
Szűrt sz
1965-ben játszott együtt 

először a három fivérből 
álló Bokor-trió, amely 
1971-től a Debreceni Or
vostudományi Egyetem 
,yházi zenekarként” adta a 
talpalávalót öt éven át. Ez
zel párhuzamosan alakítot
ták ki önálló zenei világu
kat is, amellyel 1976-ban 
mutatkoztak be, előbb egy 
tehetségkutató verseny vá
logatóján Orosházán, majd 
annak döntőjén, Győrben. 
Jöttek, láttak, győztek. S 
mindezt megismételték az 
1977-es Ki mit tud? zene
kari kategóriájában, és 
másodikak lettek a Met
ronóm ’77 fesztiválon. Pe
dig az évnek még nincs 
vége. Decemberben meg
hangszerelik az akkor in
duló énekesnő, Szűcs Ju
dit első nagylemezét, ők 
játsszák fel a kíséretet.
1980-ban jelent meg első 
önálló lemezük,' melynek 
stílusa annak idején fehér 
holló — itthon. De ha a 
televízióból le is Nyűgözték 
a nézőket, ugyanez nem si
került a másik médián, a 
korongon. S ezen nem se
gítettek a külföldi turnék 
sem, valósággal eltűntek a 
porondról. Napjainkban 
azonban újra megkísérlik 
a „nagy ugrást”, erről nyi
latkozik Bokor Gyula, Bo
kor Tibor, Felkai Miklós, 
és Király Tamás.

— Megfakultak a Color 
színei, ezt nyilván magatok 
is tudjátok. Minek tulaj
donítjátok ezt?

— Annak, hogy tanul
tunk, s hogy nem Buda
pesten éltünk. Ez a két 
körülmény lehetetlenné 
tette a sikerek valódi ki
aknázását, hiszen az első 
lemezünk megjelenése 
után, a többi zenekarral

ellentétben, nem tudtuk 
végigkoncertezni az orszá
got

— De hiszen akkoriban 
hosszú ideig külföldön tur
néztatok!

— Egy-egy hónapot, elő
re rögzített pontos dátu
mokkal meg lehetett olda
ni, éppen a tervezhetősége 
miatt. De ha telefonon 
meghívtak egy fellépésre 
az ország másik végébe, 
azt sokszor nem tudtuk el
vállalni. És elég két-három 
visszautasított ajánlat, 
hogy utána ne is próbál
kozzanak velünk. Persze 
azt sem tagadjuk, hogy a 
külföldi lehetőségek na
gyon is megtisztelőek vol
tak egy kezdő együttes 
számára.

— Az egyetemet befejez
tétek, csakhogy most meg 
állásotok van . . .

— Igen, de ez mégis
csak más, mint vizsgákra 
készülni. És rájöttünk, 
hogy sok mindent máskép
pen kell csinálnunk.

— Vagyis az eddiginél 
„profibb" zenekarrá kíván
tok válni?

— A bennünket foglal
koztató intézmények miatt 
a fővárosban kell mozog
nunk. Tudomásul kell ven
nünk, és alkalmazkodnunk 
ahhoz, hogy nekünk kell 
idejönni azért, hogy foglal
koztassanak. Világosan lát
juk ugyanis, hogy sokan 
többre viszik silányabb 
produkcióval, de nagyobb 
„helyezkedéssel”.

„Nem a Rádióban  
tanultunk m eg  
gitározni”

— Most Budapesten él
tek?

— Bérelt lakásokban la-

r
Budapesten igen régen 
tartottak nívós. több 
külföldi együttest is fel
vonultató dzsesszprog- 

ramot. Az Operaház renoválásá
val az Erkel Színház szabad 
hétfői megszűntek, pedig ezek 
korábban az ifjúsági zenének — 
így a dzsessznek, sőt néha a 
beatzenének is — teret adtak. 
Az új Budapest Sportcsarnok 
elkészülte ezt az űrt is betölte
ni látszik. A rook „szakítópró
bája” után, szinte azonnal meg
történt a dzsessz bevezetése is 
az új falak közé. Így a Dzsessz- 
kamevál ’82 című, egynapos 
fesztivál igazi főszereplője — 
számos rangos együttes mellett 
— maga a terep, amely új meg
nyilvánulási keretet adott a 
dzsessz megszólalásának.

