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Rory Gallagher
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Az elnyűtt gitár elnyűhetetlen virtuóza
V áro sszerte ö les b e tű k k e l h ird e tté k a p la k á to k : h azán k b a n is fe llé p az
e g y k o ri leg en d á s Taste vezetője, Rory Gallagher, „A BLUES-ROCK LEG

NAGYOBB G ITÁRO SA". Ha van is némi túlzás ebben a jelzőben, m ég
sem jár túl messze az igazságtól. M e rt akik még élnek az irányzat hősko
rában naggyá le tt gárdából, azok legtöbbje rég átnyergelt más stílusra, a
m aradék pedig a másfél évtizeddel ezelőtti számaiból ta rtja el magát.

Gyerekjáték
az egész
Rory Gallagher 1949. március 2-án született az
írországi Ballyshannonban. Első igazi gitárját ki
lencéves korában kapta, tizenöt évesen már a ze
nélésből élt. Első együttese a Fontana Showband volt, amely idővel Impact-re változtatta a
nevét. A velük tö ltö tt két év alatt Rory nagy szín
padi rutinra tett szert. 1966-ban az Impact két
tagjával létrehozta a első Taste formációt: főleg
Chuck Berry és Muddy Waters szerzeményeit
játszották. Zenéjük még erősen a rock and roll
hagyományok hatása alatt állt, de már kimozdult
a modern blues stílus irányába. Végigházalták fél
Európát, de alig kerestek valamit.
1968-ban két belfasti muzsikus jö tt a Taste-be:
Richard McCracken (basszus) és John Wilson
(dob). A zenekar ettől kezdve kemény alapokra
helyezett bluesra váltott át. Az előadások közép
pontjába Gallagher sziporkázó ötletekkel tűzdelt
gitárjátéka került, amit hatásosan egészített ki
összetéveszthetetlen éneklésmódja. Nagyon
népszerűek lettek, annál is inkább, mivel éppen
akkortájt volt megszűnőben a blues-rock kiemel
kedő, máig is első számú reprezentánsának tar
to tt társulata, a Cream. Első két nagylemeze
alapján a kritikusok fényes jövőt jósoltak a Tastenek, ám a trió 1970-ben feloszlott.
A növekvő népszerűség ugyanis ellentéteket
szült a zenekar tagjai között. A Taste felállásából
adódóan a központi szerep a szólógitáros Rory
Gallaghernek jutott, kompozícióikban megnőtt
az improvizatív betétek száma és fontossága,
Rory pedig kezdte lenézni, alárendelt szerepre
kényszeríteni zenésztársait. John Wilson így nyi
latkozott erről:
„Fennhordta az orrát, mint egy szupersztár —
borzasztó volt látni. Néha úgy viselkedett a szín
padon, hogy mi egyáltalán nem juthattunk szó
hoz: három szólószámot játszott egymás után."
A Taste szétforgácsolódásából tanulva 1971
óta Rory Gallagher egyszerűen csak saját nevén
lép fel — bárki legyen is a kísérői között. Egysze
mélyes show-ja sikereit példázza, hogy 1972-ben

a Melody Maker olvasói szavazásán elnyerte az
év legjobb gitárosa címet, pedig akkoriban
Jim m y Page, J e ff Beck vagy Ritchie Blackmore
sem volt éppen formán alul. Hangulatos koncert
lemezei közül kiemelkedik az Irish Tour '74 című
dupla LP — a turnét egyébként filmen is meg
örökítették.
1978 óta bizonyos változás figyelhető meg
Rory Gallagher zenéjében: a blues-rock ritm us
alap és játéktechnika megmaradt, ám a kompo
zíciók dallamvilága és hangzása olykor „slágeresebbé" vált — anélkül azonban, hogy veszítettek
volna művészi értékükből, sőt, ha lehet, kemény
ségük még fokozódott is.

