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Előszó
Ebben a zenei kalauzban, (amely a Fekete rhythm & blues fehérben című, 1994-ben

megjelent könyvem bővített, átdolgozott változata) megpróbálom az előadók és együttesek
bemutatásával felvillantani a Blues és a Rhythm And Blues (röviden R&B) azon értékeit,
amelyek nélkül színvonalas rockzene valószínűleg sosem jött volna létre. Ezt az amerikai
képviselők is így gondolhatták, ugyanis döntésük alapján 2003. a BLUES ÉVE lett, azé a
műfajé, amely nálunk is több korosztálynak szerzett örömet az elmúlt évtizedekben.

Az egyes portrék nem zenetörténeti tanulmányok, inkább ismeretterjesztési szándékkal
írtam őket. A tények sokaságának monotonnak tűnő felsorolását megpróbáltam feloldani a
művészek életének érdekességeivel, személyes élményeim, érzéseim felidézésével, melyeket
ugyanúgy vállalok ma is, mint évtizedekkel korábban.

Ez a zenei irányzat a rock legéletképesebb ága, vagy hogy Willie Dixon örökérvényű
gondolatát idézzem: „A blues a gyökér, a többi zene pedig a gyümölcs.” Ki gondolná, hogy
65 éves, hiszen T-Bone Walker szerzeménye, a Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just
as Bad) ,  -  amelytől tulajdonképpen az electric/városi blues születését is számíthatjuk -
1947-ből származik.

A feketék R&B-ának számtalan árnyalata közül leginkább a chicagói városi blueszal
foglalkozom, annak legismertebb képviselőit mutatom be röviden. Azért éppen őket (Muddy
Waters, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Otis Spann, B.B. King...), mert nagyon sok
fiatal brit zenésznek ők voltak a példaképei, tanítómesterei. Többen közülük az ötvenes évek
végén, a hatvanas években rendszeresen felléptek Európában is.

 
Milyenek lettek a tanítványok? "Minden elfogultság nélkül" állíthatom, hogy azok, akik

Alexis Korner, Cyril Davies, Graham Bond és John Mayall "zenetanodájából" kerültek ki, a
R&B,  majd  pedig  a  rock  műfaj  legtehetségesebb,  legsokoldalúbb  zenészeivé  váltak.  A
következő  portrékban  őket  ismerhetik  meg,  mint  a  blues  két  hullámának  legjobbjait
(Animals, Yardbirds, Them, Pretty Things, Rolling Stones..., illetve Chicken Shack, Cream,
Taste, Savoy Brown,...).

 
Ezeknek  a  zenekaroknak  nem  csak  Európában  volt  óriási  szerepük  a  műfaj

felvirágoztatásában, hanem a tengerentúlon is erőt adtak a blueshullám fiatal képviselőinek
és megmutatták, hogy a fekete R&B fehéren még szebben csillog. Azt hiszem találóak Joe
Tex, amerikai énekes hálás szavai: "Ha nincs a nagy angol blues áttörés, ez a zene megszűnt
vagy elhalványodott volna."

 



Az ezt követő részben felvázolom a brit blues amerikai "visszacsatolását" az Allman
Brothers Band, Johnny Winter, a Mountain, Stevie Ray Vaughan… pályafutásán keresztül.

 
Ezen kívül bemutatok néhányat azok közül is (Paul Butterfield Blues Band, Canned

Heat...), melyek az európai "blues-dózistól" független, önálló utat jártak. Nem hagyható ki a
könyvből a műfaj olyan besorolhatatlan óriása, mint Jimi Hendrix!

 
Miért éppen ezeket a zenészeket, illetve zenekarokat választottam? Elhihetik, a bőség

zavarával küszködtem, nagyon sokan vannak rajtuk kívül is, akiknek itt lenne a helyük, de
hát  ez  egy  szubjektív  válogatás.  Mindegyikük  kedves  számomra,  úgy  érzem,  hogy
művészetükkel mindnyájan jelentősen gazdagították a műfajt.

 
Könyvemet elsősorban azoknak a fiataloknak ajánlom, akik csak a mai rockzenében

tájékozottak, - vagy talán még abban sem - s szeretnének minél többet megtudni a műfaj
múltjáról,  megismerni  a gyökereit.  Remélem, hogy e kis  munka elolvasása után kedvet
kapnak majd felkutatni, beszerezni azokat a CD-ket, esetleg bakelit lemezeket, amelyekről
ezt a nagyszerű zenét hallani lehet. A portrék végén található "Ajánlott albumok" listája
ehhez  próbál  segítséget  nyújtani.  Bízom benne,  hogy  a  blues  és  a  Rhythm And Blues
művészeinek megismerése után a fiatalok és a lélekben fiatalok sokkal igényesebbek lesznek
a mai rockzenével szemben.

