
Jazz mindenkinek?

Lehet, hogy csak �optikai� csaló-
dás, de mintha kitört volna a jazz-
õrület. Egymást érik a fellépések a

magyar jazzegyüttesek házatáján, a cégek az
évvégi ünnepi hajrá hivatalos fényét jazz-
muzsikával emelik, a nagyobbnál nagyobb
nevek egymásnak adják a kilincset, és akkor
az új CD-k, swingtáncos bulik és a külföldi
fesztiválok világát nem is említettem. És itt
persze nem csak magunkra, a Bohém Rag-
time Jazz Band tagjaira gondolok, hanem
másokra is, a Hot Jazz Bandtõl Benkóékon,
a Jazz Stepsen és tucatnyi más formáción át
a Modern Art Orchestráig. Ráadásul újabb
és újabb helyszíneken bukkan fel a jazz
mûfaja, fõleg a fõvárosban persze, de remél-
jük, hogy ezek nem csak fellángolások
lesznek, hanem egy újabb jazz-reneszánsz
kezdetét jelentik. Persze lehet más szemüve-
gen keresztül és nézni-látni a dolgokat, de
nekem most egy kicsit az az érzésem (az
elmúlt évek hosszú, böjtinek tûnõ idõsza-
kához képest mindenképpen), hogy mintha
most mindenkinek (na jó, az eddigieknél
jóval többeknek) jazzre lenne szüksége.
Talán kezd beérni a kitartó magyar zeneka-
rok sokéves, -évtizedes munkája? Mindene-
setre engedtessék meg nekem, hogy marad-
jak ennél az optimista nézõpontnál.

A munkából mi, Bohémek is kivesszük a
magunk részét, s a Bohém JazzMagazin
állandó szerzõin keresztül hál� Istennek a
klasszikus jazz magyar palettájának legtöbb
résztvevõje velünk tart. Legfõbb célunk, a
zenei ismeretterjesztés (és hosszútávú kö-
zönségnevelés) a magazin cikkein kívül két
vonalon valósul meg leginkább: a Bohém
JazzIskola projekt iskolai koncertjein és a
modern, fiatalos megközelítés keresésében.
Az elõbbire éppen most nyertünk némi
támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól,
így az évad folyamán hamarosan történeti
swingtánc-bemutatóval egybekötött iskolai
koncerteket adhatunk Kecskeméten kívül
Budapesten és környékén, sõt Sopronban
is. A modernebb (avagy fiatalosabb) megkö-
zelítésrõl pedig már van fogalma azoknak,
akik jártak Bohém-koncerten. Most ez
egészen konkrét formát öltött: legújabb
lemezünkön, és a közeljövõben egy speciális
show keretében egy már-már a crossover
határait feszegetõ együttmûködést hallhat-
láthat tõlünk a közönség, amiben partne-
rünk a többszörös beatbox bajnok, egyéb-
ként szintén kecskeméti Döme (polgári
nevén Dömötör Tamás, a képen balra lent).

A mozgalmas õsz végi, tél eleji programok-
ból elsõsorban a jótékonysági (és egyben
lemezbemutató) koncertünket (nov. 12.),
valamint a gyõri Boogiefesztet (dec. 12-14.)
ajánlom minden olvasó figyelmébe. Sõt, két
évtized után ismét vállaltunk szilveszteri
fellépést, Budapesten a Le Meridien hotel-
ben lehet a Bohém Trióval búcsúztatni az
idei évet. Errõl részletes információt kapnak
majd VIP-tagjaink, illetve a hírlistánkra fel-
iratkozottak. Addig is: böngésszék a Bohém
JazzMagazin cikkeit, én is sokat tanultam
belõlük!
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� Rég hallottunk róla: interjú Almási István
klarinétos-szaxofonos polgármesterrel
� Nicholas Brothers: A legjobb sztepptán-
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történeten
� Bohém Fesztivál: új DVD-sorozat
� Boogiefeszt Gyõrben
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� Bihari Brothers: magyar lemezkiadók
Amerikában
� Randy Sandke, a mindentudó trombitás
� Zenei viszonyok 1.:  (Dzsessztétika)
� Interjú Allan Vaché amerikai jazzklariné-
tossal
� Szalóky Béla New York-i kalandjai 3. rész:
Wynton Marsalis birodalmában
� Új Bohém CD: csak saját számokból!
� Jótékonysági koncert 2013. november
12-én, Kecskeméten

III . É V F .  5 . S Z Á M  �  2013 . O K T .

IMPRESSZUM:
Bohém JazzMagazin

Bohém VIP-tagok és elõfizetõk részére

Elõfizetés, lapszámonkénti vásárlás
a Bohém Webáruházban:

http://bohem.shoprenter.hu

Felelõs szerkesztõ: Dr. Ittzés Tamás
Cím: 6001 Kecskemét, Pf. 652.

Telefon: 0620/336-4620
E-mail: help@bohemragtime.com

www.bohemragtime.com/jazzmagazin/



R�� H��������� R��� � FüstösSimon Zsuzsanna
Sorozatunkban FüstösSimon Zsuzsanna beszélget olyan jazzzenészekkel, akik korábban mindennapi résztvevõi
voltak a magyar klasszikus jazzéletnek, de mára eltûntek a mûfaj kedvelõinek szeme elõl. Emlékek, emberi sorsok,
tanulságok�

A siker olyan, mint
egy vasárnapi
ebéd
beszélgetés Almási
Istvánnal, a
Promenád
Dixieland
alapítójával

Almási István, Hódmezõvásárhely
polgármestere 2010-ben megkapta

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjét. Azt már talán kevesebben tudják,
hogy a Promenád Dixieland Banddel 1992-
ben �Kiváló Együttes� miniszteri kitünte-
tést, 1995-ben pedig Pro Urbe Hódmezõvá-
sárhelyért díjat kapott. A polgármester
ugyanis komoly zenei múltra tekint vissza.
Sikerének kulcsa talán lazasága, vagyis a
�dolgokon nem görcsölés� mûvészete.
Amire felkérték, elvállalta, ami megtörtént,
elfogadta. Úgy él, mint a jó öreg közmondás
megelevenedett figurája: �Ha adnak, fogadd
el, ha ütnek, szaladj el!� Persze azért komoly
küzdelmek sora áll a háttérben, mindegyik
valahogyan azt igazolva, hogy a dolgokat
néha nem magunk irányítjuk.

