
A jazz zene kialakulása, fontosabb korszakai és 
személyiségei 

 
Bevezető 
       

- az USA délvidékén, főleg Lousianaban, s annak fővárosában, New Orleansban a 
századforduló táján kialakult előadási gyakorlat 

- az afro-amerikai folklór, valamint az európai szórakoztató zene és népzene szintéziseként 
jött létre 

- a szó jelentése: lelkesedés, lendület, izgalom 
 
A jazz kialakulása 
 

- e muzsikának őse az Afrikából Amerikába hurcolt néger rabszolgák zenéje 
- Délen tilos volt a hagyományőrzés, itt főként csak énekeltek, dob helyett pedig csak 

tapsoltak – afrikaibb maradt a stílusuk 
- északon szabadon megtarthatták összejöveteleiket – ez a néger népzene tehát nem 

szigetelődött el, hanem ötvöződött 
- maguk a hangszerek is meghatározták a stílust (sok rézfúvós) 
- 1865-ben, III. Napóleon sikertelen mexikói hadjárata után, a katonai zenekarok feloszlottak, 

így olcsón jutottak hozzá rézfúvós hangszerekhez 
 
  A jazz zene énekes elődei a munkadal, a blues és a vallásos spirituálé. 

a) worksong (munkadal) 
• általában ott hangzik fel, ahol a négerek csoportosan végeznek fizikai munkát, főleg 

ritmikus mozgás közben 
• dallamuk néhány hangból áll 
• jellegzetessége: csúszkáló hangok, rekedtes éneklés 
• jelentős szerepet játszott a blues és a spirituálé kialakulásában is 

 
b) blues 

• a szó a blue (zsargonban „rosszkedv” a jelentése) szóból származhat 
• a csúszkáló hangok itt is előfordulnak 
• 12 ütem: 4 ütem tonika, 2 ütem szubdomináns, 2 ütem tonika, 2 ütem domináns, 2 

ütem tonika 
• a korai énekelt bluesok lassúak, kései hangszeres változataik gyakran gyorsak 

(boogie-woogie) 
• legismertebb képviselője Bessie Smith 

 
c) spirituálé 

• néger vallásos dal 
• a szertartásokon és szertertáson kívül is gyakran énekeltek vallásos dalokat, lüktető 

ritmusban, taps kíséretében 
• sajátosságai: lüktető ritmika, válaszolgató énekmód, csúszkálás és részében az európai 

harmónia világ 
• az 1860-70-es években jelentek meg a ma ismert koncert-spirituálék 
• kiváló képviselője Mahalia Jackson 
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- fontos előzmény ezek mellett a New Orleansban kialakuló néger indulózene a  
Marching Band 

• jórészt négerekből álló fúvós együttes 
• népdalokat és más ismert dalokat játszottak, persze egyéni stílusban 

 
- előzmény még a ragtime is 

• ragged time (szaggatott idő) – utalás a ritmikára 
• főleg mint zongoramuzsika terjed el 
• legnevesebb képviselője Scott Joplin, az ő darabjai komponált dallamok 
• a stílus jellemzője: szakaszos forma, a harmonizáció és melodika európai hatása, a 

balkéz egyenletes lüktető játéka, és az ehhez kapcsolódó jobbkéz szinkópás eltolt 
lüktetése 

 
A jazz muzsika legfontosabb jellemzői 
 

- improvizáció – rögtönzés 
- a ritmikában hangsúlyozott egyenletes lüktetés (beat) és az ettől eltérő ellensúly (off beat) 
- shout stílus: jellegzetesen néger kiáltozó jellegű deklamatorikus előadási stílus 
- csúszkáló hangok 
 

Stílustörténet 
 

a) New Orleans-i jazz 
• a stílustörténet ezt tekinti a klasszikus jazz első korszakának 
• kiemelkedő muzsikusai Joe King Oliver, Sidney Becket és Louis Amstrong 
• kiemelkedő együtteseik: Kreole Jazz Band (King), Hot Five, Hot Seven 

(Amstrong) 
 

b) fehér jazz, a dixiland 
• New Orleansban akadtak fehér együttesek, melyek a négerek játékstílusát, előadási 

sajátosságait utánozták - így alakult ki a fehér jazz stílus, a dixiland 
• első együttese: Original Dixiland Jazz Band – velük készítették a jazztörténet első 

hanglemezfelvételét 1917-ben 
 

Ekkor alakul ki a hot-szóló, és használatba jön a szaxofon. 
 
