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Angol jazz-karakterológia  
magyar füllel

Változatos, fúziós, megunhatatlan, spontán, szabad, lendületes, folytonos, 
univerzális. Ezekkel a szavakkal lehetne leginkább az angliai jazzéletet 

jellemezni. Változatos, mert nincs két jazzklub, ahol egy hét leforgása alatt 
ugyanazok a zenészek muzsikálnának. Fúziós, mert a bluestól a funkig 

szinte minden jazzhez köthető műfajnak helyt ad. Megunhatatlan,  
mert a jazzélet krémje játszik a legismertebb klubokban és pubokban. 

Spontán, mert a jam sessionök fesztelenek és lazák, és egyes helyeken 
bárki részt vehet az örömzenélésben...

Füstös-Simon Zsuzsanna
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Szabad, mert az improvizálásnak nincsenek határai.  

Lendületes, mert az idősebb és a fiatalabb generáció tagjai 

ugyanolyan lelkesedéssel játszanak. Folytonos, hiszen 

az ember bármelyik este találhat kedvére való jazzklubot, és 

univerzális is, mert az eddig felsorolt jegyek alapján minden 

korosztály elégedett lehet a felhozatallal. 

Mindezeken kívül az első dolog, ami szembeötlő lehet egy 

angliai jazztúrára utazónak, az a generációs szakadék hiánya 

és a hallgatóság kiemelkedő aktivitása, vagyis: a közönség 

korra és nemre való tekintet nélkül ugyanolyan szakavatott 

swinges táncmozdulatokkal reagál a zenehallgatás örömére. 

Néhány helyen még az is előfordul, hogy a seniorok egy-egy 

ismert szám hallatán a fiatalokat meghazudtoló tánctudással 

feledkeznek bele a hétköznap estékbe.

Nagyon sokféle szempont alapján lehet kategorizálni 

London és a vidéki Anglia jazzfelhozatalát, van azonban egy 

közös karakterisztikus jegy, ami kivétel nélkül mindenütt 

fellelhető: az ódon fapadokba ivódott angol sör illata, amitől 

minden olyan otthonossá, közvetlenné, ismerőssé és 

autentikussá válik. Sodbury felé indulva hamarosan nyilván-

valóvá válik az angliai jazzélet egy másik jellemző vonása is. 

A vidéki jazz legendás alakjai és a Sodbury Jazzfesztivál

Bár első hallásra ellentmondónak tűnhet az itt megemlített 

nagy nevű zenészek és a vidéki hangulat különös társítása, 

ám mindennek célja csupán utalás arra, hogy néha a látszó-

lag újat nem ígérő jazzfesztiválok nyújtják a legnagyobb 

élményeket és ötleteket a későbbi zenehallgatáshoz, és, 

hogy sokszor érdemes utazgatni ahhoz, hogy igazán értékes 

gyöngyszemekre bukkanjon az ember. Például a Sodbury 

Jazzfesztiválra.

Chipping Sodbury, a Bristoltól északkeletre fekvő takaros 

kis falucska gyakorlatilag egyetlen utcából áll, ám  

a Sodbury Jazzfesztivál ideje alatt nincs olyan étterem, pub, 

bár, regge liző, talponálló a faluban, ahonnan nem jazz 

szűrődik ki az utcára. Az ember szinte azt sem tudja, hová 

térjen be zenét hallgatni. A fesztivál hétvégéjén a település 

népessége rendszerint megduplázódik és a közeli régiókból 

több százan látogatják meg a főbb koncerteknek otthont 

adó városházát is.

A Sodbury Jazzfesztivál kapcsán érdemes néhány sort 

szentelni két kiemelkedő fellépőnek, a Pasadena Roof 

Orchestrára – akik az angliai elismertség mellett Német or-

szágban is hatalmas sikereket értek el – és Pee Wee Ellisnek, 

az amerikai származású, Angliában élő szaxofonosnak.

Érdekes feldefezni a műfajon belüli stílusok keveredését 

egy-egy jazzfesztivál során. Míg a Pasadena Roof Orchestra 

a színvonalas klasszikus, szofisztikált jazzkoncert-élményt 

nyújta, addig Pee Wee Ellis már sokkal inkább a zeneértő 

fülekre specializálódik. Duncan Galloway-jel és bandájával, 

vagyis a Pasadena Roof Orchestrával kezdve a tipizálást, ők 

az „elegáns” jazz prezentálói makulátlan fehér frakkban, 

fekete csokornyakkendőben, a swingkorszakot idézve. 

Az együttesről azt mondják, hogy rendszerint tökéletesen 

megrendezett show-val kápráztatja el a közönséget, tele 

ritmussal, tánccal és nevetéssel. Zenéjüket a korai tánc-

együttesek klasszikus alakjai – George Gershwin, Irving 

Berlin, Cole Porter vagy Jerome Kern – inspirálták, akik 

inkább kifinomult, romantikus stílusú számokat írtak. 

