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Előszó
A gitárosok istenítésének története 1965-ben kezdődött,

amikor egy 20 éves fiatal angol gitáros olyan hatással volt a
közönségre, hogy Londonban megjelentek a tűzfalakon és a
metróban a Clapton is  God (Clapton az isten)  graffitik.  A
Lassúkezűnek  is  becézett  gitáros  abban  az  időben  John
Mayall  Bluesbreakers-ében játszott.

Eric  Clapton rászolgált  a  rajongók istenítésére,  odaadó
szeretetére, hiszen pályafutása szinte töretlen azóta is a ma
már 70 felé közelítő művésznek. Ebben a könyvben azonban
nem róla, nem a múlt és a jelen szerencsére még élő gitáros
istenségeiről (Jeff Beck, Jimmy Page, B.B. King, Buddy Guy,
Leslie West, Walter Trout, Clem Clempson, Alvin Lee, Steve
Hackett, Robin Trower, Joe Bonamassa…, de nem sorolom
tovább őket) lesz szó hanem a legfiatalabb trónkövetelőkről.

A könyvben szereplő 33 (a szám a krisztusi korra utal) ifjú
gitáros  többsége  a  20-as,  30-as  éveiben  jár,  mindössze
néhányan  vannak  közülük,  akik  a  40-es  középgenerációt
képviselik. A blues, a blues-rock, de úgy általában a rockzene
hagyományainak megfelelően a szólógitárosok többnyire fiúk,
így  lesz  ez  nálam  is,  de  hét  (!)  férfiakat  megszégyenítő
tehetséggel megáldott hölgyet is bemutatok a könyvben (így
ők lehetnek az istennőink)!

Érdekes,  hogy  tulajdonképpen  mindegy  ezeknél  a
zseniális  gitáros  palántáknál,  hogy  a  világ  mely  sarkában
születtek,  hogy  brit,  ír,  kanadai,  egyesült  államokbeli,
ausztrál,  finn  vagy  dél-afrikai  családban  látták  meg  a



napvilágot. A döntő az volt, hogy a szülői házban milyen zene
vette körül  őket,  az  apák és a  mamák lemezgyűjteménye,
zenei  ízlése  volt  az  a  kályha  ahonnan  elindultak,  már
gyermekként  a  hat  húr  bűvkörébe  kerültek,  és  rengeteg
gyakorlással  kibontakoztatták a tehetségüket.

Van köztük olyan, akinek eddig mindössze egy-két lemeze
jelent meg és már ezzel levette a szakmát és a közönséget a
lábáról, de olyanok is vannak szép számmal, akik fiatal koruk
ellenére már 10 körül járnak a lemeztermésben.

Sajnos  élőben  a  produkciójukat  alig  láthatjuk,  hiszen
hozzánk  elvétve  jutnak  el  ezek  a  bámulatos  tehetségű
gitárosok,  „hála”  koncertszervezőink  bevállalós
tevékenységének,  a  bemutatásra  kerülő  zenészek  közül,
eddig  mindössze  néhányan jártak  Magyarországon!  Abban
bízom,  hogy  talán  ez  a  kis  könyv  is  segít  abban,  hogy
változzon ez a méltatlan helyzet!

Géczi László



JON AMOR

Gyermekkorában a Liverpool középcsatára szeretett volna
lenni, ehelyett ma Anglia egyik legjobb gitárosa ez a fickó,
akinek  karrierje  a  The  Hoax  nevű  blues-rock  banda  élén
kezdődött, még a 90-es évek elején.

Az angliai Wiltshire-ben található Devizes nevű álmos kis
városkában nőtt  fel  Jon,  egy  nagyon muzikális  családban.
Elmondása  szerint  első  zenei  emlékei  még  hároméves
korából  származnak,  amikor  az  apja  térdein  ülve  figyelte
hogyan játszik a papa a zongorán. A bátyja Pete akkor már
zenekarban  gitározott,  így  a  gyakorlását  sokszor  hallotta
otthon. Érdekes, hogy ennek ellenére hosszú ideig semmilyen
különös vonzalmat nem érzett a muzsikálás iránt és már 15
éves volt, amikor a bátyja adott neki egy akusztikus gitárt és
mutatott néhány akkordot rajta.

