
Oh Yeah Day a
nagyvilágban

Tavaly, Louis Armstrong 110. szü-
letési évfordulóján indítottuk útjára

a világ egyik legegyszerûbb kezdeményezé-
sét, az Oh Yeah Day-t. Ha van még, aki nem
tudja mirõl van szó: az augusztus 4-e (Arm-
strong születésnapja) környékén tartott
klasszikus jazz koncerteken a kezdeménye-
zéshez csatlakozó zenészek és a közönség
együtt éneklik a Louis Armstrong által a
számok lezárásaként oly gyakran használt

-t, ezzel tisztelegve a klasszikus jazz
máig legnagyobb alakja elõtt.

Mielõtt rátérnénk arra, hogy mi is történt az
idei Oh Yeah Day kapcsán, vizsgáljuk meg
a kérdést, hogy egyáltalán ez-e Louis Arm-
strong születésnapja. Tudvalevõ, hogy Arm-
strong élete végéig július 4-én ünnepelte a
születésnapját. Valószínûleg nem csak azért,
mert a  a legnagyobb amerikai
nemzeti ünnep és így hazafiasabbnak érez-
hette magát, hanem minden valószínûség
szerint úgy tudta, hogy azon a napon szüle-
tett. A ma többnyire elfogadott születési
dátum, az augusztus 4. Armstrong kereszte-

lési okiratában szerepel, ami viszont csak
halála után került elõ. Louis végig ragaszko-
dott ugyan július negyedikéhez, de az év-
számmal már problémák vannak. Világéleté-
ben azt állította, hogy 1900-ban született, s
ez szerepel a lenti bal oldali képen található
1918-as regisztrációs lapon is. (Érdekesség,
hogy itt Lewis formában írják a keresztne-
vét.) A regisztrációs lapokon a világháború
miatt besorozható amerikai férfiakat írták
össze. Az akkoriban a New Orleans-i
Perdido Street 1233. szám alatt lakó Arm-
strong 18 évesnek vallotta tehát magát,
vagyis lehetett volna katona. Végül nem lett,
mert idõközben véget ért a világháború.
Viszont a nagyobb képen látható dokumen-
tum szerint Armstrong 1901. július 4-én
született és nem 1900-ban. Ez egy 1937-es,
Chicagóban kitöltött Social Security Card
(vagyis TB-kártya). Érdekesség, hogy Arm-
strong késõbbi TB-kártyáin már ismét az
1900-as évszám szerepel, tehát korrigálta a
�37-es �bakit�. Kérdés, hogy Armstrong az
1937-es dokumentumot írta-e alá anélkül,
hogy gondosan átnézte volna, s késõbb
javított, vagy esetleg már 1918-ban füllen-
tett, s aztán már ahhoz tartotta magát. Hogy
miért nem mondott volna igazat a korát
illetõen 1918-ban? Van, aki azt állítja, hogy
egyszerûen katona akart lenni, s 17 évesen
nem sorozták volna be, ezért hozzáadott a
korához egy évet. Hivatalos apa nélkül
született néger zabigyerekként megtehette,
nem tartották õt annyira szigorúan szá-
mon� Mindenesetre akármi is történt, ma
már csak feltételezgetni tudunk. Ráadásul
állítólag a századforduló körüli keresztelési
dokumentumok állítólag elég megbízhatat-
lanok, nyugodtan tévedhettek egy évet és
egy hónapot. Hát ki tudja? Azt hiszem,
jövõre az lesz a legjobb, ha július 4. és
augusztus 4. között folyamatosan Arm-
strongot ünnepeljük. Hogy a születési évfor-
duló éppen hányadik, az végül is teljesen
mindegy, hiszen az Oh Yeah Day is csak
apropó, a klasszikus jazz a lényeg�

Ennyi bevezetõ után lássuk, hogy hogyan
történt ez a világszerte zajló ünneplés.

Kezdjük a tavalyi évnél: már-már azt hittem,
nem lesz az egészbõl semmi, annyira pasz-
szívak tudnak lenni a zenészek, mígnem az
utolsó hetekben megélénkült az aktivitás és
végül az Egyesült Államokban számos
helyszínen csatlakoztak a kezdeményezés-
hez, sõt Brazíliában, Ausztráliában és Spa-
nyolországban is tartottak Oh Yeah Day-
koncerteket és Magyarországon több zene-
kar megértette a kezdeményezés lényegét.

2012-ben érezhetõen nem kellett annyit
magyarázni a zenészeknek és a közönség-
nek, hogy mirõl is van szó, az elsõ év
hozadéka volt, hogy sokan már hallottak a
kezdeményezésrõl, s aki nem, az is gyorsan
vette a lapot. Texasban például idén már Oh
Yeah Day Festivalt rendeztek három zene-
kar részvételével, nagy esti jam sessionnel.
Tavaly a csodaszép kanadai Bria Skonberg
még csak egyedül állt színpadra a sacramen-
tói jazztáborban, hogy megénekeltesse a
közönséget, az idei videó tanúbizonysága
szerint viszont már a teljes tanári kar (a
West Coast, vagyis a nyugati part jazz-pro-
minensei) együtt játszották-üvöltötték a
közönséggel (vagyis a tábor diákjaival) a
speciális Armstrong-köszöntést. De még a
jövõ tavasszal a Bohém Fesztiválon ismét
hallható Mimi Blais is megénekeltette rag-
time-közönségét, most éppen Kaliforniá-
ban. A tavalyi helyszínek mind megmarad-
tak, de mivel mi idén éppen turnéztunk, s
itthon nem tudtunk játszani, így a fõváros-
ban a Budapest Jazz Orchestra és Falusi
Mariann, a Hajdúszoboszlói Dixieland Na-
pokon háromezer ember elõtt pedig az erre
az alkalomra összeállt

 terjesztette az Oh
Yeah-vírust. Béláék ráadásul vadonatúj,
elegáns Oh Yeah-pólókban feszítettek
(ahogy mi is Londonban). A turnénk alatt a
német, holland és angol közönség is
lelkesen vett részt a közös éneklésben, de
errõl a turnéról szóló élménybeszámoló-
cikkben már írtam. Az idei Oh Yeah Day-
rõl is természetesen készül YouTube film,
a tavalyihoz hasonlóan.