Ehhez az élményhez viszonyítva Pee Wee Ellis játéka már 

funkysabb, lazább, macsó jazzt képvisel. Kevésbé táncolható 

műfaj, a közönség néha mégis könnyebben táncra fogható 

funkyval, mint klasszikus jazzel. A 4̀1-es születésű zenész 

szaxofonjátéka zsenialitásról tanúskodik, rendkívűl erőteljes 

és lendületes – nemcsak hangszerjátéka, hanem színpadi 

jelenléte is.  Eredeti nevén Alfred Ellis Floridában született, 

a „Pee Wee” becenevet Texasban kapta, és első zenei 

előadását 5 éves kisiskolásként adta. Később New Yorkba 

költözött, ahol a Manhattan School of Music hallgatója lett, 

majd 1960-ban visszaköltözött Floridába és zenekar-

vezetőként, íróként és zenei igazgatóként tevékenykedett. 

A sodburyi fesztivál szervezője azt mondta róla, hogy 

ő volt a funky alapítóatyja – a műfajt a Fred Wesley-vel 

és Maceo Parkerrel való közös munka során alapozták meg, 

megjelent albumaikat „jazz-funk”-ként definiálták.  

A zenész 2009–2011 közt Afrikában, Európában  

és Amerikában is turnézott. Kezdetben együttesekkel 

dolgozott együtt, a `70-es években San Franciscóban  

– az egykor Miles Davisszel zenélő –  David Liebmannel is. 

Nagy közös sikerük a The Chicken című szám volt, amit 

természetesen minden fellépésen hallhat a közönség, 

rendszerint hatalmas ováció kíséretében. 

Az élő legendaként számon tartott muzsikus ma is minden 

nívós jazzeseményen feltűnik, idén játszott például többek 

között az Ascona Jazzfesztiválon és a Swansea Nemzetközi 

Jazzfesztiválon is, ami korát tekintve is hatalmas teljesít-

mény. Már néhány évvel ezelőtt is nehezen tudott meg-

szólalni koncertjén, ám zseniális játékát abszolút nem 

befolyásolta ez a tény. Sodburyből London felé véve 

az irányt, a műfajon belüli perspektívák a legnagyobb 

jazzklubok felhozatalával egyenes arányban szélesednek.

Kortárs nagy nevek és a londoni jazz-zsongás

London a világ legjob helyeinek egyike, ha a kortárs jazz 

legnagyobb alakjait szeretnénk felfedezni. (Persze nem 

szabad elfeledkezni a dán, osztrák, német, amerikai,  

sőt, a magyar kínálatról sem, amelyek jelentősen árnyalják 

a mezőnyt.)

Visszakanyarodva egy pillanat erejéig a szaxofonos Pee Wee 

Ellishez, a Sodbury Jazzfesztiválon adott koncertje második 



felében a közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta az őt kísérő 

vokalistát, a vibráló kisugárzású és lehengerlő hangú 

énekesnőt, Lizzie Deane-t, aki a nagyobb fesztiválokon 

rendszeresen fellép Pee Wee-vel. Szubjektíven összeállított, 

„az angliai jazzélet legmeghatározóbb karakterei”-listámon 

a következő zenészek kapnak helyet:

Lizzie Deane, soul, funk és blues énekesnő, mély, bársonyos 

hangja miatt nem ritka, hogy a klasszikus dívákhoz –Janis 

Joplinhoz, Aretha Franklinhez vagy Amy Winehouse-hoz 

hasonlítják. Az énekesnő a Welsh College Of Music & Drama 

zenei és színészi szakán is diplomát szerzett, tudását 

egyrészt a Rock Choir nevű amatőr kórus egyik kedvelt 

kórusvezetőjeként kamatoztatja, ahol a zenei képzés  

egyik vezérelve a szórakoztatás. (A Rock Choir egy nagyjából 

tíz éve működő, több mint húszezer taggal rendelkező 

kortárs zenei csoportosulás, melynek workshopjain 

leginkább pop slágereket és közismert darabokat énekelnek, 

illetve az egyes koncertek alkalmával jótékonysági  

szervezeteket támogatnak.) Másrészt jelenleg Dave Lewisszal 

(szaxofon) és bandájával, a 1UP-al ad London-szerte 

koncerteket, rendszeres fellépői a leg zsongóbb  

jazzkluboknak is. Kis szünet után – nemrégiben kisfia 

született – újult erővel tért vissza a város zenei kör forgásába 

és folytatja a szaxofonos Dawe Lewisszal közös zenei 

projektjét. Talán ki lehet mondani, hogy az ő hangja abszolút  

közönségkedvenc, őrületes hangulatot képes generálni 

reszelős, mély, eredetileg szopránból induló hangjával, 

és mindenkit megénekeltet, aki koncertjein jelen van.