 
Úgy érzem, ez a zenei irányzat olyan kulturális értéket teremtett, melyet minden zenét

szerető korosztálynak meg kell ismernie. A „Nyitott blues” rejtelmeinek megismeréséhez,
minden kedves olvasójának kellemes időtöltést kíván a szerző: Géczi László



Fekete R&B Amerikában
A Rhythm And Blues gyökere és alapja minden rockkal összefüggő zenének. Johnny Otis,

a  "R&B keresztapja"  szerint,  -  aki  zenekarvezető,  zongorista,  dobos,  turnészervező,  új
tehetségek felfedezője volt  egy személyben -  a R&B különféle zenei formákból létrejött
hibridzene,  amely  az  1940-es  évek  elején  jelent  meg  Amerikában.  A  feketék  zenei
kultúrájának olyan új hangzása, mely alapvetően a country bluesból, a big band swing és
bop stílus  elemeiből  tevődik  össze.  A R&B-t  gyűjtőfogalomnak is  tekinthetjük,  melynek
nagyon sok árnyalata van. Kezdetben a feketék szórakoztató-zenéjének egészét így nevezték,
mindent, amit a fekete zenészek saját közönségüknek játszottak, s amire táncolni is lehetett.

 
Johnny Otis véleménye szerint ezt jól illusztrálják a következő számok. Az 1945-ben a

listán  szereplő  Louis  Jordan:  Caldonia's  Boogie,  Cecil  Grant:  Cecil's  Boogie  és  Arthur
Crudup: Rock Me Mamma című felvétele. Sokan ez utóbbit tartják az első rock and rollnak!
Az 1940-es évek második felében azután egyre erőteljesebben jött fel a R&B. 1946-ban
nagyon kedvelt lesz Joe Liggins: I've Got A Right To Cry című száma, majd Roy Milton: R.M.
Bluesa, mely már egy tipikus R&B dal. 1949 nagy sikere volt John Lee Hooker: Boogie
Chillunje és Big Jay McNeally: Deacon's Hop című szerzeménye. Big Jay kiváló szaxofonos
volt, akinek a játéka annyira megragadta a fehér fiúkat, hogy hétvégeken lejártak a feketék
barrelhouse  klubjába,  hogy  hallhassák  zenéjét,  ami  nem  volt  veszélytelen  szórakozás
azokban az időkben.

 
A R&B fejlődésében  jelentős  különbségek  voltak  az  ország  különböző  részein.  Jól

elválasztható  stílusok alakultak  ki,  mint  az  East  Coast  blues,  a  Texas-Oklahoma blues,
amelynek legismertebb képviselői:  T-Bone Walker,  Charles Brown and The Blazers,  Joe
Liggins' Honeydrippers és Roy Milton, de említhetnénk a Tennessee-Mississippi bluest is. A
Delta blues központja,  szíve Chicagóba került,  ahol Muddy Waters, Howlin'  Wolf,  Little
Walter és a többek játszották azt a zenét, melyet nagyvárosi (big city vagy urban) bluesnak
is neveznek. Elsősorban ezt a zenét értjük R&B alatt ebben a könyvben!

 
Hol és hogyan alakult ki ez a zene? Ehhez egy kicsit vissza kell mennünk az időben.

Amerika  déli  részének  ültetvényeiről,  mezőgazdasággal  foglalkozó  vidékeiről,  az  I.
világháború óta több hullámban indult meg a munkaalkalmat kereső feketék tömege az
északi  iparvárosok  felé.  A  II.  világháború  idején  a  növekvő  ipari  termelés  egyre  több
munkaerőt igényelt a Nagy-tavak környékén. A jobb megélhetés reményében ismét sokan
indultak útnak, köztük a zenészek is, abban bízva, talán szükség lehet rájuk is.