�

� Gyakorlatilag érettségi után egy évig még
Eleken voltam, mert nem vettek fel egye-
temre, és az iskola igazgatója megkért, hogy
álljak be képesítés nélküli nevelõnek. Így egy
évet képesítés nélkül tanítottam, majd a
következõ évben felvételt nyertem Szeged-
re, magyar-ének szakra. Mivel a nõvéremék
Hódmezõvásárhelyre kerültek � az éhes
diáknak pedig mindig a házi koszton jár az
esze � �64 óta Hódmezõvásárhely részben
otthonomnak számít a testvéreim révén.

Késõbb, �68-ban pedig oda kerültem taníta-
ni a feleségemmel, mert harmadév után
összeházasodtunk és együtt dolgoztunk.

�

� Tizennégy éves korom óta nem vagyok
Eleken, már a középiskolát sem ott jártam.
Feledhetetlen kölyökkori élményeim egyike
az, hogy hárman voltunk barátok, akik
óvodától gimnáziumig mindenhová együtt
jártunk, de Elekhez jelen pillanatban már
csak a szüleim sírja köt. Nekik köszönhe-
tem, hogy az ötvenes évek hangulata elle-
nére széppé tudták tenni a gyerekkoromat.

�

� A testvéreim lényegesen idõsebbek nálam,
õk már korábban tanultak hangszeren. Volt
egy keresztapám, aki bár soha nem tanult
zenét, mégis csodásan játszott gombos
tangóharmonikán, s az egyszerû muzsiku-
sok közül is kimagasló volt. Ezen kívül volt
otthon pianínónk is, de valamiért én mindig
fúvós hangszerre vágytam. A klarinétot már
korábban kinéztem magamnak, de csak elég
késõn, tizenöt évesen kezdtem el játszani.
Kiváló tanárom volt dr. Czirják Zoltán
személyében a békéscsabai zeneiskolában,
és nagyon jól lehetett nála haladni, ha az
ember megfogadta a tanácsait. Érdekes
módon késõbb én is alkalmaztam a módsze-
rét: amikor magyarázta az egyes ritmuskép-
leteket, de az mégsem a várt módon sikerült,
akkor nem magyarázott tovább, hanem
megmutatta a hangszeren. Valahogy ösztön-
szerûen én is ezt alkalmaztam a növendé-
keimnél, és még évekkel késõbb is beugrott,
hogy ezt Zoli bácsi anno így mutatta meg.

�
� Már Dankó Pista is énekelt a �vásárhelyi
híres promenádról�. Egykor a promenádon
zajlott az élet, amikor elkezdtük ezt a
zenekart, többször volt ott fellépésünk, de
persze akkor már újdonsült utca és köztér
elnevezéseket kapott. Így jött az ötlet, hogy
legyen promenád a zenekar neve. Semmi-
képp nem akartunk angol nevet választani,
próbáltunk a neveink kezdõbetûibõl is
összerakni valamit, de olyan borzalmak
jöttek ki, hogy végül maradt a Promenád.

�

� Klarinétosok közül Monty Sunshine-t, a
legjobb angol klarinétost említeném, Õt úgy
hallgattam, mintha a mennyei szózat szólna
hozzám a klarinétjátékán keresztül. A sors
érdekessége, hogy a Molnár Dixieland révén
találkoztam vele, sõt együtt játszottunk
Hollandiában. Egy másik zenekarral egyszer
Norvégiában és Svédországban futottunk
össze az angol virtuózzal. Olyan ember volt,
akit mindig tiszteltem, és számomra mindig
is meghatározó marad, hogy a koncertek
után kellemesen elbeszélgettünk, koccintot-
tunk, együtt töltöttük az estét.

�

� Mikor �85-ben Attila fiam tizenhárom,
Enikõ lányom tizenhat éves volt, a barátaik-
kal zenekart készültek alapítani. Ekkor
kezdtem el velük foglalkozni, aminek ered-
ménye az lett, hogy összesen kilenc gyerek-



bõl öt jelenleg is hivatásos muzsikus. A
lányom, aki anyai örömök miatt kimaradt a
zenei dolgokból, a jazz vonalról átnyergelt
a popra, mégis idõnként néhány jazz-es
fellépésre hívják még, és Õ szívesen megy.

�
� Magam ellen dolgoztam, mert kineveltem
a gyerekeket és mindenki hivatásának meg-
felelõen máshová került � Berezvai Márta
Budapestre, Attila fiam szintén, Bera Zsolt
a Hot Jazz Bandbe, Czirok Misi a gyulai
zeneiskola igazgatója � így nehéz volt a
bandát összetartani. Ennek megfelelõen a
�90-es évek felé bomladozni kezdett a csa-
pat, de évente egyszer még összejöttünk egy
�örömbulira�, ami rendszerint háromnapos
volt. Elsõ nap mindenki beszámolt az
elmúlt évben történt dolgairól, másnap
próbáltunk, harmadnap felléptünk. Mikor
nemrégiben a bõgõsünk megnõsült, a
legénybúcsún és az esküvõn az egész
zenekar ott volt, szóval az együtt töltött
évek összekovácsoltak.

�
� Ha nem is a zenélés, de a zenehallgatás
részemrõl naponta megvan, bár arra néha
lusta vagyok, hogy elõvegyem a klariné-
tot/szaxofont, viszont ott a zongora, ami-
hez hetente nagyjából háromszor leülök és
elzongorázgatok. Közben néha azon gon-
dolkodom, hogy miért nem ilyen vagy olyan
akkordmenettel csináltam meg akkor egy-
egy számot, mert mennyivel izgalmasabb is
lehetett volna.