Félő volt, hogy abban a kör
nyezetben, amelyben jó hangu
latú lehet egy rockrendezvény, 
ott a dzsessz intimebb, kamara 
jellegű muzsikája elvész, „meg
hal”. Ám a rendezők ügyesen 
szűkítették le térelválasztó 
ponyvákkal a roppant épület
komplexust negyedére-ötödére,

ahol 3500 férőhelyen körülbelül 
kétezren nézték végig a majd 
egész napos műsort. A nézőteret 
kiegészítő kerengők, büfék le
hetőséget biztosítottak a moz
gásra, beszélgetésre, csoportosu
lásra, lemez eladásra-cserére; a 
dzsesszmegmozdulások íratlan 
rituáléi számára. Viszont a han
gosításban már szerepet kapott 
a rockmuzsikáiban kifejlődött 
technika és szakértelem: az 
Omega, az Űj Skorpió és az 
Edda „motyóján” (és techniku
saival) soha ilyen élesen, tisz
tán nem szólt dzsessz Budapes
ten — a legtávolabbi széksorok
ban is kitűnő hangzásélményt 
adott.

Különösen érvényesült ez a jól 
„belőtt” sound a Dimenzió 
együttes programjánál, akik 
most egyértelműen rockot ját
szottak. Korábbi műsoraikhoz 
képest kitisztultabbá, tömöreb
bé vált náluk ez a „main 
stream” stílus, bár bonyolul
tabb, sokrétűbb, s főleg egyé
nibb törekvésekkel kezdték pá
lyafutásukat. A 'változásban 
nagy szerepet játszik Másik Já

nos új billentyűs hangszere, egy 
szintetizátor, de az igazi meg
lepetés az együttes új dobosa; 
Szende Gábor. Mind a rockban, 
mind a dzsesszben ez az alap
vető hangszer együtteseink leg
gyengébb pontja. Nos, Szende 
Gábor fiatal kora ellenére mes
tere a dobnak. Imponáló ma
gabiztossággal, pontossággal 
szervezi, tartja keretben társai 
játékát, cizellált cinjátéka, pör
getései — amit a jó erősítés tö
kéletesen visszaadott — ritka 
élményt jelentettek.

Kellemes színfolt volt Tomsits 
Rudolf nemzetközi formációja, 
repertoárjuk java része Beatles 
evergreen feldolgozásokból állt. 
Kiemelkedtek az angol vendég
szólista: George Hasiam érdes- 
szomorú szaxofon szólói. A két 
egykori Kisrákfogó tag; Füsti 
Balogh Gábor és Lakatos „Tóni” 
Antal zenekara magas színvo
nalon képviseli — szinte egye
düliként — a szvinges lüktetésű 
zenét. Szabados György triójától 
ezúttal új darabot nem hallhat
tunk, de igen örvendetes, hogy

Dzsessz!
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ínek
kunk itt, de azért szeret
nénk élni a „debreceniség- 
gel” járó, ám eddig még 
ki nem használt lehetősé
gekkel is.

— Hát ilyen is van?
— Szabó Gábor mondta, 

hogy van benne valami eg
zotikus, ami megkülönböz
teti őt az ottaniaktól. Ügy 
érezzük, bennünk is meg
van valami a „másságból”. 
Sokan ezt úgy érzékelik, 
hogy „elefántcsonttorony
ból beszélnék a doktor 
urak”. Nem hisszük, hogy 
erről van szó. Sokkal in
kább arról, hogy hosszú 
ideig zártabb környezetben 
s zenei világban éltünk.