 



Kialakultak  Chicago  és  a  többi  nagyváros  néger  gettói,  ahol  még  mindig  jobb
körülmények voltak, mint Délen. Bár a munkabér a fehérekéhez viszonyítva nagyon alacsony
volt, de arra mégis futotta, hogy a lassan szaporodó saját klubjaikban egy-egy ital mellett
zenét hallgassanak. A big bandek zenéje egyre inkább háttérbe szorult, mert 10-12 zenészt,
- vagy ennél is többet - nem tudtak megfizetni a klubok. Sok big band úgy csökkentette a
létszámát, hogy hangzásukat azért megőrizték. Mások inkább az egy-egy gitáros, zongorista,
dobos, bőgős összeállítást választották, és csak ha megengedhették maguknak, akkor vettek
be néhány fúvóst a csapatba. Ennek ellenére a kis bandák számára is nehéz volt rendszeres
fellépési lehetőséghez jutni. Az új stílus megjelenésében döntő szerepet játszott, hogy az
akusztikus  hangszereket  felváltották  az  elektromos  erősítésűek.  Az  énekesek  hangját
elnyomta az elektromos hangszerek erőteljes hangzása, ezért shouter (kiabáló) stílusban
kezdtek énekelni.

 
Hol lehetett a klubokon kívül hallani ezt a zenét? Ennek története is nagyon érdekes.

Korábban, az 1930-as években elég nehéz volt a boltokban - ahogy akkor hívták - "race"
vagyis "faji" lemezekhez hozzájutni. Más "fedőnevek" is voltak, például az MGM társaság
Ebony, a Decca cég Sepia zeneként forgalmazta ezeket a felvételeket. Praktikus módon
zene-  és  bútorboltokban,  illetve  ügynököktől  lehetett  lemezeket  vásárolni,  akik
árukapcsolással fonográfokat is kínáltak a vevőjelölteknek. Már a kézi felhúzású fonográfok
is  veszélyeztették  a  zenekarok  fellépési  lehetőségeit,  nem  beszélve  a  zenegépek
megjelenéséről,  melyek  akár  félszáz  lemezt  is  le  tudtak  forgatni.  Minden  kávéházban,
lebújban, kupiban (még a nevüket - juke-box - is róluk kapták) ott álltak ezek a krómozott,
giccses, zenélő masinák, melyek folyamatosan termelték a pénzt. 1940-ben a gyártóik már
közel 70 millió dollárt tettek zsebre.

 
Az 1940-es évek elején a nagy lemeztársaságok érdeklődése alábbhagyott a feketék

zenéje iránt, így lehetőség nyílt a kis kiadók megjelenésére. Ebben az időben egyébként sem
volt túl körülményes dolog lemezkiadással foglalkozni. Nem kellett hozzá más, csak némi
tőke, stúdió, s hely, ahol a lemezt gyártani lehetett. A gyártás legnagyobb problémája a
háború miatt időnként előforduló nyersanyag hiány volt. Sokszor még a használt lemezeket
is begyűjtötték, mert csak úgy tudták az új korongokat kiadni. Az új, független kiadók közül
az  egyik  legjelentősebbet,  két  lengyel  emigráns  üzletember,  Leonard  és  Phil  Chess
alapította 1947-ben Aristocrat néven, Chicagóban. A zene és a vásárlóközönség ismerete
alapján kicsit fellengzősnek bizonyult ez a név, ezért 1950-ben Chessre változtatták. Ők
voltak azok,  akik Willie Dixon művészeti  vezető és stúdiózenész irányításával  a legjobb
fekete bluesmuzsikusok felvételeit kiadták.

 
A  nyugati  parton  is  megérezték  a  R&B zenében  rejlő  üzleti  lehetőséget.  A  René

testvérek beindították az Excelsior és az Exclusive cégüket, a Bihari testvérek a Modern
kiadót.  Ezeknek  a  társaságoknak  saját  lemezkészítő  üzemük  is  volt,  így  nem kerültek
kiszolgáltatott helyzetbe. A Messner Brothers megalapította az Aladdint és még lehetne



sorolni  tovább  azokat  a  kis  cégeket,  melyek  szerették  volna  megvetni  a  lábukat  a
hanglemezpiacon.  A  fekete  korongok  eladására  is  sokszor  a  legegyszerűbb  megoldást
választották, közvetlenül az autók csomagtartójából árultak.

