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Miközben a Jazzahead alapvetően európai szakmai találko
zónak indult 12 évvel ezelőtt, növekedése, bővülése 2017re 
minden elképzelhető méretet felülmúlt. 1356 kiállító, több 
mint kétszer ennyi szakmai résztvevő, több mint tízszer eny
nyi látogató volt jelen, de számomra az Egyesült Államok
beli, kanadai és ausztrál résztvevők nagy száma mutatta 
meg leginkább, hogy már globális szinten is jelentős ese
ményről van szó. Magyarországot a Budapest Music Center, 
Sárik Péter és a Harcsa Veronika–Gyémánt Bálint duó kép
viselték. A Jazzahead szakmaiüzleti részéről érdemes meg
említeni, hogy mint szinte mindig, most is fókuszban volt 
az a téma, hogy hogy lehet új közönséget toborozni, meg
nyerni a műfajnak. Az idei programnak is elmaradhatatlan 
része volt az Improvizáció és jazz gyerekeknek című egész na
pos tanácskozás, amely ugyan a németországi óvodákat és 
iskolákat veszi célba, de a példa könnyen átvehető, a jó gya
korlat univerzális érvényű.
Számomra persze a legnagyobb vonzerő most is az (azonnal 
online visszanézhető) koncertek özöne volt, és ebben a me
taforában semmi túlzás nincsen. Amikor az egyik teremből 
a koncert vége előtt indultam át a másikba, volt, hogy már 
el is kezdődött a következő. De a már a magyarországi gya
korlatban is meghonosodott „showcase” rendezés már csak 
ilyen, minél többet megmutatni a lehető legrövidebb idő 
alatt. Viszont mivel idén német és európai showcaset azo

nos évben rendeztek, és a finn és a clubnight gálát is megtar
tották, hogy az Európán túli programot már ne is emleges
sem, tehát a kínálat túlnőtt az egy szakember számára 
befogadható mértéken, így az alábbi szemezgetés elkerülhe
tetlenül szubjektív. Az összkép ezzel együtt kicsit halvá
nyabbnak tűnt nekem, ez bontakozott ki a baráti beszélge
tésekből is, én például többet vártam az elmúlt egykét 
évtized tapasztalata alapján a német fiataloktól. Kétségtele
nül Julia Hülsmann zongorista volt a német showcase leg
meggyőzőbb produkciója – csak hát ő közel húsz éve befu
tott előadó, ez idő szerint az ECM, korábban az ACT 
sztárja. Brémában az utóbbi évek énekeseknek komponált 
anyagainál sokkal jazzesebb, új triólemezével rukkolt elő, 
de nem adott fel semmit intimitásából, amelybe képes még 
egy ilyen izgőmozgó közönséget is bevonni. A hármuk által 
kiterített hangszőnyeg nagyon sűrű szövésű. Tematikailag is 
igen széles utat jár be, Muhammed Aliról szól egyik darab
ja, azután imponálóan dolgoz fel egy kirgiz gyerekdalt – így 
is inkább marad a mainstream pályán, mint world music 
töltettel bőven ellátott korábbi anyagain. Sokkal harsá
nyabb a hagyományos zongorás trió ritmikai terét tágítani 
igyekvő Trio Elf, akik ez alkalommal vették át Bréma város 
jazzdíját is, de Hülsmannéhoz képest sokkal vékonyabb az ő 
zenéjük textúrája, bár ötleteknek valóban nincsenek híján. 
Hülsmann kirgiz dalánál felrémlett bennem a korábban 

Európa és anomália a brémai jazztalálkozón
A brémai Jazzahead a földrész legnagyobb szakmai találkozója és egyik jelentékeny feszti-
válja, amely több mint tíz éve a jazz-szakemberek naptárának állandó eseménye. Idén mu-
zsikusain keresztül nagyvonalúan mutatta meg magát itt az állami függetlenségének cen-
tenáriumát ünneplő Finnország. Helyszíni riportunkból kiderül, hogy a Jazzahead valóban 
minden résztvevő számára előremutató.

� Zipernovszky Kornél / Bréma

Eva Klesse dobos és zenekara a nem mindig  meggyőző német mezőny elitjébe tartozik: hangulatos és míves koncertet adtak
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hallott afganisztáni zsidó dal, amelyet az izraeli trombitás, 
Itamar Borochov dolgozott fel – szépen, de nem igazán ér
dekfeszítően. Hülsmann befejezései viszont előkészítés nél
külinek tűnnek, hirtelennek, de amikor megtörténnek, az 
ember megérti az okokat és a következményeket – katarti
kus élmény. Hülsmann érezteti, hogy még beszélhetne. Ha 
már Izrael, akkor legalább ennyi figyelmet érdemel Gilad 
Hekselman szaxofonos, persze ő már a tengerentúliak kö
zött kapott helyet triójával. 
A történetmondásban szintén nagyszerű Julian Siegel brit 
szaxofonos is mindent megmutat, amiért a brit jazzt az 
egyik legszebb hangnak gondolom az európai kórusban. 
John Taylor előtt tisztelegnek egyik számukkal (One For 
J.T.) – persze ez a remek zongorista, Liam Noble, már saját 
pályájára is hivatkozhatna. Gördülékenység és a blues érzés, 