Ráadás:
jövőre(?)
Gallagher változatlanul trióban lép fel. Baszszusgitárosa még mindig ugyanaz a Gérry McAvoy, akivel szólókarrierjének kezdete óta együtt
dolgozik, új dobosa pedig Brendan O ' Neill. A
turné idejére társult hozzájuk Leonard Feltham
szájharmonikás.
Roryt a budapesti szervezők (Aréna gmk) gon
dosan rejtegették a sajtó képviselői elől, de azért
sikerült néhány szó erejéig megközelíteni egy
mikrofonnal a fővárosi koncertet követő napon,
m ielőtt vidékre indult volna.
— Húsz évvel ezelőtt melyik zenekarokat tar
tottad a legjobbaknak?
— Azt hiszem, akkoriban a Yardbirdsés a Rol
ling Stones volt a kedvencem. Meg néhány más
együttest is szívesen hallgattam, közéjük tarto
zott a liverpooli The Big Three. Bár nem olyan
óriási tehetségű, mint a Beatles, de azért jó kis
banda volt. Az amerikai előadók közül pedig na
gyon kedveltem Bob Dylan zenéjét.
— Pedig ó egészen más stílust képviselt.
— Kétségtelen. De amikor otthon vagyok, na
gyon sokféle muzsikát hallgatok. Folkot, country
and westernt, jazzt, rhytm and bluest.
— Néger előadókat is?
— Nagyon is sokat. Játékomban o tt van a fe

Jazzhírek

F o tó : Pató Károl\
kete muzsikusok hatása; Muddy Waters, Elmore
James, Buddy Guy, Leadbelly. . . Szerintem a
számaimból is nyilvánvaló, hogy sok néger zenét
hallgatok. Persze, elsősorban bluest és soult,
nem pedig a jelenlegi amerikai „pop" zenét, amit
nem igazán szeretek.
— Állítólag harcolsz a „show-business" ellen.
M i a módszered?
— H á t. . . én talán nem fogalmaznék ilyen ön
tudatosan, mert hiszen az embernek meg is kell
élnie valamiből . . . De azért ellene vagyok annak
a pop-jelenségnek, amely túlságosan is a imágóra helyezi a hangsúlyt, és túlzottan „csillogó". En
gem inkább a zene érdekel, meg a természetes
fejlődés, nem pedig az állandó „big publicity" és
a nagy sztorik. Néha persze a lemezeladás a
publicitástól is függ, de számomra nem ez az el
sődleges. Én a zenével akarok törődni.
— Az idők folyamán sokféle irányból körüljár
tad a bluest. Te magad hogyan látod ezeket a kí
sérleteidet?
— Még mindig elsősorban a blues hat rám, és
valamennyire a rock and roll meg a folkzene. De
dalszerzőként változom. Tudod, minden évben
megírom ezeket a új számokat, az új ötleteket,
és továbbra is tanulok. Még mindig bluest gitá
rozom, de természetesen az embernek néha kí
sérleteznie is kell, és ehhez különböző dolgokat
használ fel, olykor a jazz vagy a folk irányából.
— Az amerikai kritikusok véleménye szerint a
zenéd „m élyebbé" vált, amikor a billentyűssel
négytagúvá bővitetted az együttesedet. Később
aztán mégis a trió m ellett döntöttél.
— Nos, a billentyűs hangszerek sok harmóni
át adnak hozzá a zenéhez, és meg is változtatják
a dalt. Azt hiszem, ez a fajta hangszerelés jó ö t