 
A klubok és a kiadók mellett volt még egy nagyon fontos tényező a R&B térhódításában,

a rádió. Az 1940-es évek elejéig a feketék számára nem volt olyan rádióadó, melyen saját
zenéjüket hallhatták volna. Az első programok egyikét Los Angelesből sugározták az 1940-es
évek elején. Ez egy vasárnapi műsor volt Harlem Matinee címmel, amit Hunter Hancock
vezetett.  Itt  jelentek  meg  először  a  R&B  előfutárai.  De  Amerika  más  államaiban  is
szaporodtak a fekete közönséget megcélzó adók, a Mississippi állambeli Jacksonban a WOKI
hallgatótábora  több  mint  százezer  volt,  a  WAOK  rádió  még  ezen  is  túltett  félmilliós
„közönségével”. A zene most már benne volt a levegőben, az érdeklődők pedig meg akarták
venni lemezen. A rádiókban szereplő népszerű, hangzatos nevű disc jockey-k egy-egy lemez
többszöri lejátszásával erőteljesen befolyásolták a zenei piacot. Az éter semleges volt, faji
előítéletektől mentes, így a fehér fiatalok közül is egyre többen a R&B szédítő hatása alá
kerültek.

 
Az 1950-es években a R&B több ágra szakadt. Az egyik ág a fehérek zenei világa felé

közeledett, létrejött a R&B "vadhajtása", a rock and roll. A fekete előadók rájöttek arra,
hogy  a  fehér  közönség  inkább  a  ritmusra  vevő,  mint  a  bluesra.  A  fehér  vásárlóerő
kiszolgálása érdekében sok fekete zenész így a könnyebb utat választotta.  A R&B és a
country and western keverékéből berobbant a piacra a rock and roll! Fats Domino, Little
Richard, Chuck Berry, a Coasters és még sok más fekete művész slágerének megjelent az
úgynevezett "cover" változata. Az üzletemberek felismerték, hogy ha kreálnak néhány fehér
sztárt  (Bill  Haley,  Elvis  Presley...)  s  "lekoppintják",  vagyis kicsit  átdolgozzák az eredeti
fekete változatot, komoly pénzt zsebelhetnek be. Bejött a számításuk! Sokszor még a fekete
szerzőknek járó jogdíjat is „elfelejtették” kifizetni.

 
De voltak más zenei törekvések is. A lassú R&B számok egyre inkább szentimentálissá

váltak, gyakran édeskésnek hatottak, különösen az énekegyüttesek előadásában. Háttérbe
szorult a nyers, érdes bluesok ősereje.

 
Az 1960-as években népszerűségének csúcsára jutó soul-zene, - melynek gyökereit a

gospelek és a spirituálék világában találjuk -  nagyon sok R&B elemet is  felhasznált.  A
detroiti  Motown-hangzás  a  popslágerek  irányába  vitte  a  soult,  míg  a  memphisi  sound
bluesosabb, fajsúlyosabb jellegű volt. Sajnos az üzleti szellem ezt a zenét is tönkretette, mint
annyi más irányzatot a rock történetében. Könnyen fogyasztható "felvizezett soullá" vagy
"plüss  soullá"  változtatta  ezt  a  szenvedélyes,  agresszív,  hatalmas  érzelmi  töltéssel
rendelkező  muzsikát.



 
A R&B népszerűvé válásában az új hangzás sodró lendülete, a táncolhatóság mellett

nem kis része volt a dalok szövegének. A verssorokban a szerzők élete jelent meg. Szerelem,
szex,  pénz,  börtön,  éhség,  faji  megkülönböztetés,  ital…  mind  olyan  témák,  melyek  a
hollywoodi popzene unalomig ismert közhelyeitől igen távol estek. A R&B dalok szövegének
érdekessége,  őszintesége,  természetesen  megragadta  az  újat  kereső,  fehér  fiatalok
figyelmét is, ami szintén hozzájárult a lemezek iránt növekvő kereslethez. Így egyre több
R&B felvétel került át a poplistákra, de csak 1955-ben sikerült a csúcsot elérnie a Platters
énekegyüttes Great Pretender című számának. Ezt követően azonban megnyílt az út Chuck
Berry, Fats Domino, Little Richard és a többiek előtt.

 
A Billboard magazin 1949-ig a feketék felvételeit a Race Records listán tette közzé, ettől

kezdve azonban az elnevezést R&B-ra változtatta. Ennek a zenének az átütő erejét mi sem
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 1962-től 14 hónapig az újság nem közölte külön a
R&B listát, mert a feketék és fehérek legnépszerűbb slágerei szinte megegyeztek. A lap
1969-től Soul majd később Black cím alatt mutatta be a színesbőrűek dalait.

 
De most felejtsük el a listákon való szereplést, mint ahogy általában nem sokat törődtek

ezzel  azok  a  chicagói  blueszenészek  sem,  akik  az  új  hangzást  létrehozták,  annak
bűvöletében éltek és  játszottak,  nekik  elég volt  a  füstös,  zajos  klubok közönségének a
szeretete.