ez a két elem adja a zenekar autentikusságát, anyanyelvi ter
mészetességgel gördítik elő a sokrétű zenei anyagot, mely
nek belső feszültsége vibrál. A brit hangot nem csak én 
tartom elidegeníthetetlennek az európai jazz kórusából. A 
neves brit kritikus és szakíró, Stuart Nicholson az aktuális 
Jazzwise hasábjain azt fejtegeti, hogy vajon milyen hatással 
lesz a brit jazzéletre a Brexit bekövetkezése? Ijesztő példának 
ott az Európai Unió Barokk Zenekara, amely már költözik 
is az 1985 óta otthonát jelentő Oxfordshireből – Antwer
penbe. 
A már a BMCnél is lemezt megjelentetett svájci csodaéne
kes, Andreas Schaerer és olasz dobos barátja, Lucas Niggli 
alkotják az A Novel of Anomaly nevű együttes gerincét, 
hozzájuk – éppen a magyarok ajánlására – csatlakozott a 
komplex dallamokat rögtönző finn gitáros, Kalle Kalima, 

A finn jazz Magyarországon egyáltalán nem ismeretlen, bár per-
sze a Pori Jazz fesztiválra annak idején rendszeresen kijáró ma-
gyar tévéstáb főleg az amerikaiakra volt kíváncsi. Azóta egye-
bek között a novemberi Tampere Jazz Happening is elég híres 
lett, a Jazzaheaden is fellépett tévés showman, zongorista, 
zeneszerző és zenekarvezető Iiro Rantala pedig a Kansi auki! 
Piano Jazz Festival házigazdájaként is sikeres. Ő mostanában 
legalább olyan neves arca a finn jazznek, mint Módosék idejé-
ben Jukka Perko volt – bár a Vukánnal is emlékezetes felvétele-
ket készített szaxofonos most is aktív. Brémában Rantala darab-
jait játszotta a fő gálán a világhírű Brémai Német Kamarazenekar 
– ő meg cserébe játszott néhány kibővített kadenciát a Mozart 
zongoraversenyben. A neves finnek között emlegethetnénk 
Edward Vesalát, Juhani Aaltonent, Antti Sarpilát, az UMO big 
bandet is, vagy éppen a komromisszum-mentes zenéiről ismert 
zongoristát, a mi Süle Lászlónkat, a Helsinki Konzervatórium 
tanárát. Rantala az ACT, az ifjabb Pohjola pedig az Edition 
Records művésze, és sorolhatnánk tovább a nemzeti kereteken 
túlmutató szerződéseket. Ez is egy a számtalan hasznos és elő-
remutató ok közül, amiért a Finn Jazz Szövetség, új (finn!) ne-
vén a Jazz Finland, országos szinten tesz nemzetközileg igen 
hatékony erőfeszítéseket a hazai jazzművészet elismertetésé-
ért, amelynek ez a hatalmas Jazzahead-kampány már inkább 
csak a végfázisa; előzményei pedig egy igen korszerű honlap és 
a European Jazz Network közgyűlésének vendégül látása voltak, 
kézzel fogható eredménye pedig egy pazar dupla Maxi LP a bré-
mai showcase fellépőivel. 
Az észak-európai jazzről elterjedt közhelyek többségének meg-
felel a fiatal finn trió, a Virta zenéje. Mégis, hallatlanul frissen és 
energikusan adták elő a power punkkal kevert elektronikus mu-
zsikájukat, így óriási sikerükön nem is lehetett csodálkozni. Az 
ünneplés főképpen Antti Hevosma trombitajátékának szólt. Egy 
másik kiváló trombitás, Verneri Pohjola emberi története 
Joshua Redmanéhez hasonlatos: jazz-zenész apjával gyerekko-
rában szinte semmi kapcsolata nem volt, most szánta rá magát 
egy emlékező gesztusra zenéjében: Pekka címmel az ő szerze-