Az  inspirációt  nem  is  a  blues-tól  kapta,  hanem  Mark



Knopflertől,  a  Dire  Straits  zseniális  gitárosától.  Folyton  a
lemezeiket hallgatta és megpróbálta lejátszani a Knopflertől
hallottakat.  Gondolom  a  fivére,  unhatta  már  ezt  és  Eric
Claptont ajánlotta neki. Ettől kezdve már nem volt megállás,
jöttek Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Buddy Guy, B.B. King és
a többi blues óriás lemezei – a „blues-fertőzés” megtörtént.

A barátaival: Jesse és Rob Davey, Hugh Coltman sokszor
mégis inkább focival és krikettel múlatták az időt, egészen
addig, amíg Jesse és Rob „váratlanul” a zene felé fordult,
elkezdtek  próbálni  a  házukban,  ahová  hívták  Jont  is.  Így
kezdődött a The Hoax zenekar pályafutása a 90-es években,
abban  az  időben,  amikor  a  fiatalok  nem  bluesbanda
létrehozásán fáradoztak, hanem inkább Nirvana, Pearl Jam és
más hasonló stílusban játszó zenekarokat akartak követni.

Ők viszont Amerika blues Királyait, valamint a Fabulous
Thunderbirdst és Stevie Ray Vaughant tekintették a példának.
Sokat  turnéztak  az  Egyesült  Királyságban,  majd  1994-ben
bemutatkoztak a Sound Like This című lemezükkel, amelyet a
kritikusok  egyértelmű lelkesedéssel  fogadtak.  Elindultak  a
világba  szerencsét  próbálni,  Amerikában  még  egyik
példaképük,  Buddy  Guy  előtt  is  játszhattak.

1995-ben a  British  Blues  Connection két  díjat  is  adott
nekik (Blues Band Of The Year és Blues Album Of The Year).
Ezt  követően  még  két  nagylemezt  dobtak  piacra  tőlük
Unpossible (1996) és Humdinger (1998) címmel, amelyekkel
tovább öregbítették a brit blues jó hírét. A sikereik ellenére
1999-ben  mégis  feloszlatták  a  zenekart.  Jon  Amor  szerint
mindegyikük más irányba akarta volna vinni a bandát, így ez
már  nem  működhetett  tovább.  Azért  nosztalgiából  és  a



rajongóik kívánságára a The Hoax 20. születésnapján csak
lenyomott  egy  mini-turnét,  amelyen  Jon  Amor  játszott
szólógitáron, Hugh Coltman énekelt és herflizett, Jess Davey
gitározott, Robin Davey nyomta a basszust és Mark Barrett
dobolt.

Hősünk  hosszabb  kihagyást  követően  az  Amor  nevű
bandájával  folytatta,  amellyel  2001-ben  mutatkozott  be
lemezen, majd még ezen a néven három albumot tett le az
asztalra Even After That (2002), Unknown Soldier (2007) és
Stories From The Crooked Room (2009) címmel. Ezek közül
az  Unknown  Soldier  volt  a  legnagyobb  siker.  A  gitáros
képességeit a szakmában is nagyra értékelték, Robert Plant
vendégként  szerepel  is  a  lemez  Ball  &  Chain  című nyitó
dalában.

Legutóbbi  munkájuk  2011-ben  Jon  Amor  Blues  Group
néven került  a  boltokba.  A  korongon hallható  muzsikát  a
Classic  Rock  Magazine  úgy  jellemezte,  mint  ami  valahol
Muddy  Waters  és  a  Black  Keys  között  van!  A  holland
BluesMagazine  jelenleg  az  egyik  legjobb  bandának  tartja
őket, amelyik olyan, mintha a Black Keys találkozna a korai
Rolling  Stones-szal.  (Érdekes  megközelítés,  de  van  benne
valami!) Egyébként mindkét zenekar jótékony hatását ők is
elismerik.  Különösen  nagyra  értékelik,  hogy  zenéjüket
durvának,  hitelesnek  ugyanakkor  modernnek  írják  le  a
médiában és ilyennek tartják a rajongóik is.

