zenekar felállása: kornett, klarinét, harsona,
zongora, basszusszaxofon, bendzsó (a
bendzsós Howdy Quicksell jelenlétét nem
minden diszkográfia említi, illetve a
felvételeken sem mindig hallható), dob. A
csapat különlegessége a basszusszaxofonos

M������� M������ C������� � a klasszikus jazz
stílusjegyei � Korb Attila
Attila, a Bohémekhez egykor 13 évesen kerülõ harsonás, kornettes, zongorista, énekes a magyar jazzpaletta egyik
legtehetségesebb figurája. Segítségével érthetõbbé válik a klasszikus jazz és más füllel hallgat majd zenét az olvasó.

Wolverine Orchestra, Chicago, 1924



Adrian Rollini volt, aki Bixhez hasonlóan
zongorista csodagyerekként kezdte
pályafutását. Rollini zenei lüktetése óriási
hatással volt a késõbbi swingkorszak
szaxofonosainak játékmódjára (pl.

ra). Bár csak a �27-ben felvett hat
számban játszik, mozgékony, fantáziadús
basszusszaxofon játéka egyedül álló ízt
adott Bix csapatának. Érdekes megfigyelni
a harsonás Bill Rank játékmódját, ami
szinte teljesen mellõzi a glissandókat
(hajlításokat), viszont tele van óriási
ugrásokkal. Egyik ilyen több mint két
oktávot ugró patternje (sokszor használt
zenei fordulata) hallható pl. a

 (1928) c. track harsonaszólója
végén.

A Gang ritmikai lüktetése egyedülálló! A
zenészek kivétel nélkül �dobolnak� a
hangszereiken. Bár a késõbb kialakult
swinges, triolás lüktetés még nem hallható
(a ritmus sokkal inkább egyenes,
fúvószenekaros), mégis teljes értékû jazzrõl
van szó! Az általuk teremtett harmóniavilág
is egyedi: a 3-4 szólamú alapakkordok (alap,
terc, kvint; domináns esetében a szeptim) a
szext és a nóna (az akkord alaphangjától
számított hatodik és kilencedik hang)
megjelenésével 5-6 szólamúra dagadnak. Ez
a jelenség természetesen az akkori európai
zene közvetlen hatása volt.

A teljes képhez sajnos hozzátartozik, hogy
Bix Biederbecke komoly alkoholproblémák-
kal élt. Zenésztársai szerint éjjeliszekrényére
mindig be volt készítve egy jó pohárnyi gin,
hogy ébredés után rögtön italhoz juthasson.
Alkoholizmusa vezetett korai halálához is.
Zenéjét azonban a mai napig ünneplik.
Davenportban idén 40. alkalommal
rendezték meg a �Bix Beiderbecke
Memorial Jazz Festival�-t, aminek
szlogenje: �Bix Lives�, vagyis �Bix él�. MEGNYÍLT!

VIPtagoknak 20% kedvezmény minden Bohémanyag árából

Bix mellszobra Davenportban

Bix Beiderbecke