ményeit dolgozta fel új lemezén. A témák nagyszerűek, gitáro-
sával, Teemo Vlinkainennel pedig rengeteg izgalmas fénytörés-
ben mutatják meg őket. Az egész kvintett a fúzió felé nyitott, 
az európai elmélyültséggel dolgozó jazzhagyomány izgalmas 
továbbgondolását hozza. Nem volt viszont kiemelkedőnek ne-
vezhető a Gourmet zenekar produkciója, mert túl sok ízt pró-
bált belekeverni egyszerre. A Tenors of Kalma, vagy a Raoul 
Björkenheim Ecstasy lendülete nem pótolta a zenei invenció és 
eredetiség hiányát, náluk az ugyancsak ambíciótól dagadó Virta 
koncepciózusabb. A Dalindeo szintén magával sodró volt, de a 
gyökereiket olyan mélyre eresztették a régi korok popzenéibe, 
hogy így nem jutottak messzire. Hagyományosabb jazz együt-
tesnek nevezhető az intelligens benyomást keltő és száraz hu-
moráról bizonyságot tevő Kari Ikonen trió ritmusváltásaival, 
roppant muzikális dobosával is – az ő zenéjükben nem érdemes 
keresni a nemzeti sztereotípiákat. Mai, európai hatásokról árul-
kodó kortárs jazz, bármelyik nagy jazzklubban szívesen fogadják 
az ilyet Londontól Varsóig vagy Barcelonáig. Ezen túl viszont 
finn tagja a Jazzahead minden bizonnyal legjobb showcase pro-
dukciójának is volt. A finnek magasra tették a mércét a lengyelek 
jövő centenáriumi jazzbemutatkozása előtt.  

FINN JAZZ: MAGASRA TETTÉK A MÉRCÉT

A Virta trió energiái a távol-keleti harcművészekére emlékeztettek
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majd második, de nagyon eltérő akkordhangszerrel a kezé
ben Luciano Biondini harmonikás. Ez jazz volt a legiga
zabb, leglényegibb módon, de nem mainstream; közhelyek
nek meg végképp a közelébe sem került soha. Kerülte az 
ismert harmóniameneteket a dél, és középeurópai népdal
kincs és harmóniavilág elemeinek segítségével, nem ragasz
kodott a melódiák tizenkét ütemes bluesstruktúrájához, 
nem egy vezető szólamot hallottunk, amit kísért három 

másik, ahogy a melódia és a ritmus fogalmilag és előadás
módban sem különültek el. Eközben a hangszeresek alig 
távolodtak el hagyományos megszólaltatási módjaiktól, pél
dául a gitárt pengették, a dobot ütötték – és nem fordítva. 
Schaerer, aki a Bobby McFerrin féle szájbőgőzés/dobolás 
teljes arzenáljának birtokában van, a produkció csúcspont
ján elképesztő instrumentális jellegű szólóval tette fel a ko
ronát a produkcióra. Érdemes megemlíteni, hogy az énekes 
egy viszonylag hasonló kvartettben is érdekelt, Emil 
Parisien szaxofonos. Michael Wollny zongorista és Vincent 
Peirani ugyancsak hátborzongatóan újszerű és tökéletesen 
kidolgozott, de a spontaneitásnak éppen elég teret hagyó, 
kicsattanó koncertlemezt adtak ki az ACTnál. Óriási ötlet, 
de ugyanilyen mértékű monotónia táplálja az isztambuli 
underground hangjait ritmusszekcióval kántáló szaxofonos 
Ilhan Ersahin hangzását. Az európai zenekarok seregszem
léjén kiugró eredetiséggel ezen túl nem találkoztam, azért a 
koncertjeiken általában igazán jó hangulatot tudtak terem
teni. 
Bár az ACT német lemezcég sok tekintetben komoly ver
senytársa lett a legnagyobb nevű német vállalatnak, az 
ECMnek, igazgatója, Siggi Loch pedig a Jazzahead egyik 
arca, én mégis az utóbbi hármas koncertje mellett döntöt
tem régi kedvencem, Django Bates miatt, aki a három kö
zül az egyik közreműködője volt a brémai rádió hangver
senytermében adott koncertnek. A negyven helyszínes 
Clubnightsorozat alkalmával a késő éjszakába nyúlóan 
Dominc Miller játszott. Az igazi világpolgár gitáros, Sting 
egykori társa (Shape of my Heart) tiszta, nyugodt, Silent 
Light című lemezét mutatta be triója élén. Előttük a 
Tarkovsky kvartett mutatott csipkefinomságú új tangót, 
tűsarokban. Bates viszont még tovább mélyítette Charlie 
Parkerdekonstrukcióit  – ugyan lehetőségei a zongorás trió
ban erre korlátozottak, ő a bevállalós hangszerelések embe
re volna –, de a siker így sem maradt el. Az európai jazz 
legalábbis általa is megőrízte saját hangját.   �

Az A Novel of Anomaly nevű kvartett (balról jobbra: Luciano Biondini, Kalle Kalima, Andreas Schaerer és Lucas Niggli) nem ismer lehetetlent

Julia Hülsmann játéka képes volt felröpíteni a hallgatóság fantáziáját
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