Yolanda Charles basszusgitár-virtuóz (akit a Bass Guitar 

Magazine zenekritikusai a funk főpapnőjének is tartanak) 

nevét szintén muszáj megemlíteni. Yolanda Charles, 

à 90-es években kezdett zenélni, dolgozott Eric Claptonnal, 

Mick Jaggerrel és Paul Wellerrel is, de élőben fellépett 

Anastaciával, Sinead O’Connorral, valamint Hans Zimmerrel 

is volt közös munkája. Tavaly öt hónapos világkörüli turnéra 

utazott, emellett három gyermek édesanyja, négy együttest 

vezet egyszerre, és úgy tűnik, egyelőre egyetlen női  

előadója lesz a 2019-es London Bass Guitar Show-nak,  

ami igazi kuriózumnak számít. Azon az estén, amikor  

a Spice of Life-ban koncertezett, a közönség szinte tátott 

szájjal hallgatta a számokba beékelt őrületes szólóit.  

Annak ellenére, hogy a nőket ritkán képzelik el basszus-

gitárral a kezükben, Yolanda Charles hihetetlenül laza, 

kedves, vagány és nőies volt egyben.

Noemi Nuti, az olasz származású, New Yorkban nevelkedett, 

jelenleg Londonban élő jazzénekesnő magában hordja 

a latin zene minden ritmusát. Nuti a Brunel University 

of London klasszikus hárfa szakán tanult, valamint  

improvizációt és zeneszerzést is hallgatott. 2010-ben már 

feltűnt a London Jazz Fesztiválon is, és rendszeres előadója 

a Spice of Life és a Pizza Express jazzkluboknak. 2015-ben 

készült el Nice To Meet You című albuma, amellyel a Pizza 

Express Jazzclubban debütált, és amit egyébként az angliai 

Jazz Fm is műsorára tűzött. Nuti jelenleg is számos  

új zenei projekten dolgozik, amelyek közt szerepel egy 

szólóhárfa-ének, valamint egy brazil jazzduó létrehozása is 

Mario Bakuna gitáros közreműködésével, azzal a céllal, hogy 

az angol és a brazil jazz legjobbjait hozza össze. Hangja 

és kisugárzása olyan érzést kelt, mintha az egész világ egy 

nagy búgó latinos táncban lüktetne, természetes, kellemes 

és intim hangulatot varázsol.

Enrico Tomasso, az örök fiatal, az Angliában született olasz 

trombitás le sem tagadhatná, hogy ereiben igazi itáliai vér 

csörgedez. Már koncertjein való megjelenéséből is sejteni 

lehet, hogy a kockás zakó és a hozzáillő siltes sapka nem 

szürke átlagembert öltöztet. Valóban csak az igazán nagy 

egyéniségek öltöznek ennyire egyedi ízléssel, és Tomassóra 

illik is ez a kifejezés, hiszen a koncert, amit a The Ship Tavern 

nevű jazzpubban prezentált, feledhetetlen vizuális és 

akusztikus élményt nyújtott. A Pasadena Roof Orchestra 

korábbi tagjaként Enrico inkább a szabadúszó életstílus felé 

indult el, játszik big bandekben és jam-formációkban is.  

Talán a legtöbb trombitás irigykedve gondol rá azért, mert 

találkozhatott Louis Armstronggal, sőt ahogyan mesélte, 

barátok is lettek azután, hogy – ahogyan ő fogalmazott: 

„jókor volt jó helyen”. Apja ugyanis hatéves korában elvitte 

a leedsi reptérre, ahol trombitajátékkal fogadta a sziget-

országba látogató Armstrongot. A legendás trombitás P
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később a szárnyai alá vette és rengeteg technikai tanáccsal 

látta el a tehetséget. Tomasso szerint Armstrong igazi 

példakép lehet, hiszen szerény volt, soha nem értékelte túl 

önmagát és mindenkinek a legjobbat adta magából. Ugyan-

ezt érezheti az is, aki Tomassóval beszélget, igazi olaszos 

humorral, angol jómodorral, kellő alázattal és szórakoztató 

trombita játékkal fűszerezve a maximumot adja magából.