�

� Igen, én úgy kerültem a zenekarba, hogy
Molnár Gyula kiment egy évre Norvégiába
vendéglátózni, addig a zenekarnak nem volt
klarinétosa és engem hívtak. �78-ban beke-
rültem a Molnár Dixielandbe, és mivel egy
nehéz évben kisegítettem õket, a zenekar

nagyon ragaszkodott hozzám. Ekkor áttér-
tem a szaxofonra, ami egyesek szerint az
együttesnek nagyon jó korszaka volt, mert
négy fúvóssal tömörebb hangzást nyújtott.
Simon Géza Gábor jazzkritikus, vagy Csá-
nyi Attila is hasonlóan vélekedtek, de Mol-
nár Gyula úgy döntött, hogy visszaállítja az
eredeti dixieland formációt, és ebbe a szaxo-
fon nem illett bele. Ekkor harmadmagam-
mal távoztam a zenekarból. Édesanyám �
aki nagyon vallásos volt � azt mondta, soha
nem tudhatjuk, hogy fentrõl hogyan intézik
a dolgainkat. Lehet, hogy most rosszul esik
valami, amirõl késõbb kiderül, hogy miért
úgy történt, ahogy. Velem ekkor nagyon jó
dolgok történtek, megalakult a Promenád,
és ez életem legjobb zenekara volt. Én, aki
harminc évvel idõsebb voltam a többieknél,
remekül éreztem magam a fiatal közegben,
rengeteget viccelõdtünk, kiváló humorér-
zékkel megáldott csapatom volt. Egyik
gelsenkircheni turnénk alkalmával trombitá-
sunk � éppen akkor volt kicsi a lánya � már
gondolatilag otthon volt, akkora gikszert
fújt a koncert vége felé, hogy rászóltam,
szedje össze magát. Erre ezt a választ
kaptam: �Pista bátyám, ez az élõ zene
varázsa! Ilyet lemezen nem hallasz!� Ké-
sõbb ez szlogenünkké vált, hasonló dolgok
esetén. Szóval jól összeszokott banda vol-
tunk, annak ellenére, hogy mindenkinek
megvolt a maga hülyesége.

�

� Aki nem szereti a politikát, kikapcsolja a
TV-t. Úgy érzem, kevésbé vagyok támadha-
tó, mint nagyon sok ember, az életem
nyitott könyv. Mikor �68-ban Vásárhelyre
kerültem, két éven keresztül majd minden
este játszottam valahol, mert nem volt
lakásunk, jöttek a gyerekek és kellett a pénz.
Éveken keresztül egy presszóban zongoráz-

tam egy barátommal felváltva, utána egy
vendéglõben heti egy szünnappal, de min-
den este muzsikáltam. Egyébként, a szó
szoros értelmében nem vagyok politikus.
Annak idején mint könyvtárigazgatót, Rap-
csák András kért fel, hogy induljak képvise-
lõként, de nem érdekelt ez a dolog, olyany-
nyira nem, hogy majdnem kimaradtam a
rendszerváltásból is. (Elgázolt egy motoros,
nyolc hónapig táppénzen voltam, és a
Promenád úgy mûködött, hogy amit hét
közben hangszereltem, vasárnap az ágyamat
körbeülve hoztuk össze zeneileg. Volt egy
vásárhelyi klarinétos, akit megkértem, hogy
fújja már el a dolgokat, hogy halljuk a
szólamokat.) Tehát megkértek, hogy indul-
jak képviselõként, mert kulturális dolgokkal
nekem kell foglalkozni, indultam megválasz-
tottak és ez így ment�

�

� Két pont közt legrövidebb távolság az
egyenes. Mindig ezt az utat igyekeztem járni.
Egyetlen dologra jelentkeztem életemben,
a többire mindig felkértek. Jól alakult a
sorsom, a színházi, zenei ágról átkerültem
egy irodalmi közegbe, ahol csodálatos
irodalomtörténészeket ismerhettem meg;
Grezsa Ferencet, Czine Mihályt, szóval nem
bánom, hogy így alakultak a dolgok, min-
denbõl kaptam valamit, zenébõl, irodalom-
ból, képzõmûvészetbõl egyaránt. Arra
külön büszke vagyok, hogy �87-ben Vásár-
helyen megalapítottuk a Németh László
Társaságot, aminek jelenleg kecskeméti az
elnöke.

� Igen komoly küzdelem mindkettõ, de
amikor megvan az eredménye, pl. egy kon-
certet jól abszolváltunk, akkor az olyan
csodálatos, hogy mindenért kárpótol; az
elõzõ évek gürcöléséért, mindenért. A siker
is olyan, mint egy vasárnapi ebéd; az ember
már pénteken kimegy a piacra szétnézni,
szombaton bevásárol és fõz, vasárnap pedig
tíz perc alatt elfogyasztja az egészet. A
mindennapi életben is küzdünk, elérünk
ezt-azt, ideig-óráig örülünk is neki, mégis
visszagondolva nem a megérkezésen van a
hangsúly, hanem az úton levésen.



N�� C��� Z���, T��� I�! � a cake walktól a
swingig � Vajda Gyöngyvér, Janicsek Gábor
Gyöngyvér és Gábor együtt nyertek párban swingtáncvilágbajnoki címet. A 25éves Bohémgálán is
színpadon voltak. Mindketten foglalkoznak tánctörténettel is, tanítanak a Táncmûvészeti Fõiskolán.

A Nicholas
Brothers

A két legnagyobb sztepptáncos, aki
valaha élt, (1914-

2006) és (1921-2000). A
testvérpár  néven vált világ-
szerte népszerûvé és híressé.

A fiúk Philadelphiában jazz-zenész család-
ban születettek és nõttek fel. Fayard még a
három éves sem volt, már mindig ott ült az
elsõ sorban, míg a szülei dolgoztak, és mire
betöltötte tizedik életévét, már látta a
legtöbb nagy, fekete varietét és az ott
táncoló hírességeket, mint

 és , ami kellõ
inspirációval szolgált.