' Mindezt lehet kamatoztat
ni, persze tisztában kell 
lenni azzal, hogy a pro
dukciót ugyanazzal a mér
cével mérik, nem számít
ják bele, hogy az ember 
hosszú ideig falun élt. Ez 
pedig szinte behozhatatlan 
hátrány a kapcsolatok ki
alakításában, de még a ze
nészek, s a zene image- 
ában is. Hiszen a múltun
kat nem jegyezték az ifjú
sági lapok, vagy gitárosunk 
aranyköpésével élve: nem 
a Rádióban tanultunk meg 
gitározni. Egy vidéki ze
nész szinte „jeltelenül” fej
lődik, míg másoknál ez le
mezeken követhető nyo- 

. mon, sokszor már maga a 
múltja tart fenn valakit, 
nem is annyira az, amit 
csinál.

— Es a lokálpatriotiz
mus? Nem fontos egy vi
déki városnak, hogy „NB— 
l-es zenekara” legyen?

— Néhány dolgot leszá
mítva, nem túl sokat kap
tunk Debrecentől. Az egye
tem ugyan megtisztelt ben
nünket egy oklevéllel, de a 
város inkább visszahúzó 
erő volt, nemcsak a távol
ság, de például az irigység

miatt is. Igaz, éppen az 
utóbbi időben érzékelünk 
némi változást, a helyi 
KISZ-bizottság például 
felkért, hogy egy rendez
vényen mi reprezentáljuk 
a hazai pályát, vagy egy- 
egy Debrecenről szóló mű
sorban megemlítenek ben
nünket.

— Az ilyesmire büszkék 
vagytok? Egyáltalán, szá
mít valamit egy olyan kö
zegben, ahol a legtöbben 
csak a „kézzel fogható" 
dolgokat értékelik?

— Számít, már csak 
azért is, mert manapság 
divatos jelző, hogy „vidé
ki”. S ha most például a 
„bajai Fórumról” beszél
nek, úgy véljük, ebben van 
némi szerepünk. Talán 
nem túlzás, hogy a Panta 
Rhei együttessel mi hívtuk 
fel a figyelmet „a vidéki 
zenekarokra”. Ráadásul 
nem valami divatstílussal, 
hanem igényes zenével.

Ha kihűl a v a s ...
— És nem túl sok sze

rencsével. Néhány, ezek 
szerint a „hátatokon" be
jött vidéki együttesnek 
sokkal nagyobb ma a si
kere . . .

— Talán minden más
képp alakul, ha a felfoko
zott érdeklődés idején nem 
hagyjuk „kihűlni a vasat”. 
Tudatában voltunk ugyan 
annak, hogy nehezen hoz
ható vissza egy kínálkozó 
pillanat, de nem mertünk 
úgy dönteni, hogy Tibor 
félbeszakítsa az egyetemet. 
Ami viszont igazán fáj, az 
az, hogy éppen az igényes
ségre való törekvésünk bi
zonyul gyakran a legna
gyobb gátnak. Nehéz egy
ről a kettőre jutni, ha el
képzeléseinket azzal az 
elvvel vetik össze, hogy 
„nem erre ölel a magyar 
paraszt”. Más példa, hogy 
egyszer kifestve léptünk a 
színpadra, s akkor egy il
letékes kultúrbotránynak 
minősítette a szereplésün
ket. Négy évvel később 
meg „fesztiválnyertes-di-

vat” . ugyanez, mindenki 
igyekszik színházi eszközö
ket, programzenét vinni a 
produkcióba, önkritikusan 
nézve, talán most jutot
tunk el hangszertudásban, 
koncepcióban oda, hogy 
jól megcsináljunk egy Pa
noptikumféle lemezt. Ak
kor stúdiórutinban sem 
álltunk- ott, ahova a .mér
cét raktuk. De a hangmér
nöknek is felvételtechnikai 
problémát jelentettek az 
elképzeléseink.

— Az új lemezeket hall
va, nem is bíztak rátok 
ilyen feladatokat.

— A jövőnkről való be
szélgetés során elmondtuk, 
hogy mindent félre kívá
nunk tenni a zene érdeké
ben, hosszú távon számol
hatnak velünk. Helyzetünk 
tragédiája az, hogy kide
rült, el kell felejtenünk az 
eddigi utunkat, s egy „tíz 
számos Fényes kövek 
nagylemezt” kell produkál
nunk.