Ben Cummings neve szintén a trombitához köthető: Anglia 

egyik legsokoldalúbb trombitásaként tartják számon, 

aki tökéletes technikával képes játszani a legkülönbözőbb 

stílusokban. Nagyjából tizenkét zenekarban játszik nyolc 

különböző stílusban, és saját bevallása szerint igazi  

hiperaktív, életszerető figura. Az angol jazzközönségről 

beszélgetve azt a következtetést vonta le, hogy a korai  

és a tradicionális jazzt szerető közönség inkább az idősebb 

generációból rekrutálódik, azonban nem elenyésző számú 

azon vegyes korosztály aránya sem, akik a modern jazz, 

funk, soul és R’n’B kedvelői. Ahogyan ő fogalmazott: 

„A szívem főleg a swingért és a mainstream jazzért rajong,  

de megőrülnék, ha csak ezeket játszanám.  

Nagy változatosságra van szükségem a zenében, és úgy 

gondolom, ha az ember különböző stílusokat váltogatva 

játszik, akkor friss szemmel tekint majd mindegyik műfajra.” 

Ben Cummings idén a Kecskeméten megrendezett  

27. Nemzetközi Bohém Ragtime és Jazz Fesztiválon  

a magyar közönséget is elkápráztatta.

Ikonikus londoni jazzpubok

A korábban megemlített zenészek szinte mindegyike köthető 

valamelyik nagy londoni jazzklubhoz, azonban történetüket 

tekintve a klubok önállóan is megérnek néhány gondolatot. 

Spice of Life

A The Spice of Life Jazz Club egy kis pinceklub a Sohóban 

elhelyezkedő, azonos nevet viselő pub alagsori szintjén.  

Azt mondják a helyről, hogy igazán kiállta az idő próbáját, 

hiszen két világháborút is túlélve máig őrzi egykori varázsát. 

Igaz, hogy a mostani konstrukciót 1898-ban építették, de 

már előtte ugyanazon a helyen 1750 körül állt egy taverna, 

amit akkoriban The Cantons-nak hívtak. Állítólag ezt a nevet 

az épület kőfalazatán még fel lehet fedezni. A hely modern-

kori története 1986-ban kezdődött. Ekkor kapta jelenkori 

nevét is, ami egy William Cowper-vers sorát idézi: „variety’s 

the very spice of life / that gave it all its flavour…” – azaz: 

a „változatosság az élet sava-borsa, ami mindennek ízt ad” 

– valahogyan így szólna magyarul. 1960-70 közt komoly 

zenei központként szolgált a hely, többek közt Bob Dylan és 

Paul Simon is játszott a Spice színpadán, később punkbandák 

közkedvelt helye lett, a `90-es évektől pedig elkezdődött az, 

ami máig tart: a Spice jazzklubként adott otthont a zenélni  

és jammelni vágyó zenészeknek. Paul Pace, a hely zenei 

szervezője gondoskodik arról, hogy soha ne legyen unalmas 

ott az élet, a SpiceJazz mellett a Ronney Scotts jazzklub 

szervezőjeként pedig valószinűleg ő maga sem unatkozik, 

hiszen élete a jazz, és szerencsére rajong azért, amit csinál. 

Néhanapján őt is lehet hallani a klub színpadán, Frank Sinatra 

dalai kifejezetten illenek a hangszínéhez.

A 606 Club 

A több évtizedes zenei múlttal rendelkező 606 Club egy 

tipikusan angol jegyeket magán viselő kőépületben üzemel, 

és igazi alternatív pubnak mondható. A Chelsea-ben 

el helyezkedő Lotts Roadon 1988-óta működik, és – leg-

alábbis a honlap optimista leírása szerint – kb. 120 ember  

befogadására képes. A hely tulajdonosa, Steve Rubie szerint 

a 606 Club egyedisége sajátos atmoszférájában, gazdag 

borszelekciójában, intim hangulatában és a folyamatosan 

szolgáltatott jazzmuzsikában rejlik. Rubie egyébként maga is 

zenél, fuvolán játszik néhány zenekarban, és színpadi 

jelenlétét mindig a szerénység jellemzi. A 606 Clubot 

a legnyüzsgőbb jazzklubok egyikeként tartják számon 

Európában, és magyar-angol kapcsolatok tekintetében 

is jelentős. 2015-ben az Anglo-Hungarian Jazzfesztivál 

keretében a Budapest Jazz Club (BJC) nívós zenészei 

játszottak a klubban, tavaly pedig a BJC látta vendégül 

az angol zenészeket a nemzetközi jazzkapcsolatok ápolása 

érdekében.

A teljesség igénye nélkül meg kell még említeni  

a Ronnie Scotts és a Pizza Express, valamint a Brasserie 

Toulouse-Lautrec & Jazz Bar-t is, amelyekről elegendő 

személyes benyomás hiányában csak ez a néhány sor adhat 

említést, de talán az olvasók személyes kíváncsisága elég 

hajtóerő lesz ahhoz, hogy maguk fedezzék fel ezeket 

a helyeket, és megtapasztalják, hogy Angliában jazzt 

hallgatni igazi szellemi felfrissülés.
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