A testvérek tehetsége már fiatal korukban
megmutatkozott, amikor folyamatosan
utánozni próbálták a színpadon látott
hírességek mozdulatait. Bohóckodással és
akrobatikus mutatványokkal szórakoztatták
a szomszéd gyerekeket.

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!

http://www.youtube.com/watch?v=7Sdk3mqVSRA
http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin/el%C5%91fizet%C3%A9s
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin


Benny Carter

Benny Carter (1907-2003) fiatalko-
rát a New York-i Harlemben töl-

tötte. Tõle csupán néhány sarokra lakott a
Duke Ellington zenekar sztártrombitása,
Bubber Miley, akinek hatására Carter trom-
bitálni kezdett. Nem sokkal késõbb Carter
rájött, hogy sosem lehet olyan jó, mint Miley
így elcserélte trombitáját egy szaxofonra.

Ahogy a fenti évszámok is mutatják, Benny
Carter gyakorlatilag végigmuzsikálta a XX.
századot, tehát az egész jazztörténelmet.

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.

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!

http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin/el%C5%91fizet%C3%A9s
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin


Jazzvirtuózok
a Bohém Fesztivál
DVDsorozata

A Nemzetközi Bohém Ragtime &
Jazz Fesztiválokon majd� minden

évben készültek felvételek (eleinte csak
hangfelvétel), de 2007 óta minden koncertet
professzionális minõségben rögzítünk. A
fesztiválválogatás minden évben megjele-
nik, sõt, az utóbbi két évben már a fesztivál
zárónapjára elkészül (az idei válogatás DVD
borítója látható a fenti képen). A 2009-es
fesztivál olyan jól sikerült, hogy az egész
hétévége összes színháztermi koncertjét
kiadtuk egy 7 DVD-t tartalmazó dobozban.
Az újabb, majdnem teljes kiadásra 2013-ig
kellett várni: az idei Bohém Fesztivál kon-
certjeinek zömét megjelentettük, összesen
négy DVD-n. Nem volt ebben semmi
dokumentálási szándék: egyszerûen a fellé-

põk egy része maga kérte, hogy adjuk ki a
koncertjeiket, mert annyira tetszett nekik is
az anyag, nagyrészt köszönhetõen a közön-
ség által gerjesztett hangulatnak. A vasárna-
pi zárókoncert/jam session pedig a közön-
ség határozott kérésére került DVD-re.

Az egyik legnagyobb sikert az autentikus
blues-zenét játszó svájci Marco Marchi &
the Mojo Workers zenekar aratta, nem kis
mértékben a gitáros-énekes zenekarvezetõ
személyisége miatt. Albumuk talán legna-
gyobb erõssége, hogy a kiváló kameramun-
kának köszönhetõen is hûen adja vissza az
élõkoncert varázsát és lelkes hangulatát.

A japán Ken Aokira nem véletlenül aggatják
rá mindenütt a világ legjobb bendzsósa
címet. Bendzsózása élőben is elképesztõ
volt, de zeneisége, s egyben a legjapánabb
precizitást is felülmúló technikai felkészült-
sége hallatán-láttán egyszerûen leesik az
ember álla. Még õ maga is viccelõdött saját
állandó mosolygásán, de a DVD-n árulkodó
közelképeken csodálhatjuk meg élmény-
számba menõ mimikáját. A technikai trük-
kök ellesése viszont a DVD alapján is
lehetetlennek tûnõ vállalkozásnak látszik, a
képen sokszor elmosódni látszik Aoki vil-
lámgyors keze. A DVD-n a Hot Jazz Band-
del adott koncertjének felvételeit szombati
fellépésének szólószámai követik, majd a
vasárnapi örömzene különbözõ kombináci-
ókban elõadott darabjai.

Minket, Bohémeket rendkívül feldobott idei
sztárvendégünk, a Grammy-díjas énekesnõ,
Catherine Russell színpadi jelenléte, kitörõ
életöröme és soha nem tapasztalt energiájú
éneklése. Mi is (a svájci és japán zenészek-
hez hasonlóan) úgy éreztük, hogy vétek
lenne fiókban hagyni a felvételeket. Így
aztán a teljes koncertanyagunk a DVD-re
került, kiegészítve néhány, a vasárnapi záró-
bulin készült felvétellel. Külön öröm, hogy
számunkra csupa új, a repertoárunkban
eddig nem szereplõ számot játszottunk.

A vasárnapi �záróbuli� ritka jó hangulatú,
teltházas zárókoncert volt. Minden jelenlé-
võnek nagy élményt jelentett, egybõl bele-
egyezett minden érintett a felvételek kiadá-
sába. A magával ragadó hangulat �átjön� a
képernyõn, önkéntelenül is felkacagtam,
amikor a kanadai Mimi Blais saját öreganyja
szerepében énekel, vagy amikor a két közös
zárószámban a zenészek egymást múlták
felül kreativitásban.

A négy (vagyis öt, pontosabban illetve 1+4)
DVD kapható a Bohém Webáruházban, de
a legegyszerûbb talán csomagban megvenni
õket, 20.000 Ft helyett 12.500 Ft-ért. Így
aztán karácsonyi jándéknak is elég exkluzív.

A kameramunka Domonkos Lajos, Fekete
Pál Péter és Marsa Norbert munkáját dicsé-
ri, a jó koncerthangról a helyszínen Lovász
László, a felvételkeverésnél Mazura János
gondoskodott, a profi grafikai munka Tor-
dai Róbert érdeme.

http://bohem.shoprenter.hu/dvd
http://bohem.shoprenter.hu/dvd/bohem_fesztival_2013_dvd_csomag_227


Boogiefeszt
Gyõrben
teltházzal,
hatodszor

2013. december 12-14-én Gyõrben
a hatodik boogie-woogie jamboree-

ra kerül sor. A tavaly óta Boogiefeszt néven
futó rendezvényt a kecskeméti Bohém
Fesztiválokról jól ismert, mára már nemzet-
közileg is jegyzett Dániel Balázs szervezi.
Balázs gyakorlatilag az egyetlen boogie-zon-
gorista Magyarországon, s évrõl-évre szülõ-
városába csábítja a mûfaj legjobbjait.

