
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zért a megjegyzésért gondolom, mindenki megkövez, mivel nekem, személy 

szerint ez a lemez a kedvencem, ha Mike Oldfield-ot említjük. ☺ Természetesen, 

a ’Tubular Bells I’ is egy kiváló alkotás, de valahogy ez a lemez mindig nagyon nagy 

hatást vált ki belőlem. Szándékosan nem írok múlt időt, mert ha tehetem, többször is 

meghallgatom. Az okok talán abban keresendők, hogy ez a CD egy picit még 

letisztultabb, ám ugyanakkor sejtelmesebb, mint a ’Tubular Bells I’.  

 

Az ’őrült’ Oldfield rajongók tudják, hogy a lemez akkor íródott, amikor Oldfield nem 

igazán tudott mit kezdeni a hirtelen jött sikerrel és egy farmra vonult vissza, 

természetesen a Virgin Records jóváhagyásával, hogy saját stúdiót rendezzen be 

odahaza és írja a következő lemezét. A végeredmény annyira jól sikerült, hogy még a 

’Tubular Bells-t’ is kiszorította az 1974. évi slágerlista éléről, illetve 1979-ben 

filmzeneként is debütált a ’The space movie’ c. filmben. 

 

Mint ahogy azt megszokhattuk, ez a lemez is két hosszabb kompozícióból áll, 

hasonlóan a ’Tubular Bells’-hez és társaihoz, illetve itt is, akárcsak a többi lemezen 

Oldfield számos hangszert egyedül szólaltat meg. Igazi multi-instrumentalista. ☺  
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Sokan úgy vélekednek, hogy Oldfield épp csak ’pengetget’ a gitáron, de érdemes 

utána nézni a video megosztókon, hogy mennyire mestere a hangszerének, legyen az 

basszusgitár, gitár, zongora, szintetizátorok stb. 

 

Az első, rész egy kiforrott, letisztult, nagyon kellemes hangzásvilággal indul és a közel 

húsz percben megtartja ezt a formát, hűen tükrözve Hergest Ridge szellemiségét, 

nyugalmát. A második részben, már vannak dinamikusabb részek, de itt is kézenfekvő, 

hogy az egész lemez egy nyugodtabb állapotban íródott, mint a ’Tubular Bells’. Külön 

kiemelném a kórust, ami egy élénk színt ad az egész zenei élményhez, s mely nélkül 

nem lenne ugyanaz ez a tündöklő darab. 

 

A ’Deluxe’ verzióban két extra dal is megtalálható, ami fokozza az élményt és rávilágít 

arra a gondolatra, miszerint: ’… if you feel a little glum, to Hergest Ridge you should 

come’. Azt nem tudom, hogy milyen lehet Hergest Ridge, de ha Oldfield ilyen jó zenét 

tudott komponálni, akkor rossz hely nem lehet, úgyhogy mindenképpen írjuk fel a 

meglátogatandó helyek listájára és természetesen a lemezt is vigyük magunkkal, csak 

hogy az élményt tovább fokozzuk. ☺ 
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