— Ebben azért közre
játszhat az is, hogy nem 
tartják az együttest elég 
megbízhatónak. Sok plety
ka kering például előző gi
tárosotok, Lámer Emil tá
vozása körül.. .

— Egy négytagú zene
karban alapvető, hogy min
denki azonos szinten játsz- 
szon, hasonló felfogásban. 
Lámernek azonban mások 
voltak a zenei elképzelései, 
ezeket hosszú távon nem 
tudtuk egyeztetni. Ilyenkor 
az egyetlen ésszerű megol
dás, hogy mindenki a saját 
útját járja. De gondot oko
zott, hogy amíg tanultunk, 
egy másik gitárosnak nem 
tudturtk volna megélhetést 
nyújtani. Mikor azonban 
eldöntöttük,, hogy ezentúl 
profiként kívánunk muzsi
kálni, megvitattuk vele a 
dolgot, s egy régi barátun
kat, a szintén debreceni 
Felkai Miklóst vettük be az 
együttesbe. Ügy véljük, 
hogy az új, s most már vég
leges összeállításunkban, az 
Üj színek nagylemezünkön 
megtaláltuk azt a hangot,

ami jellemző lesz a Color 
megszólalására a jövőben.

— Nemrégiben új dobost 
is láthattak a nézők egy 
veletek készült tévéfelvé
telben ...

— Ez is sok szóbeszédre 
ad alkalmat, öcsénk, Atti
la feleségével, Bánfalvi 
Ágnes színésznővel Fran
ciaországban él tavaly 
augusztus óta. Attila is ka
pott kisebb szerepet egy 
Godard-filmben. Májusban 
jönnek haza, de mi nem 
várhatunk erre. Kerestünk 
egy megfelelő dobost, akit 
Király Tamás személyében 
találtunk meg. Végül is 
Attila lépései nem befolyá
solhatják a zenekar létét, 
ezt a megoldást végleges
nek szánjuk.

Az a  jó, am i fogy?
— Tehát végre egyenes

ben lesztek. De a sok 
kompromisszum közben 
vajon nem éppen az a Co
lor vész-e el, amely annak 
idején feltűnést keltett új
szerűségével?

— Amikor a Metronóm 
fesztiválon és a Ki mit 
tud?-on kétszer egymás 
után mellettünk voksolt a 
nemzetközi zsűri, azt hit
tük, támogatják elképzelé
seinket. Valójában azonban 
mindig is a küszöb alatt 
kellett bemennünk minden 
tárgyalásra, mert túl akar
tunk lépni a tonika-szub- 
domináns-domináns-tonika 
sémán. Rá kellett jöjjünk, 
hogy azt tartják jónak, 
ami fogy. Ez eleve rá
nyomja a bélyegét már a 
komponálásra. Szórakozta
tó jellegű, vidám, táncos 
rocklemezt vártak tőlünk 
— ilyet készítettünk. Ze
neileg nem szégyelljük, 
mert igyekeztünk, hogy fel 
lehessen benne fedezni az 
igényesség szándékát. Per
sze, ha a lemez „bejönne”, 
s azt követően önállóbbak 
lehetnénk, akkor nyilván
valóan változna a zenénk.

Mola György

arnevál '82 ez a nem éppen könnyen befo
gadásra találó free, s az ugyan
akkor összetéveszthetetlenül 
magyar muzsika szintézise 
mennyire népszerű a dzsessz
rajongók újabb és újabb gene
rációi körében.

Pege Aladár nemcsak a ma
gyar, de az egész európai 
dzsessz meghatározó alakja. 
Számos osztrák, svájci és né
met zenekar állandó tagja, s jó 
néhány, a kontinensünkön lete
lepedett amerikai muzsikusnak 
is rendszeres koncert- és lemez
partnere. Ez a tény a hazai 
fesztiválok nagy nyeresége, mert 
számtalan kitűnő zenész jutott 
el az ő révén Magyarországra. 
Most workshop formációban, az 
egyszer már Székesfehérvárott 
szerepelt, nagy temperamentu
mé Rudi Steger dobos mellett 
Karl Ratzer osztrák gitáros de
bütált a magyar közönség előtt. 
És micsoda forró sikerrel! Ez a 
köpcös, kopaszodó — külsejé
ben inkább kishivatalnokra em
lékeztető — muzsikus, szájában 
unottan fityegő cigarettával vir
tuóz'módon követte, gerjesztette 
tovább Pege Aladár megszokot

tan sodró erejű játékát. (Képün
kön.)