Én  úgy  éreztem  a  lemezt  hallgatva,  mintha  egy
időutazásra vittek volna a 60-as évek angliai klubjaiba, a brit
rhythm & blues első hullámának időszakába. A Make It Your
Trouble-ben  kicsit  még a  Creamet  is  „belehallom”,  de  az



Angel In Black Dress is nagyon hiteles, játszhatta volna akár
a Pretty Things is. A When The Times Comes egyenes, nyílt,
tiszta és hatásos blues, az éles gitárhang és a vagány ének
olyan  „chicken  shackes”,  de  a  Groundhogs  bandára  is
emlékeztet.  Élmény  hallgatni  a  Jon  Amor  Blues  Groupot,
valamit sikerült visszahozniuk azokból a műfaj szempontjából
hihetetlenül  fontos  évekből,  persze  hozzáadva  kirobbanó
tehetségüket.  Remélem, ez csak a kezdet!

 



TAB BENOIT

Louisiana  állam  szülötte  ez  a  nem  mindennapi  zenei
képességekkel  megáldott  gitáros-énekes,  aki  a  Mississippi
vidékének  minden  zenei  irányzatában  otthonosan  mozog,
muzsikája  szinte  „gyógyszerként”  hat  a  minőségi  zenére
vágyóknak, ezért találó a legutóbbi Medicine című lemezének
címe is.

Tab Benoit 1967. november 17-én látta meg a napvilágot
Baton Rouge városában. Már tinédzserként gitározott a helyi
Blues Box klubban Tabby Thomas gitáros társaságában, de
más környékbeli muzsikusoktól (Raful Neal, Henry Gray) is
megpróbálta ellesni a blues játékának fortélyait. 20 évesen
alakította meg saját  trióját,  amellyel  már nem csak Baton
Rouge-ban,  hanem  New  Orleans-ban  is  fellépett.  Néhány
éven belül bejárták szinte az USA minden államát, megállás
nélkül turnéztak.



Első  lemezük 1992.  végén került  a  boltokba Nice  and
Warm címmel  és  már ezen teljes  zenei  fegyverzetben állt
előttünk Tab Benoit!  A  saját  dalok mellett  megszólaltat  a
gitárján olyan jól ismert dalokat is, mint az I Put a Spell on
You,  a  Killing Floor,  a  She’s  Out  There Somewhere és  a
Ramblin’  on  My  Mind.  Mindezt  valami  oly  hihetetlen
könnyedséggel és technikai biztonsággal, hogy csak ámulunk.
A  dögös  blues-rock  mellett  még  nagyon  sok  árnyalatát
élvezhetjük a szülőföldjére oly jellemző gazdag muzsikáknak.

Két évet kellett várni a következő zenei anyagra (What I
Live  For),  amelyen  már  szinte  csak  saját  szerzemények
szerepelnek.  Ezt  követően,  majdnem  minden  évben  új
albummal  jelentkezik.  1997-ben  egy  nagyon  ütős
koncertlemezzel vétette magát észre Live: Swampland Jam
címmel,  amelyen  a  zenészein  kívül  (Doug  Therrien
bassusgitár  és  Allyn  Robinson)  vendég  muzsikusok  is
szerepelnek. A cajun zenei alap mellett, a swampy blues-on át
Louisiana sokféle zenei irányzatából kapunk zenei ízelítőt.

Két remek gitáros – Debbie Davies és Kenny Neal – is
hozzáadta tehetségét az 1999. márciusában kiadott Homesick
for the Road LP-hez, amely már új kiadójánál, a Telarc-nál
jelent meg. Viszonylag hosszú idő, három év telt el, amikor
hallhattuk a Wetlands című munkáját,  amelyen ismét több
érdekességgel lepett meg bennünket. Megismerkedhetünk az
önéletrajzi ihletettségű When a Cajun Man Gets the Blues
mellett  Professor  Longhair:  Her  Mind  Is  Gone  és  Otis
Redding:  These  Arms  of  Mine  című  remekének
feldolgozásával  is.