SONNY BOY WILLIAMSON II.
 

 
A blues  történetében  két  szájharmonikás  is  ugyanezt  a  művésznevet  vette  fel.  Az

1948-ban  jégcsákánnyal  meggyilkolt,  tragikus  sorsú  I-es  számú  Sonny  Boy  Williamson
helyett ezúttal ismerkedjenek meg a II-es számú, Rice Millerként is közismert muzsikussal,
aki magabiztosan önmagát tartotta az igazinak.

 
1899.  december  5-én  (más  források  korábbra,  de  későbbre  is  teszik  az  időpontot)

született a Mississippi állambeli Glendorában. Aleck, más források szerint Aleck/Alex Ford
néven anyakönyvezték. Rice volt a gyerekkori beceneve, a Miller nevet pedig a nevelőapja
után kapta. Bebarangolta az amerikai Delta-vidéket "Little Boy Blue", Willie Williamson,
Willie Miller, Willie Williams neveken énekelt és szájharmonikázott. Olyanokkal találkozott,



mint Robert Johnson, Big Joe Williams, Elmore James és Robert Jr. Lockwood.

 
A 30-as évek végétől 1945-ig gyakran szerepelt Helena városban, a KFFA adó "King

Biscuit  Time"  című  rádióműsorában,  de  ott  már  Sonny  Boy  Williamson  néven.  A
legnagyobbakkal játszott együtt, még a 1930-as években Robert Johnsonnal, majd később
Big Boy Cruduppal,  Elmore Jamesszel  és Howlin'  Wolffal,  akiknek méltó társa volt.  Az
1950-es évek elején azután lemezfelvételeket is készítenek vele kis arkansasi és Mississippi
környéki cégeknél.

 
Legismertebb felvételei közül kiemelném a Keep It To Yourself-et, a Don't Start Me

Talking-ot (3. volt a Billboard R&B listáján 1955-ben), a Help Me-t, a Bye Bye Bird-öt, a Nine
Below Zerot, amelyek a Chess kiadónál készültek 1955-1963 között. 1963. decemberében a
londoni Crawdaddy Clubban lépett fel a Yardbirds kíséretében, mely akkor még egy lemez
nélküli, alig ismert bandának számított, viszont szólógitárosa az "isteni" Eric Clapton volt.
Ugyanezen a turnén játszott egy vad Newcastle-i zenekarral, az Animalsszel is, amelyet ő
viccesen "de Mammimals"-nak nevezett.

 
1964-ben  Chris  Barberrel  koncertezett,  majd  Memphis  Slimmel  lépett  színpadra,

Párizsban. Sonny Boy Williamson hatása az egyik legközvetlenebb a brit R&B kialakulására.
Jam session-ön társa volt Brian Auger és Jimmy Page is, akivel az "I'm Trying to Make
London  My  Home"  című  felvételt  készítette.  Egyéni  énekstílusát,  iskolát  teremtő
szájharmonika-játékát,  kedves  egyéniségét,  eredeti  humorát  a  közönség  nagyon  szerette.

 
1965-ben bekövetkezett halála miatt a brit blues világsikerig ívelő szárnyalását már

nem  élhette  meg.  Május  25-ének  reggelén  hiába  várták  kollégái  az  egyik  bluesrádió
mikrofonja mögé, hogy szokásos műsorát vezesse, az előző éjszakai szívrohama végzetesnek
bizonyult. A Mississippi állambeli Tutwiler temetőben helyezték végső nyugalomba. 1980.
óta ő is tagja a Blues Foundation dicsőség csarnokának.

 

Ajánlott albumok:
 
A Portrait In Blues (1963),



Jam Session (With Brian Auger And Jimmy Page) (1965),

Sonny Boy Williamson And The Yardbirds (1966),

More Real Folk Blues (1967),

King Biscuit Time (1989),

Newcastle December 1963 - With Animals (1989),

Clownin’ with the World (1989).

 



T-BONE WALKER
 

 
A legendák szerint nagyapjától kapta ezt az érdekes hangzású nevet, ugyanis a T-Bone

angolosított változata a Ti-beau vagy Thibeaux keresztnévnek. 1910. május 28-án született a
Texas  állambeli  Lindenben.  A  nagyanyjában  cherokee  indián  vér  csörgedezett,  zenei
tehetségét viszont muzsikus szüleitől Movelia Jimersontól és Rance Walkertől örökölte. A
blueszenészeknél az elsők közé tartozott (de az is lehet, hogy ő volt az első), aki elektromos
gitáron játszott, mégpedig olyan magas szinten, hogy őt tartják a modern bluesgitározás
megteremtőjének.  A  Rolling  Stone  magazin  „minden  idők  legjobb  gitárosainak  100-as
listáján” a 47. helyet adta neki. Hatása egyértelműen kimutatható a rhythm and blues és a



rock  and  roll  fejlődésére,  nem  beszélve  színpadi  show-járól,  melynek  követői  az  ő
utánzásával tettek szert világhírnévre.

