
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éteznek olyan lemezek, amiket újra és újra kötelező meghallgatni, mert 

semmit sem vesztenek eredeti fényükből. Ezek közé tartozik az egyik 

legmeghatározóbb rock album, ami zenei fejlődésemet tekintve mérföldkőnek 

számított, amikor először volt szerencsém hallani. Az 1976-os év több ok miatt is 

emlékezetes számomra, de ha azokra a lemezekre gondolok, amelyek ebben az évben 

jelentek meg, akkor az egy elég szép kis felsorolás lenne, de csak kettőt említek meg 

ezek közül. Az egyik az ’Eagles – Hotel California’ lemeze (esetleg erről is írok egy 

bejegyzést) illetve a bostoni ’Boston – Boston’ c. nagylemeze. ☺  

 

Talán középiskolás éveim alatt került a kezeim közé először, és nem túlzás, ha azt 

állítom, hogy azonnal bérelt helye lett a már akkor meglehetősen óriási 

lemeztáramban. Miért? Az ok egyszerű.  

 

Egy rendkívül friss, újdonságot hozó és dinamikus rock lemezről van szó, ahol a 

zenészek a maximumot nyújtják, ízléses, intelligens dalokat játszanak és kiválóan 

muzsikálnak. Egy rendkívül letisztult, nyolc dalból álló lemezt kapunk, ahol a könnyed 

hangulat mellé, érdekes zenei megoldások, jó szövegek társulnak, és ha először 

halljuk a dalokat, akkor is dobolni fogjuk a ritmust, vagy gitározunk, bárhol halljuk is. 
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A lemez első száma, a ’More than a feeling’ azóta is az egyik leghallgatottabb dal 

Amerika szerte. Érdekesség, hogy Tom Scholz egy olyan stílusú gitárszólót játszik a 

dalban, ami leginkább a barokk zenére jellemző. Mondjuk az is igaz, hogy Bach, 

Mozart óta, minden hang foglalt a zenében. ☺ Azon se lepődtem volna meg, ha 

esetleg a Máté Passió hangjai köszöntek volna vissza ebben a dalban egy kicsit más 

formában. És ha már Bach, ihlet, zenei hatás, akkor gondoljunk csak ’Mike Oldfield – 

Tubular Bells’ c. kompozíciójára, ami azért nagyszerű, mert egyszerű. Oldfield a nyitó 

hangoknál, saját bevallása szerint, visszafelé játsza Bach egyik híres művét. Erre nem 

lehet mást mondani, csak azt, hogy: Priceless. ☺  

 

A lemez, tényleg több, mint egy érzés. Több, mint ami a zenén keresztül megérint, 

mert ott marad és visz tovább, inspirál, nem beszélve a szövegekről, amelyek 

egyszerűek ugyan, de teljesen passzolnak ehhez a remek zenéhez. És itt is talán az 

első dal ugrik ki hirtelen az többi közül, a maga könnyedségével illetve valami 

megmagyarázhatatlan éteriségével, pici misztikával is talán. Ki a Marianne nevű lány, 

nő ebben a dalban? Mert, tényleg látom őt is, ahogy elsétál, csakúgy, mint Cohennél. 

Bár igaz, Cohen és Scholz más síkon mozog, de mindkettőjük aurájában szívesen 

időzöm, ha tehetem. 

 

A többi dal szintén erős, magával ragadó akárcsak az első, és semmi kétségem, hogy 

ez a lemez még generációknak fog inspiráló erőt adni ahhoz, hogy hangszereket 

ragadjanak és dalokat írjanak, hiszen ez a legjobb az egészben és esetleg egyszer, 

majd talán a XXIII. században lesz egy újabb ’More than a feeling’ vagy egy ’Foreplay – 

Long time’ dalunk, amitől jobban érezzük magunkat ebben a világban. 
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