A rendezvénynek nem csak a gyõriek
körében van nagy sikere, rengetegen érkez-
nek más városokból, az eltökélt, és némi
élõzenés tánclehetõségért a világ végére is
elzarándokló boogie-táncosok külön kon-
tingenst képeznek. A tavalyi fesztiválhoz
hasonlóan idén is lesz tánctanítás (Boogie
Workshop), amire még be lehet jutni. Mert-
hogy a belépõs programokra, koncertekre
már két hónappal a rendezvény elõtt min-
den jegy elkelt! Ennek ellenére érdemes
feliratkozni a rendezvény honlapján mega-
dott címen, mert egyrészt az esetleges (és

ritka) jegylemondások következtében felsza-
baduló belépõket a feliratkozók kapják meg
jelentkezési sorrendben, másrészt talán a
szervezõk (alapvetõen Balázs és szülei)
rájönnek, hogy mégiscsak ki kell bérelniük
egy termet egy plusz koncerthez. Erre
egyébként már tavaly is szükség lett volna�

Apropó, tavalyi év: a Boogifesztrõl beszá-
moltunk itt, a Bohém JazzMagazin 2012-es
decemberi számában, elsõkézbõl. Mivel
jómagam meghívott zenészként (meglepe-
tésvendégként) saját bõrömön tapasztalhat-
tam a gyõri közönség és a nemzetközi
fellépõgárda lelkesedését. (A lenti fotók a
tavalyi rendezvény gálakoncertjén készültek
a gyõri Richter teremben.)

A fenti képen látható Nicolle Rochelle
személyében elsõ ízben amerikai vendége is
lesz a gyõri fesztiválnak. Az énekesnõ na-
gyon keresett, honlapja szerint meglehetõ-
sen telített koncertnaptár szerint éli minden-
napjait. Nem blues- és boogie-specialista,
bár kétségtelenül otthon van a stílusban, de
énekel klasszikus jazzt és eddigi legnagyobb
szerepében az egész Európát bejáró Jose-
phine címû zenés színpadi mûben alakította
a címszereplõ Josephine Bakert.

A fõ csapásirány persze a boogie-zongorá-
zás lesz, de a blues-zenészek, a rock�n�roll
õrület és a táncos buli sem maradhat ki a
kínálatból. Érdemes lesz Gyõrbe menni!

Az idei Boogiefeszt fellépõi:
Nicolle Rochelle énekesnõ (USA), Richie
Loidl boogie-zongorista (Ausztria), Siggi
Fassl bluesgitáros (Ausztria), Andi Hein-
rich boogie-zongorista (Németország),
Thorbjorn & Susanne világbajnok
boogie-táncospár (Norvégia), Hungária
Tribute Band, Dániel Balázs Trió.

Honlap: www.boogiefeszt.hu

http://www.boogiefeszt.hu


Satin Doll
Sok szeretettel köszöntelek kedves
dixie-t kedvelõ olvasó! Ebben a

számban egy Duke Ellington szám, az
1953-ban komponált Satin Doll elsõ perió-
dusával találkozhatsz, ami igazából nem
dixie-nóta. Ez a keletkezés évszámából
kitûnik, hiszen az �50-es években már nem
komponáltak dixie-zenekarra számokat. A
darab eredetileg big bandre készült, de
szívesen játsszák kisebb formációjú együt-
tesek is. A hangszerelés próbálja az �50-es

évek modernebb felfogását tükrözni egy-
részt az izgalmasabb (ezáltal nehezebben is
olvasható) harmóniák segítségével, más-
részt pedig a harmadik periódusban (melyet
megvásárlás esetén érsz el) található fúvós
unisono leírt improvizációval, ami azt jelen-
ti, hogy mindhárom szólista ugyanazokat a
hangokat játssza ugyanabban a ritmusban.
Ez a játékmód volt jellemzõ a �40-es, �50-es
évek úgynevezett bebop stílusára, ahol a
játékosok fõleg a témát unisonóban adták
elõ. Ebben a korszakban már lágyabban
frazíroztak a dallamhangszeresek, így a Satin
Dollban a fúvósoknak inkább a legato

(vagyis kötve) játékmódra kell törekedni.
Természetesen a ritmusszekció (basszus-
dob-zongora) ugyanolyan feszesen kell,
hogy kísérjen. Ennek a lágyságnak és feszes-
ségnek az ötvözete adja meg leginkább a
szám hangulatát. Jó kísérletezést kívánok!

Figyelem!
A Bohém Webáruházban elérhetõ a teljes
szám is, elõre meghangszerelt szólókkal,
befejezéssel, komplett hangszereléssel,
koncertkész állapotban:
http://webshop.bohemragtime.com

H���������� M���������� � Fodor László
Laci a Hot Jazz Band klarinétosa, a Bohémekkel 1990 és 2000 között 10 évig muzsikált, Gödöllõn fiatalokból álló
dixielandcsapata is van. Az utóbbi adta az ötletet, hogy amatõr zenekaroknak is használható kottamellékletet (három
fúvós, basszus akkordokkal) produkáljon minden számba � ha a VIPtag nem zenél, a rokonok, ismerõsök között biztos
akad egykét hangszeres.

http://bohem.shoprenter.hu
http://bohem.shoprenter.hu




Bihari Brothers
egy magyar házas
pár négy fiúgyer
meke megalapítja
az amerikai blues,
valamint rhythm &
blues lemezkiadást

Jóllehet, hogy hivatalosan az ame-
rikai Thomas Alva Edison találta

fel a hangfelvételt, ma már jól tudjuk, hogy
vele párhuzamosan igen sokan foglalkoztak
a hangfelvétel készítés megteremtésével. Az
is egyértelmû tény, hogy az európai és ezen
belül a magyar szakemberek közremûködé-
se nélkül a hangfelvétel készítés, gyártás és
terjesztés soha nem lehetett volna világ-
méretû.

