
�Az Új Zene� � a
New Orleansi jazz

1865-ben véget ért az amerikai
polgárháború, melybõl az egymás

ellen harcoló Észak és Dél 5 éves harca után
a rabszolgaságellenes Észak került ki
gyõztesen, ezért a rabszolgatartó Délnek
(Louisiana, Texas stb.) fel kellett számolnia
a rabszolga-kereskedelmet. A közel 4 millió
felszabadult afroamerikai végre szabadon
gyakorolhatta a generációkkal korábban
magával hozott zenét.

Ebben a korszakban született
(1868 Texarkana?�1917 New York). Joplin
elõször zongorázott, majd késõbb
zeneszerzést tanult és elsajátította az
európai zene stílusjegyeit is. A
századfordulóra a zene
kiemelkedõ alakjává vált. A ragtime formája
jellegzetesen európai (4 részes, indulóhoz
hasonló), ritmikája pedig afroamerikai
jellegû (eltolt ritmusok, szinkópák). Ezek a
darabok improvizációtól mentes, hangról
hangra megkomponált mûvek, melyeket
csak kottaértõ emberek tudtak eljátszani.

Voltak azonban olyan néger tehetségek,
akiknek nem volt lehetõségük európai zenei
formákkal, tradíciókkal megismerkedni és a
kottát sem ismerték. Improvizált zenéjük
így nem maradhatott fenn a jövõ generáció
számára, létezésüket csupán fényképek,
anekdoták támasztják alá.
Visszaemlékezések szerint a fejlõdés
kulcsfigurája a kitûnõ New Orleans-i
trombitás,  a fenti képen látható
(1877-1931) és zenekara volt. Bolden volt
az elsõ, aki az eredetileg énekes mûfajnak
számító t átültette fúvós hangszerekre,
a kíséretben (ritmusszekció) pedig gitárt és
bõgõt használt. Õ alkalmazta elõször a
trombita, klarinét, harsona felállású fúvós

sort, amely késõbb az egész klasszikus jazz
korszakban meghatározóvá vált. Bolden
zenekara akkora szenzációt keltett, hogy
igen hamar sok utánzójuk akadt. Sajnos
1907-tõl haláláig alkoholizmusa és
skizofréniája miatt intézetbe kényszerült, így
nem készíthetett felvételeket.

Buddy Bolden után , majd
 (kornettesek) vették át a zenei

vezetõ szerepet New Orleansban. Keppard
1915-ben visszautasította egy New York-i
lemezkiadó felkérését, mivel félt, hogy
valaki lemásolja a stílusát. Így az elsõ
jazzfelvételt egy fehér zenészekbõl álló
zenekar, az
(ODJB) készítette el 1917-ben. A
kifejezést (eleinte jass) 1915 körül kezdték
használni, majd az ODJB népszerûségének
hatására terjedt el. Oliver �23-ban elsõ
feketeként, Keppard �24-ben készített
elõször felvételeket.

A jazz idõközben nagyon gyorsan terjedt.
A �20-as években már Chicago volt a
központ, ahol a zene folyamatos fejlõdésen,
átalakuláson ment keresztül. A New
Orleans-i �öreg� stílus már nem volt
népszerû. Az idõközben New Orleansból
Chicagóba költözött zenészeknek
(Keppard, Oliver) is lépést kellett tartani az
aktuális trendekkel, így az általuk �23-�24-
ben készített felvételek már nem az eredeti
stílust tükrözik.

Jogosan teszi fel a kérdést az olvasó:
honnan lehet akár halvány sejtésünk is az
eredeti New Orleans-i zenérõl?
zenetörténész 1942-ben érkezett New
Orleansba, hogy felvételeket készítsen a
legendás trombitással, nal
(1879/89-1949), aki már 1931 óta nem
zenélt (egy verekedésben elvesztette elsõ

fogait és trombitáját is). Russell zenészek
közti gyûjtésbõl új mûfogsort csináltatott
Bunknak és rávette, hogy kezdjen újra
trombitálni. Az ekkor készített felvételek a
�New Orleans revival� (újjászületés)
korszak kezdetét jelentették.

Érdemes összehasonlítani a Bunk Johnson�s
Original Superior Band 1942-es és a King
Oliver�s Creole Jazz Band 1923-as
felvételeit. Bár a Johnson-féle felvétel majd�
20 évvel késõbbi, mégis úgy néz ki, hogy
sok szempontból korábbra repít minket
vissza a jazz evolúcióban, mint az Oliver-
féle.

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.



Ha az összhatást nézem, Johnson felvételei
sokkal egyszerûbbek. Olivernél például
minden számnak ki van dolgozva a vége, az
adott periódushoz szinte minden esetben
hozzátold néhány (általában 2) plusz ütemet,
kódát (ezt chicagói végzõdésnek is hívták).
Johnsonnál nem találunk ilyen végzõdéseket,
õ mindig szigorúan az eredeti ütemszám
szerinti periódusban marad.