Az éjszakába nyúló koncert 
lezárása is exkluzív zened cse
megét nyújtott. Szokatlan hamg- 
szerösszetételű trió (Toto Blan
ke akusztikus gitár, Trilok 
Gurtu konga, tabla, ütősök. La
ka te« Antal szaxofon), a John 
McLaughlin vezette Saktihoz 
hasonló meditativ zenét ját
szott. Lakatos „Tóni” — akit 
Blanke nem egy európai turné
jára magával vitt — méltó társa 
volt a két világsztárnak. Finom, 
érzékeny, szopraninó ívelései 
tökéletesen simultak a pentaton 
motívumok szövetébe.

Az új Sportcsarnok mint 
dzsesszpódium tehát kiválóan 
megállta a helyét. A rádió — 
az itt rögzített anyag sorozatban 
kerül majd bemutatásra — új 
konkurrenciát teremtett a nagy 
sikerrel működő, komoly múltú 
Vidéki fesztiváljainak, s a még 
minden bizonnyal sok kihaszná
latlan lehetőséget rejtő nagysze
rű pódium alkalmat nyújthat az 
európai dzsesszéletbe való még 
erőteljesebb bekapcsolódásra.
Kép és szöveg: Kőbányai János
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A MAGYAR RADIO ÉS A 
MAGYAR IFJÚSÁG 
KÖZÖS MOSORA

SZÓLISTÁK:

1. Máté—S. Nagy:
REPTÉR
(Korda György)

2. Tolcsvay—Bródy: 
VURSTLI 
(Koncx Zsuzsa)

3. Nádas—Szenes:
HOPP, ÚJRA ITT 
A RAGTIME 
(Deák Erzsébet,
Bodnár Attila)

4. Wolf—FUlöp:
MEG NEM TUDOM 
(Máté Péter)

5. Somló—Sztevanovity D .: 
GÖMBÖLYŰ DAL 
(Katona Klári)

4. Bródy:
NE VÁRD A MÁJUST 
(Sztevanovity Zorán)

7. Koncz—Szenes:
ÚJRA OTTHON 
(Kovács Kati).

I . Fenyő—Novai:
MAMI, ÉN VALAMIT 
LÁTTÁM
(Kristály Kriszta)

9. Soltész—S. Nagy:
SZÓLJON HANGOSAN 
AZ ÉNEK 
(Soltész Rezső)

10. Nagy-Komár: 
TANCOLO FEKETE 
LAKKCIPO 
(Komár László)

EGYÜTTESEK:
1. Fenyő-Novai:

HOTEL MENTHOL 
(Hungária)

2. Páka-Földes:
MINDENKI SZTÁR 
(Hobo Blues Band)

3. Bokor fivérek:
FÉLTELEK
(Color)

4. P. Mobil egy.:
ROCK AND ROLL 
(P. Mobil)

5. Sörényi-flródy:
AZ UTCÁN 
(Bojtorján)

4. Menyhárt-Herpai:
NE HAGYD 
MEGHALNI 
A ROCK AND ROLLT 
(V’ Moto-Rock)

7. Pataki—Zselencz:
A HŰTLEN 
(EDDA)

0. Dinamit egy.:
TANULJ MEG SÍRNI 
(Dinamit)

9. Papp:
. A FOLYÓPARTON 

ÜLVE 
(Skorpió)

10. Balázs-Horváth:
HOMOK A SZÉLBEN 
(Korái)

A Magyar Rádióval 
közösen készitett 
Slágerlistánkra 
minden héten 
szerdán 12 óráig 
lehet szavazni.
A címek:
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Rovata,
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Magyar Ifjúság 
szerkesztősége,
Budapest,
Somogyi Béla u. 4.
1943
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