Fotó: Szűcs László

(1954— 1985)
• Thad Jones, aki hosszú ideig élt Dániában, most visszatér az
USA-ba, hogy átvegye Count Basie egykori zenekarának vezetését.
• A jazz megint elvesztett valakit. Ötvenkilenc éves korában meg
halt Zoot Sims; rákos volt. Pályája kezdetén játszott Bobby Sherwoodöa\, Benny Goodmanne\, B ill Harris-szál. Nevét a Four Bro
thers szakszofonkórusban tö ltö tt évei tették híressé, 1947—49 kö
zött, Woody Herman zenekarában. Később dolgozott Stan Kentonnal, Gerry Mulligannel, majd 1957-ben AI Cohnnal alakított önálló
együttest, mely Sims haláláig újra és újra összejött. Az utolsó tíz
évben keveset léptek fel, mert Simset munkalehetőségei más ze
nészek felé sodorták. Bár több figyelemreméltó lemezt is készített
a Pablo cégnél, mégsem vált olyan népszerűvé, mint ahogy dalla
mos, kreativ játéka alapján válhatott volna.
• Az amerikai Billboard zenei lap adatai szerint a legnagyobb pél
dányszámban eladott lemezek: 1. Wynton Marsalis Hot House
Flowers. 2. AI Jarreau High Crime. 3. Pat Metheny Group First
Circle. 4. Grover Washington, Jr. Insides Moves. 5. George Wins
ton December. 6 . Jean-Luc Ponty Open Mind. 7. Earl Klugh Night
Songs. 8 . Linda Ronstadt Lush Life. 9. Bob James 12. 10. Shadowfay Dreams of Children.
Ф Márciusban a Harlem állt a bécsi Stadkinoban rendezett film fesztivál középpontjában. A harmadik alkalommal rendezett feszti
vál 21 program keretében m utatott be jazz-témájú játék- és rövid
filmeket.
ф Lakatos Tóni is részt vesz a Berlinben élő török énekesnő, Özay
No More című lemezének felvételén, Jasper van't Hof, Manfred
Schoo, Janusz Stefanski, Tom Nicholas és mások társaságában.
A lemezen török, chilei és amerikai eredetű zenei és szöveganya
gok kapcsolódnak össze.
# Szabados György befejezte a Győri Balett számára írt kompozí
ciójának hangfelvételét a Magyar Rádió stúdiójában. A mü bemu
tatója a Szegedi Szabadtéri Játékokon lesz. Huszonhárom fiatal
muzsikus működött közre, köztük a harsonás Johannes Bauer az
NDK-ból. A Tavaszi Fesztivál programján is szerepelt egy Szaba
dos-bemutató. A Vigadóban játszotta először Históriás Ének című,
saját irodalmi anyagra épülő kompozícióját „Kobzos" Kiss Tamás
(ének), valamint Dresch Mihály és Grencsó István (basszusklariné
tok) közreműködésével.
%Toto Blanke és Rudolf Dasek szeptemberben Templomi Zene
címmel koncertsorozaton vesz részt templomokban, színházak
ban és múzeumokban. A koncertprogram nagyrészt a gitárduó ha
sonló című lemezének anyagát tartalmazza.
• A Jazz Fórum idei szavazólistáját Miles Davis (világ kategória) és
Jan Garbarek (Európa kategória) uralja. Mindketten négy kategó
riában lettek elsők. Megjelent a szopránszakszofonosok között La
katos Tóni a 7. helyen, akit külön is megemlít a szavazólista beveze
tője, mint feljövőben lévő tehetséget. Pege Aladár eIső a bőgő Eu
rópa kategóriájában, Deseő Csaba pedig 7. az európai hegedűsök
között.
Sz. P.

Álmunkban már mindannyian rohantunk, zuhantunk, repültünk
valamilyen szimbolikus lépcsőn, léptünk poklai vagy mennyei felé.
Szűcs Laci, téged a nemlétbe repített egy lépcső, nem egy szimbo
likus, hanem egy nagyon is valóságos, túlkoptatott, csorba és sö
tét.
Fény és természetes plaszticitás: vajon éppen mindennapi ke
nyered két legalapvetőbb tényezője hiányzott ebből a lépcsőház
ból, melyben összezúztad magad? Az, ami fotóidat meleggé tette:
a mesterkélt megvilágítást nélkülöző, emberi lépték?
Belehaltál a mesterséges világ apró tökéletlenségébe, a hibás
valóságba, abba, amit egész életedben kikerülni igyekeztél.
Ezegyszer legyőzött. A Te győzelmed már csak fotóidban van je 
len. de ott: valóságos.

let volt, de öt év elteltével vissza akartam térni a
trió felálláshoz, mert ezt sokkal ritmikusabbnak,
erőteljesebbnek, és valahogy formailag is jóval
szabadabbnak tartom.
— Ha végignézel a múltadon, pályád melyik
szakaszát szereted a legjobban?
— Tudod, mindegyik album az életed egy ré
sze, és mindegyikről vannak számok, amik a ked
venceid maradnak. Minden lemezemen van egy
két nóta, amit még most is szeretek, és otthon
szívesen eljátszom őket. De nagyon nehéz volna
kiválasztani egy évet vagy időszakot, és azt mon
dani rá, hogy ez volt a legkedvesebb. Az ember
mindig a jelent szereti a legjobban.
— Mik a legközelebbi terveid?
— Ha visszatérünk Angliába, befejezzük az új
LP-t, amelyen dolgozunk. Utána külföldön kon
certezünk. És ha lesz rá lehetőségem, ősszel ta
lán felveszek egy akusztikus gitár nagylemezt is.
— Sokat léptek fel mostanában?
— Egészen keveset. Most az a legfontosabb,
hogy az album elkészüljön, és erre időt kell szán
ni.
— Van már valamilyen benyomásod a magyar
közönségről?
— Ó, igen. Eddig már két show-t adtunk. Min
den város, minden közönség, minden koncert
más és más, de úgy érzem, ez a kettő jól sikerült,
és várhatóan vissza fogok még jönni.
— Vagyis azt tervezed, hogy máskor is fel
lépsz m ajd nálunk?
— H á t. . . talán a jövő évben . . . Klassz volna.
Szerintünk is. És akkor talán nemcsak fél ház
előtt játszik majd azon a húszéves gitáron, ami
jobban szól, mint ha most vették volna.
Gurály László—Tuza Zsolt