Bihari Edvard 1882-ben született Budapes-
ten. Felesége, Taub Eszter (Eszti) négy esz-
tendõvel késõbb, 1886-ban született az
Osztrák-Magyar Monarchiához tartozó Ho-
monnán (ma: Humenné, Szlovákia). Mind-
ketten az Amerikai Egyesült Államokba
emigráltak, ahol 1911-ben a Pennsylvania
állambeli Philadelphiában kötöttek házas-
ságot.

A magyar Bihari házaspár négy fiúgyermeke
(Lester Louis, Julius Jeremiah /Jules/, Saul
Samuel, és Joseph /Joe/) 1912 és 1925

között négy különbözõ amerikai nagyváros-
ban született.

P����� J���V���� � Simon Géza Gábor
SGG elsõsorban diszkográfus, 1964 óta kutatja a magyar jazz történetét, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai
Társaság alapító tagja, a www.jazzkutatás.eu címû lap fõszerkesztõje, jónéhány Bohémalbum kiadója. Legkedvesebb
témájából, a magyar klasszikus jazz (nagyközönség számára szinte teljesen ismeretlen) történetébõl szemezget
cikkeiben, a magyar ragtimetól a magyar swingig. Csemege!

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!

http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin/el%C5%91fizet%C3%A9s
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin


Trombitás, gitáros,
zeneszerzõ, vagy
szakíró?

Randy Sandke, Bix Beiderbecke
egyik méltó utóda a földön jár, nem

az égen, mint azt a mûfaj legnagyobb csil-
lagai (gondolják magukról). A Bohém Jazz-
Magazin munkatársa, a Bohém Ragtime
Jazz Band harsonása, Korb Attila játszott is
vele tavalyelõtt Hollandiában, a Breda Jazz-
zen. Az volt a benyomása, mint kérdésemre
elmondta, hogy Sandke minden stílusban
otthon van, és mindent tud. Kollegiális
alapállására igen jellemzõ, emlékezett Attila
(aki minden percét élvezte az együttzenélés-
nek), hogy távol áll tõle az egyes amerikai
szólistáknál azért bizony észrevehetõ lené-

zés egyes fiatalabb, persze alapvetõen nem
amerikai kollégák irányában � miközben
technikailag most is tökéletesen szól,
teljesen makulátlan a felsõ regiszterben is.

A szókimondó trombitás
címû, saját big bandjével felvett fantasztikus
lemezének (2006) borítóján azért kifejtette,
hogy nincs ínyére az a skatulya, hogy õ
�csak� swingzenész: �Rendben, igen, dol-
goztam Benny Goodman zenekarában, de
ezt Fats Navarro és Herbie Hancock is
elmondhatja magáról, mégsem hívja õket
senki swingzenésznek. Az ilyen skatulya
kicsit olyan, mintha lecukrosbácsiztak vol-
na, amit igen nehéz lemosni az embernek
magáról, és fõleg nagyon káros a pályafutása
szempontjából.�

T������� �� K���������� � Zipernovszky Kornél
Kornél jazzújságíró (a transzformátor feltalálójának, Zipernowsky Károlynak a leszármazottja), alapítója és rovat
vezetõje volt a Gramofon jazzrovatának, a Fidelio jazz és világzenei rovatát vezette. Nyakig benne volt jópár jazz
világsztár magyarországi turnéjának lebonyolításában és a Bohém Fesztivál sajtós tevékenységeibõl is bõven kivette a
részét. Meggyõzõdése szerint T. S. Eliot esszéje Hagyomány és egyéni tehetség kölcsönhatásáról a jazzre is érvényes.

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!

http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin/el%C5%91fizet%C3%A9s
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin


Zenei viszonyok 1.
Amióta iparszerûen készülõ zenei
hangfelvételek és elektronikus média

létezik, a zene is része a valósághoz tartozó
alapzajnak. E jelenséget sokan kedvelik, azok
száma sem kevés, akik sorcsapásként élik
meg, legtöbbünknek viszont teljesen közöm-
bös. Talán nem szükséges felsorolni, milyen
körülmények közepette, hányféle helyzetben
és irányokból hümmög, bömböl, dübörög,
zizeg valamilyen hangforrás, ami leginkább
hangszóró. Ma már szinte lehetetlen elkerülni
ezeket, kötelezõ együtt élni velük, vagyis
ezzel a körülménnyel együtt alakul bennünk
valamilyen viszony a zenéhez. Akinek nem
tetszik a valóság hangzó tereinek, fõleg
nagyvárosokra jellemzõ terheltsége, érthetõen
nehezebb helyzetben van; megszokhatja,
elfojthatja magában a kényszerû hangi
körülmények okozta frusztráltságot, esetleg
szelektív süketségre tréningezve kénytelen
lesz a saját agyában kifejleszteni a �hangzó
szemét közömbösítõ� funkciót.

Fõleg az úgynevezett  problémája
ez, akik általában tudják, hogy milyen zenei

, s minek a hangját kedvelik. Az
életrevalóbbak emiatt is hagyják, hogy a nagy
erõkkel hódító tömegkultúra akadály nélkül
elérje õket. Így � naprakészen �, legfeljebb
azon belül igyekeznek válogatósabbak, tájéko-
zottabb lenni. Ha a zene iránt teljesen
immunis humán populációval nem számo-
lunk, feltehetõen õk, vagyis a zeneileg
valamilyen szinten tájékozottak vannak a
legtöbben. Számukra többnyire apró örömöt
jelent, ha a hétköznapok alapzajából ismerõs
hangokat vélnek átszüremleni � különösen
annak örülnek, ha azt be tudják azonosítani.

D������������ � Matisz László
Matisz László jazzújságíró (sõt, visszavonult jazzzenész is: szaxofonosfuvolista), a Gramofon jazzrovatánál dolgozott,
a Sziget jazzprogamjait szervezte, közremûködött rengeteg jazznagyság magyarországi turnéjának lebonyolításában,
évekig  a  Bohém  Fesztiválnak  is  sajtósa  volt.  Esztétikai  tárgyú,  esztétikai  megközelítésû  cikkeiben  nagyon  fontos
dolgokat mond ki. Figyelni kell rá!