 
Ő már a 30-as években olyan csípőmozgással énekelt, mint Elvis az 50-es években. A

gitárszólóknál sokszor a feje felett, a háta mögött játszott a hangszerén, gyakran a húrokat a
fogával pengetve, ugyanúgy, mint 30 évvel később Jimi Hendrix. A gitárját viszont nem
gyújtotta fel, - ezt meghagyta Jimi attrakciójának - mert abban az időben a zenészek nem
kerestek  olyan  jól,  hogy  csak  úgy  hirtelen  felindulásból  lángra  lobbantsák  drága
hangszerüket.

 
T-Bone szülei szintén zenészek voltak, igaz, többnyire az utcán muzsikáltak a Dallas

String Band tagjaiként. A kisfiú már három évesen a dallasi Holy Ghost Church kórusában
énekelt. "Nyitott" házukban nagyon sok zenész megfordult, közülük az egyik legnagyobb
hatást  Blind Lemon Jefferson éneke tette a fiúra,  de kedvelte a zongorista Leroy Carr
muzsikáját is. A nevelőapja Marco Washington is tanítgatta őt több hangszeren. Az iskolának
már 10 évesen búcsút intett, 15 évesen pedig Charlie Christian és Blind Lemon Jefferson
bandájában is szerepelt, itt leste el a gitárfogásokat.

A 20-as évek közepén a Dr. Breeding's Big B Tonic Show utazó revühöz csatlakozott. A
csapat tagja volt Ida Cox énekes is. 1929-ben egy country-blues lemez jelent meg tőle Oak
Cliff T-Bone címmel. Öt évvel később Los Angelesbe költözött, ahol sikerül álláshoz jutnia, a
"Big" Jim Wynn zenekarában, majd később a Les Hite orchestrában. 1935-ben feleségül
vette Vida Lee-t, aki három gyermekkel ajándékozta meg.

 
1942-től jelentek meg lemezei saját néven, melyeket többnyire Houstonban vettek fel.

Menedzserének, Huey P.Meaux-nak a visszaemlékezése szerint, nemcsak a lemezfelvétel
csábította a gitárost a városba, hanem egyik barátnője is. Ha T-Bone látni akarta a hölgyet,
akkor a menedzser jobban tette,  ha küld egy repülőjegyet,  elintézi  a szállodai szobát -
természetesen a hölggyel együtt -  és akkor, mellesleg fel lehetett venni az újabb zenei
anyagot is.

 
1947-ben tűnik fel a listákon a Call It Stormy Monday (But Tuesday Is Just as Bad) című

szerzeménye, innen számíthatjuk a rhythm and blues megszületését! A teljesség igénye
nélkül nézzük a legemlékezetesebb feldolgozások előadóit: Cream, Colosseum, John Mayall,
Alexis Corner, Jethro Tull, Sting (volt egy ilyen című filmje is), Mountain… Ezen kívül még
számos olyan kompozíció  fűződik  a  nevéhez,  melyek a  mai  blues-rock  koncerteknek is
kedvenc darabjai, mint a I'm Gonna Find My Baby és a T-Bone Shuffle.



 
Rendszeresen koncertező művész volt, aki a legjelentősebb blueszenészekkel játszott

egy színpadon. Fellépett a legnagyobb közönségsikert arató rendezvényeken, 1962-ben az
American  Folk  Blues  fesztiválon  és  Monterey-ben,  amelyről  film  is  készült.  1970-ben
Grammy-díjat kapott a Manu Dibangoval együtt készített albumáért.

 
1974-ben megromlott az egészségi állapota, súlyos gyomorbántalmak után stroke-ja is

volt, majd egy tüdőgyulladást követően a második stroke 1975. március 16-án elvitte. A
kaliforniai Inglewood Park Cemeteryben nyugszik a blues-rock gitárosok egyik legnagyobb
tanítómestere. 1980-ban a Blues Hall of Fame, majd 1987-ben a Rock an Roll Hall of Fame is
beiktatta tagjainak sorába.