Fejes László
emlékkoncert
Ez a felirat és a jazzmuzsikusok kisebb fesztiválra elegendő név
sora invitálta az érdeklődőket a Kassák-klubba egy március végi va
sárnap este. A jazz közösség ezúttal rekviemre gyülekezett, hogy
tisztelegjen e zene blues-sorsú fotóművésze emlékének, aki nem
rég halt meg, 49 éves korában. Az összesereglő barátokat, ismerő
söket, muzsikusokat és zenerajongókat kiállítással fogadták. A ké
pek között volt egy, ami látszólag nem illett oda. A kép egy esküvői
menetet ábrázol, amelyben kényszerű libasorban bandukolnak az
emberek, egy szürke, málló vakolatú bérház folyosóján.
Ez a kép Fejes életében meghatározó volt: ezzel nyerte meg
1961-ben — Magyarországon elsőként — a World Press Photo első
díját. Józan ésszel azt hihetnénk, hogy a korán érkezett siker a to 
vábbiakban egy felívelő pályafutás kezdetét jelentette. A szürkék
azonban intézkedtek. A képet „átpolitizálták", és Fejest elbocsátot
ták, kizárták, ahonnan csak lehetett, és hosszú évekre a pálya, sőt
az elemi lét peremére szorult. Az érzékeny ember soha többé nem
heverte ki ezt a fölösleges próbatételt. Tulajdonképpen sohasem
rehabilitálták, legalábbis a nagyon megkésett Balázs Béla dij (1983)
nem helyettesítette ezt a gesztust. Még a nekrológok sem szol
gáltatnak neki igazságot. Igaz, a Film Színház Muzsikában, mely
nek munkatársa volt, megjelenik az Esküvő — Magyarországon elő
ször, de minden magyarázat nélkül, így csak a beavatottak értik a
publikáció jelentőségét. Ez a kép volt az ihletője Szabados György
1974-ben megjelent első lemeze címadó darabjának. A lemezborí
tóra mégsem került fel.
Fejest művészi vitalitása vissza-visszahajtotta a fotós életbe, de
mintha a tragikum stigmáját viselte volna: vidámsága rezignált
volt, mint maga a jazz. Ez a muzsika, a Great Black Music jelentette
a lelki békét és hajtóerőt számára. Ezért tudta olyan hitelesen, be
lülről megörökíteni. Képei alapvetően különböznek a legtöbb jazzfotótól, mert nem keresik az egzotikumot, nem meztelenítik le az
őszintén kitárulkozó muzsikust, hanem baráti kedveséggel örökítik
meg a művésziélek rezdüléseit, és így mentesek a jazzfotózás köz
helyeitől, unalomig ismételt sablonjaitól. A Kassák-klub meghívója
egyik barátját és művésztársat, Tonny Scottot idézi: „a jazz élet, és
nem zene, az ember megéli, és belehal".
Az emlékkoncert középpontjában érthető módon Szabados
György álit, aki Dresch Mihállyal együtt méltó emléket állított eltá
vozott barátjának. Dresch az est későbbi részében saját együttesé
vel is játszott, inkább az életről, mintsem a halálról elmélkedve.
A Lőrinszky Á ttila —Faragó Kázmér duó igazi rekviemet játszott.
Jazz koncerten ritkán tapasztalható az a szomorúság, amelyet itt a
közönség is átélt, átvéve a muzsikusok érzelmeit. Gonda János me
ditativ zongoraszolója a gyász intimebb, befelé forduló formáját
szólaltatta meg. A Friedrich-együttes képviselte a hagyományos
jazzt, a Regös István vezette Jazz Press együttes coltraine-iánus v i
lága pedig a mai jazz egyik legerőteljesebb irányzatát. Fejes László
számára a létnek nagyon fontos eleme volt a jazz, ami egyben mű
vészi vizsgálódásának tárgya is volt. Ezen az estén tovább élt Fejes
művészete, képeiben és társai zenéjében.
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