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!

http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://bohem.shoprenter.hu/bohem_jazzmagazin_62
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin/el%C5%91fizet%C3%A9s
http://www.bohemragtime.com/jazzmagazin


Egy még nem
elfeledett élõ
nagyság
interjú Allan Vaché
jazzklarinétossal

Allan Vache idén év végén ünnepli
hatvanadik születésnapját.  Erre a

beszélgetésre kedvenc szobájában került
sor, hangszerei, terepasztala és két békésen
szuszogó kutyája (Melody és Harmony)
társaságában.

� Érdekes történet, ritkán mesélek róla, de
tetszeni fog :) Amerikában az általános
iskola negyedik évfolyamában lehet jelent-
kezni hangszeres tanulmányokra, tanárok-
hoz, valamint az iskolai zenekarba. Az én
iskolámban volt egy extra év, amikor ezt
harmadikban is meg lehetett tenni, mert
éppen akkor bõvítették a zenekart, és kellet-
tek új emberek annak megtöltésére. Két
hangszert lehetett választani: a trombitát,
vagy a fagottot. Én a trombitát választot-
tam, mert elõtte a bátyám és én apánktól
már némi zongoratanulmányokat kaptunk
otthon. Három hónapra bérelték a hang-
szert, és az elsõ két hétben teljesen elvesz-
tettem az érdeklõdést a trombita iránt, a
hangszert letettem a sarokba. Warren, a
bátyám meg néha elõvette csak úgy, hogy
próbálgassa, és hallván ezt, a szüleink
megállapították, hogy sokkal tehetségesebb,
mint én. Így lett Warren Vache trombitás
az én �lustaságomnak� köszönhetõen.

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, bár jelenleg Amerikában lakik. Rengeteget tud a jazzrõl zenész és történész szemmel egyaránt,
rovatában egyegy kevéssé ismert kiváló zenésszel foglalkozik.

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!
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J���K�������� K�������� � Szalóky Béla
Béla a legsokoldalúbb magyar jazzmuzsikusok egyike. Eredetileg harsonás, a Benkó Dixieland Band kornettese, a
Police Big Band vezetõ karmestere ("civilben" ezért rendõr õrnagy). Megjárta nagy fesztiválok, híres jazzklubok sorát,
mindenütt ott volt, ahol egy világsztár felbukkant, rendszeresen játszik jazznagyságokkal. Elsõsorban a velük közös
élményeit, sztorijait osztja meg cikkeiben.

New York, New
York � 3. rész

Elõször magam sem gondoltam,
hogy harmadik epizódot írok má-

jusi New York-i utamról, de annyi minden
történt az alatt az egy hét alatt, hogy elõzõ
két cikkembe nem tudtam mindent bepasz-
szírozni, egy nagyon fontos dolog kima-
radt, ez pedig a találkozás a jazzguruval,
Wynton Marsalis-szal és zenekarával, a
Lincoln Center Jazz Orchestrával.

A nagy találkozás közvetlen elõzménye egy
másik nagy találkozás, amire tavaly nyáron
Bánkon került sor. Volt szerencsém
ugyanis a LCJO zseniális zongoristájának
triójával színpadra lépnem. Az úr neve Dan
Nimmer, érdemes ezt a nevet megjegyezni,
mert korunk egyik nagy pianistájáról van
szó. (Ha egy zenész koncertbeszámolót ír,
hajlamos egy-egy kollégáról �megfeledkez-
ni�, önnön nagyszerûségének dicsérete
mellett �elfelejtõdik� ez-az. Csaknemfo-
gokmásnakreklámotcsinálni! Hogy ebbe a
hibába ne essek, álljon itt a bánki koncert
teljes névsora: Dan Nimmer � zongora,
David Wong � bõgõ, Peter Van Nostrand
� dob, Scott Robinson � szaxofon, Korb
Attila � harsona, ének, Szalóky Béla �
harsona, kornett.) Dan Nimmer egy rém
kedves fickó, igazán jó hangulatú néhány
napot töltöttünk együtt Bánkon, ahol fel-
merült, hogy vajon Wynton Marsalisnak
hogy tetszene a nógrádi fesztivál miliõje.
Dan szerint minden bizonnyal jól érezné
magát, ami nem csoda, hiszen még nem
találkoztam muzsikussal, aki ezzel ne lett
volna ugyanígy.

Az itt hiányosan közölt cikkek teljes terjedelmükben
letölthetõk a Bohém Webáruházban 190 Ftért!

Ha a Webáruházban nem találna meg egyes cikkeket,
töltse le a Bohém JazzMagazin aktuális számát

teljes egészében, ugyanott 490 Ftért!

A Bohém JazzMagazin elõfizethetõ a Bohémhonlapon
évi 2.490 Ftért (összesen 6 szám)!
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Bohém Originals:
új CD és jótékony
sági koncert

A szokásos évvégi jótékonysági
koncertünknek ezúttal különleges

apropója is lesz egyben: elkészült a legújabb
Bohém Ragtime Jazz Band CD, amely
kizárólag saját szerzeményeket tartalmaz, s
így 2013. november 12-én este 7 órakor a
Kecskeméti Kulturális Központban nem
csupán jótékonysági estet, hanem lemez-
bemutató koncertet is tartunk. A koncert
kedvezményezettje a kolozsvári Napsugár
Kiadó. Néhány szó a kiadóról:

A koncerten megvásárolható a Bohémek
legújabb CD-je. A saját számokat tartalma-
zó  album minden helyszí-
nen eladott példányának bevételébõl 1.000
Ft-ot  a Napsugár Kiadónak ajánlunk fel! A
CD ára a kocerten: 3.500 Ft (normál ár:
4.000 Ft)

A koncertre jegyek természetesen a Bohém
Webáruházban és a helyszínen is kaphatók.
(Telefonon is lehet foglalni pénztári nyitva-
tartás alatt a 76/503-880-os számon, de
online rendelésnél a Kecskeméti Kulturális
Központ honlapján a helyet is ki lehet
választani.)