Még ugyanebben az  évben,  tehát  2002-ben megjelenik



tőle a Whiskey Store nagylemez, amelyen ismét nagyszerű
zenészek segítik: Jimmy Thackerey, Charlie Musselwhite és a
Double Trouble jól ismert ritmusszekciója: Tommy Shannon
basszeros és Chris Layton dobos. Itt is „veszi a bátorságot” és
a saját dalok mellett olyan legendák dalait is előadja, mint
Neil Young, Bob Dyan, valamint a Percy Mayfield-Eddie Jones
és a Jagger-Richards szerzőpáros.

Hősünk,  hála  az  égnek  elismerésekben  nem  szenved
hiányt,  tavaly  megkapta  Louisiana  állam  Governor-díját
természetvédelmi  tevékenységéért.  Közismert  róla
Amerikában,  hogy  milyen  sokat  tesz  a  déli  mocsárvidék
élővilágának  megmentéséért.  De  a  zenei  életben  sem
mondható hátrányos helyzetűnek, hiszen Grammy-jelölt volt a
2006-os Brother To The Blues című albuma. Természetesen a
szakmában  is  nagyra  értékelik  muzsikáját,  amit  bizonyít,
hogy 2007-ben két  Blues Music Awards trófeát  is  elnyert.

Tab  Benoit  ott  volt  2012.  május  10-én  a  Memphisben
megrendezett  33.  Blues  Music  Awards  gáláján  is,  ahol
jelölték a B.B. King Év előadója, a kortárs férfi blues előadók
kategóriában,  valamint  a  Medicine  című  lemezével  az  év
albumának és  a  kortárs  blues  albumok versenyében is.  A
négy  jelöléséből  végül  hármat  (B.B.  King-díj,  kortárs  férfi
blues előadó és a Medicine, a kortárs blues albumok között)
meg is nyert!

A  lemez  a  címadó  számmal  nagyon  hatásosan  indul,
hősünk együtt énekel a gitárjával, szinte nem lehet betelni
vele, annyira jó ez a dal. A Sunrise-t olyan Otis Redding-esen
adja elő, nagyon jól áll neki ez a soulos hang és a gitárján is
szívet melengető érzéssel játszik. A Whole Lotta Soul című



dalban is marad ebben a zenei világban. A Come And Get
It-ben megmutatja, hogy otthonos az eredeti rock and rollban
is.

A Long Lonely Bayou síró hegedűje,  fájdalmat sugárzó
dallama, és ahogy Benoit énekli valami időtlen szépséget ad
ennek a számnak, nehezen szabadul tőle az ember. A Can’t
You  See-ben  tovább  folytatódik  a  stílus  kavalkád,  ezúttal
countryt hallunk tőle egészen hitelesen. A Nothing Takes The
Place Of You-ban egy gyönyörű balladával tér vissza a néhai
Otis Redding mámorító szépségű zenei világához. A Next To
Me is nagyon tiszta, erőteljes zene és ugyanez elmondható a
cajun-stílusban előadott Mudboat Melissa című számról is.
Összességében lehet, hogy vannak, akik szerint ez régimódi
muzsika, én viszont úgy gondolom, sose kelljen rosszabbat
hallgatnunk!

 



JIMMY BOWSKILL

Fiatal kora ellenére - szeptemberben lesz csak 22 éves –
de 2012-ben már  az  ötödik  albumot  adták ki  tőle.  Jimmy
Bowskill mindössze 11 éves volt, amikor a néhai Jeff Healey
felfedezte őt a torontói klubjában.

Az édesapja, - aki tehetséges énekes volt és gitározott is,
már évek óta a menedzsere - az ő unszolására, ment el ebbe a
klubba, pedig a fiú akkor mindössze egy éve gitározott, de
frenetikus sikereket aratott a helyi közönség körében. Igaz,
olyan albumok hallgatásával tökéletesítette addigra a játékát,
amelyeken  a  Cream,  Jimi  Hendrix  és  a  Led  Zeppelin
muzsikált.  Persze,  Robert  Johnson,  Son House  és  a  többi
ős-bluesman sem maradhatott ki a tanulmányaiból. Az egyik
interjúban nevesítette a kedvenceit is: Billy Gibbons, Freddie
King  és  Paul  Kossoff  gitárosok,  míg  az  énekeseknél  Otis
Redding és Paul Rodgers a példaképe. Nem rossz társaság!