    A néger és a fehér muzsikusok együttesen hozták létre a Jazz Age-nek nevezett betetőzést, 
amelynek hatása a tánczene fejlődésében, sőt a kompozíciós zenében is megnyilvánult  
(Stravinszky, Ravel). 
A jazz zenekar alapfelállása: 

- trombita 
- pozan (harsona) 
- klarinét 
- szaxofon 
- bőgő 
- dob 
- eseteként zongora  
- bendzso 
- gitár 
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 c) swing 
 
• 1917-ben bezárták New Orleans híres szórakozó-negyedét és a zenészek jelentős 

része az északi nagy iparvárosokba, pl. Chicagóba költözött 
• a húszas években Chicagóban alakult ki a jazz második nagy központja 
• megjelennek a nagyzenekarok 
• a big bandek a jazz második nagy stíluskorszakának, a swing korszaknak a kezdetét 

jelzik 
• 1930 körül kezdődik és a világháború végéig tart 
• egyik oldalága a szimfonikus jazz 
• jelentős big bandeket vezet Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman 
• a swing stílusú jazzben fontosabbá válik a komponálás és a hangszerelés 
• a szólók alatt a fúvóskórusok gyakran riffszerűen kísérnek (kiállások) 
• a swing (lengés,himbálás) a lebegő ritmikára vonatkozó kifejezés, a kíséret beates (pl. 

4/4-es ütemnél az első és a harmadik negyed kap hangsúlyt), viszont a dallam off 
beates (a második és a negyedik negyed kap hangsúlyt) 

• a kollektív improvizáció és spontán többszólamúság eltűnik, van viszont virtuóz 
együttes játék 

• a nagyzenekari forma mellett a combo-játék igen improvizatív(2-3-4 tagú kiszenekar) 
háttérbe szorul  

• legfontosabb szólisták: Art Tatum, Earl Hines, Lionel Hampton 
• egyre nő a big bandek száma, ennek reakciójaként bontakozik ki a klasszikus jazz 

értékeit felelevenítő New Orleans-i mozgalom, a revival (New Orleans-i reneszánsz) 
 

d) bebop 
• a 40-es évek elején a harlemi néger muzsikusok alakították ki a combo-játék első 

modern stílusát, a bebop zenét 
• szűkített kvint, erősen kromatikus dallam, gyors dallammenetek jellemzik 

Charlie Parker, Kenny Clarke 
 

e) cool jazz 
• egészen más, a bebop zaklatottságával ellentétes eszmények érvényesülnek a cool 

jazzban 
• kezdetét Miles Davis 1949-ben megjelent „Birth of Cool” című lemezalbuma jelzi 
• jellemzője: dinamikailag kiegyensúlyozott legato játék, a tudatosság elmélyítése, az 

intellektuális játékmód 
• a szó jelentése hűvös jazz 
• fő képviselői: Miles Davis, Lee Konitz 
• a cool zene sajátos oldalága a klasszicista jazz, mely az Európai kamarazene 

hagyományaihoz kötődik  (Dave Brubeck Quartett) 
 
 
 

f) East Coast irányzat 
• az 50-es évtized közepe táján New York-i néger muzsikusok egy csoportja az 

előbbieknél spontánabb és dinamikusabb játékmódhoz tér vissza 
• afro-amerikai szellem 
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g) free jazz 
• a jazz hagyományos harmóniai, tonális, periodikus, metrikai és ritmikai 

kötöttségeinek fellazulása a 60-as években kibontakozó free jazzhez vezet 
• szakítanak a jazz hagyományos kötöttségeivel 
• a muzsikus a tempótól, harmóniai váztól, formáktól függetlenítheti magát 
• kapcsolódik a modern komoly zenéhez és ősi primitív elemeket is használ 
• Ornette Coleman, Cecile Taylor 

 
h) jazz-rock stílus 

• a rock zene bizonyos elemei is adaptáló elektronikus törekvések hatására alakul ki 
• ezen élén a stílusújító Miles Davis áll, az ő munkája nyomán alakul ki a 70-es évtized 

domináló fúziós irányzata, a jazz-rock stílus 
• a 80-as évek elején a jazz-rock veszít népszerűségéből 
• legfőbb képviselői: Chick Corea, Al di Meola, Frank Zappa, Herbie Hancock, 

John McLaughlin 
 
   Érdekes módon újabb uralkodó irányzat nem tűnik fel. A mai jazzt inkább a sokféle stílus 
egymásmellettisége jellemzi. 
 

Keith Jarrett 
- a fiatal jazzmuzsikus generáció kiemelkedő tehetségű tagja 
- comboban játéka a modern bop-stílus és a free jazz keveréke 
- stílusát a virtuozitás és bizonyos pianisztikus örökségek továbbvitele jellemzi 
- zeneszerzőként a modern szimfonikus jazz híve 
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