A lemezbemutató koncertre étvágygerjesz-
tõként álljon itt a CD kísérõfüzetének szö-
vege:

Eredeti Bohémek
Ez a rag swingel.
És még futkos is fel s alá � mint

erre annak a számnak a címébõl lehet követ-
keztetni, amelyet a zenekar Ed Berlinnek
ajánlott, Scott Joplin biográfusának, aki
Amerikából meghívottként egyszer a Nem-
zetközi Bohém Ragtime és Jazz Fesztiválon
is járt. A �bohém banda� zenéje mindig
magával ragadó, táncra hív, de minimum
lábbal ütjük ki a ritmusát. Éppen ezért
vezetés közbeni hallgatása orvosi szem-
pontból ellenjavalt.

A Bohém Ragtime Jazz Band az egyik,
ha éppen nem a legjobb tradicionális jazz-
zenekar Magyarországon, de mindenképpen
a legsokoldalúbb. Kalapot kell emelni
(akkor már: keménykalapot) azelõtt, hogy
hogyan tudtak ennyire friss és aktuális
összeállítást készíteni egy olyan zenei stílus-
ban, amely azért testvérek között is száz-
éves. Eredetinek lenni a dédnagyapáik korá-
ból származó zenei világban már önmagá-
ban is figyelemre méltó. Lehet, hogy a
Bohém tradicionális jazzegyüttes, de semmi-
képpen sem ortodox, nem haboznak egy
akkordot vagy ritmusképletet megbolondí-
tani, mégha az a ragtime korában elképzel-
hetetlen is lett volna. Nevüket gondosan
választották Joseph Lamb Bohemia Ragje
után, amikor megalakultak 1985-ben, hogy
azután majd ne kelljen rajta változtatgatni.
A jazz színeit sem véletlenül festették a
lobogójukra. Huszonnyolc évvel és évi
legalább száz koncerttel a hátuk mögött
most is olyan kedvteléssel és üdén zenélnek,
mint a kezdetekkor: tessék csak belehallgat-
ni a  címû, saját szerzeménye-
ikbõl összeállított, immáron huszadik albu-
mukba! A swing, a ragtime és az egyéb
stílusok interpretálása azon a szinten, hogy
egy magyar zenekarnak tartós sikert hozzon
a nagy nemzetközi tradicionális fesztiválo-
kon, komoly kihívás. Ez a huszonvalahány
�eredeti� szerzemény arra is rávilágít, hogy
milyen mélyen tették magukévá ezeket a
stílusokat.

A szerzemények többségét most vették elõ-
ször lemezre, néhány közülük régebbi szám
új hangszerelésben, viszont méltán került
közéjük hat régebbi stúdiófelvétel is. Csak-
hogy a lemez olyan egységes, hogy nehéz
lenne megmondani, mely számok is a régeb-
biek. Érdemes megjegyezni, hogy a stúdió-
ban kvázi �élõ� felvételeket készítettek,
egyben rögzítették a számokat, mintha jelen
lenne a publikum. Így valamennyire repro-
dukálni tudták koncertjeik hangulatát;
õszinte, közvetlen és játékos alapállásuk
évtizedek óta lenyûgözi közönségüket.

A zenekar néhány kiemelkedõ erényére az
album egyes számai fel is hívják a figyelmet.
Hallgassanak csak bele milyen hatásosan
közeledik lépésrõl lépésre a zenekar a nyitó-
számban. Érdekes módon éppen a

 az egyik legrégebbi felvétel a lemezen,
hiszen 1989-es, ki hinné? Bár több mint
negyedszázados fennállása alatt a zenekar
sok személyi változáson ment keresztül,
sosem tértek el a már az elején meghatá-
rozott, jól körülírható felfogástól.

Örökzöld számokat komponálni több ezer
kilométerrel keletebbre és jó néhány évti-
zeddel késõbb annál, hogy ez a világ meg-
született és elnyerte végleges formáját, elég
lehetetlen vállalkozás, ezért a feladathoz
csak ironikusan érdemes közelíteni. Ittzés
Tamás zenekarvezetõ, a legtöbb szám szer-
zõje pontosan így is állt hozzá. Hallgassák
meg az  bevezetõjét és a
szövegét, vagy a tetszetõs
címût � kiválóan adják vissza a standard
számok hangulatát, de irónia is van bennük.
Repertoárjuk ragtime-zongorás részéhez
tartozik a , amely külön figyelmet
érdemel, hiszen Ittzés ezzel érdemelte ki a
Nemzetközi Scott Joplin Ragtime Zeneszer-
zõ Verseny elsõ díját 2001-ben. Néhány
szövegükben is elõfordul az önreflexió,
mások fõhajtást tartalmaznak a szponzorok
elõtt, mint például a , vagy
a � amely a
szaklapjára és a szakmai szervezetük elnöke
iránti hálára utal. Ez utóbbit a Bohém
Fesztivál kanadai törzsvendége, a zongoris-
ta Mimi Blais is lemezre vette már. Autenti-
kus szöveget kapott Ittzés egyik szerzemé-
nye Joe Murányitól, Louis Armstrong utol-
só zenekarának magyar származású klariné-
tosától, aki a kilencvenes évektõl kezdve
szoros kapcsolatot épített ki a Bohémekkel
és több hazai dixielanddel. Korb Attila
harsonás és trombitás (aki egészen fiatalon
a ben kezdett)  címû
számát dobta be a közösbe, amire nagy
kedvvel reagált a zenekar. S ha már szó esett
az autentikáról: Korb Attila az, aki egyedül
szólaltatja meg a hangszereket abban a
számban (18.), amivel 2001-ben Franciaor-
szágban dixieland zeneszerzõi versenyt
nyert. Az albumot egy olyan szerzemény
zárja, amelyet nyugodtan lehet minden
addigitól teljesen eltérõnek nevezni, mert-
hogy... de ezt a poént kár lenne lelõnöm.
Érdemes meghallgatni!

Döme
(Dömötör Tamás),
a Bohém CD
vendégzenésze
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