A ritmusszekció folyamatos pulzálása
(metronómszerûen minden ütés hangsúlyos)
természetesen mindkét esetben jelen van,
mégis Olivernél többször megszakad ez a
folytonosság egy-egy  erejéig (a
ritmusszekció kiáll, vagyis nem játszik, vagy
csak az ütemek bizonyos helyein, több teret
engedve ez által a szólistá(k)nak). Jó példa
erre többek között a Working Man Blues, az
Alligator Hop, vagy a Mabel�s Dream stb.
Johnson felvételein sokkal ritkábbak az ilyen
kiállások, talán a Weary Blues az egyetlen
példa.

Egy másik feltûnõ különbség, hogy az
Oliver-zenekarban az improvizált részek

mellett vannak elõre átgondolt
(meghangszerelt) szakaszok is. Itt arra
gondolok, hogy a két kornett (Louis
Armstrong volt a csapat második kornettese)
párhuzamosan mozgó szólamai mellé
sokszor csatlakozik a klarinét, vagy a
harsona, szabályos háromszólamúságot
alkotva. Ez a jelenség fontos elõrelépésnek
számított a �20-as évek jazz-zenéjében.
Johnsonnál késõbb sem lehet ilyen jellegû
hangszereléseket felfedezni, az õ zenekara
kizárólag a régen bevált

ra épít.

Kollektív improvizációnak a 3 fúvós
(trombita, klarinét, harsona) rögtönzött
játékmódját hívjuk, ahol a hangszerek
adottságuknak megfelelõen kapnak szerepet.
Általában a trombita játssza a dallamot, amit
a klarinét és a harsona a dal harmóniái
tükrében kiegészít. A klarinét szerepe
fürgébb, általában az éppen adott harmóniát

bontogatja, a harsona egyszerû
ellenpontokat, basszusmeneteket játszik.
És végül egy hasonlóság: mindkét zenekarnál
feltûnõen kevés a mai értelemben vett szóló.
Túlnyomó részben az együttesek tuttiban
játszanak (vagyis mindenki együtt), ha
nagyritkán van is szóló, az általában klarinét.
Ha belehallgatunk egy korai Original
Dixieland Jazz Band felvételbe, rögtön
halljuk, hogy kizárólag csak tuttik szólnak.
Ez azért mérvadó, mert ezek a fehér
zenészek az akkori New Orleans-i fekete
zenét másolták. Így egyértelmû, hogy a
szólista megjelenése (mint a hangszerelés is)
egy késõbbi stílusjegy.

Tehát a XX. század elején mûködõ New
Orleans-i zenekarok játékmódját a fúvósok
kollektív improvizációja, és a ritmusszekció
metronómszerû pulzálása határozta meg. Ez
volt az �új zene�, amivel elkezdõdött a
jazzkorszak.

Sidney Bechet, a
szopránszaxofon
�felfedezõje�

Ha a jazz különbözõ stílusaiban
kialakult jellemzõ összetételû

zenekarokat vesszük sorra, néhány, a

jazzben egyébként gyakran használt
hangszer kimarad a listáról. Hála pár
elvakult hangszer-szerelmes jazz-zenésznek,
egy-két különlegesebb hangszer szinte
forradalmat élhetett át a jazztörténet
mögöttünk álló csekély 100 évében, annak
ellenére, hogy többségük nem vált a jazz-
zenekarokban nélkülözhetetlen
instrumentummá. Ezek közé a hangszerek
közé tartozik a szopránszaxofon is.
Nagytestvérei: az alt, a tenor és a bariton

(néhol még a basszus is) már a korai idõktõl
szerepeltek a jazzbandákban, késõbb pedig
alappillérei lettek a big bandeknek. A
szoprán, mivel a klarinéthoz nagyon közel
állt, nem hódított akkora teret magának. De
volt egy kakukktojás-zenész New
Orleansban, aki rátalált és letette az alapjait
ennek a szépséges hangszernek, hogy ma
játszhasson rajta  is� úgy hívták:

 (ejtsd: Besé).

E��������� N�������� � Joe Fritz
A mindig kifogástalan eleganciájú Fritz Józsi 1997ben Bohémtag is volt. Rendkívül népszerû, minden szempontból
egyéni stílusú klarinétos, jelenleg saját zenekarával (Joe Fritz Band) és különbözõ formációkkal hallható, fõként
Budapesten. Rengeteget tud a jazzrõl zenész és történész szemmel egyaránt, rovatában egyegy kevéssé ismert kiváló
zenésszel foglalkozik.


