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Előszó

Amikor a ’70-es évek végén már minden új hang és új ötlet unal-
masnak tűnt, felbukkant egy ismeretlen kvartett, mely rövid időn 
belül új fejezetet nyitott a ’80-as évek felé a rock történetében.

Nevük ma már évtizedek óta világhírű: Dire Straits.
Megemlíthetjük még azt is, hogy a Dire Straits stílust teremtett, 

de iskolát nem. Ez a stílus pedig aligha viselne el még egy ilyen 
előadót. Követők tehát nemigen akadnak. Meg aztán a Dire Straits 
zenéje 1985-ig nem vált olyan értékűvé, mint mondjuk a Pink Floyd 
vagy a Genesis munkássága. A divat már csak ilyen. A Dire Straitset 
ismerik, szeretik, méltányolják, de nem másolják. Akad még ilyen 
a műfajban, mégha kevés is. S talán ezért marad ez az együttes is 
magányos csillag a rock egén.

1977 óta jószerivel csak ezt az együttest fogadta be a szakma és 
egyúttal a közönség is a komoly, vagy „értékes” rockzenét művelők 
közé. És minden bizonnyal egyetlen magyar származású skót tanár-
ember sem futott be olyan fényes karriert a show-businessben, mint 
Mark Knopfler.

S hogyan jutott el a Dire Straits az első demokazettától a sikerlis-
ták tetejére? Hogyan került a „tönkrement” Mark Knopfler Anglia 
húsz leggazdagabb embere közé? Az kiderül ebből a könyvből, s 
talán a mondás is bizonyossá válik, miszerint „a rock örök és el-
pusztíthatatlan!”
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1. fejezet

 „…ahol kölykök voltunk…”

A Dire Straits története igazából egy nem túl impozáns lakótöm-
bi lakásban kezdődik. Az épület ütött-kopott, eléggé lerobbant ál-
lapotban van, s ezt részben az időjárás elemeinek köszönheti, rész-
ben pedig annak, hogy magával az épülettel a kutya sem törődik. 
A Farrar House nem rendkívüli iránypont, bár egyesíti Délkelet-
London, Deptford névtelen munkásosztály kerületeit. Munkáscsa-
ládok, nincstelen egyetemisták, zenészek, írók laknak ezekben a la-
kásokban és megpróbálnak elvegetálni a sivár, fojtogató kispolgári 
légkörben.

1977-ben John Illsley, az olykor muzsikus, olykor a Goldsmith 
College diákja is beépült ebbe a közösségbe, kibérelt magának egy 
földszinti lakást. Négy apró szobácska, hall, fürdőszoba és egy kony-
ha. A lakás meglehetősen rozoga állapotban volt, de a nyári munkák 
alkalmával helyre pofozták, és egyre otthonosabb lett.

Johnt is rendkívül szorult anyagi helyzete hozta Deptfordba, 
mint később Mark Knopflert, aki szintén megélhetési gondokkal 
küzdött.

John Illsley 1949. június 24-én született Leicesterben, a három 
testvér közül ő a legfiatalabb a családban. A bromsgrove-i és a wor-
chesteri iskolában kezdett el akusztikus gitáron játszani:

„A bátyám, William mutatta meg nekem az első fogásokat. Volt 
néhány alapvető akkord, amiket ismertem, és ezeket mind egyedül 
tanultam. Volt egy akkordfüzetem és néhány kottám. A füzetbe má-
soltam bele az összes dalt, ami éppen akkor menő volt és ezek gya-
kori eljátszása segített hozzá a gördülékeny gitározáshoz.”

A worchestershire-i gimnáziumban csatlakozott az iskolabandá-
hoz, a The Knotthoz, de rögtön problémák merültek fel, hiszen a 
zenekarban három gitáros is volt. „Kijelentettem, hog y én fogok basszus-
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gitáron játszani. Vettem két vastag húrt, eg y E-t és eg y D-t, és beszereztem 
eg y pick-upot is.”

Hat hónappal később már nem kellett a hangszerekkel variálni, 
mert vett magának egy rendes basszusgitárt. A muzsikálás minden 
idejét lekötötte, természetesen ez a tanulás rovására ment. Bizonyí-
tékként ott vannak a levelek, amiket John kollégiumi nevelőtanára 
írt a fiú szüleinek. Erről így nyilatkozott John: „A nevelőmnek fogalma 
sem volt, mi is a gitár, és eg yszerűen csak bendzsónak hívta. Természetesen a 
levélben is íg y írta le apámnak: John az égvilágon nem csinál semmit, de minden 
nap veri azt az átkozott bendzsót.”

Érettségi után a Goldsmith College hallgatója lett, szociológus 
szakon. „Eleinte tényleg nag yon élveztem, érdekelt is az eg yetemi munka, bír-
tam is, de közben mindig ott motoszkált bennem a gondolat, hog y komolyan fog-
lalkozzam a zenével. Eg yre több időt fordítottam gitározásra, és az eg yetemen 
is találkoztam néhány olyan fickóval, akik eg yszerűen csak lófrálni akartak, 
és íg y eg yüttest alakítottunk, de nem vettük véresen komolyan a zenélést. De 
már akkor tudtam, ez az, amit igazán csinálni szeretnék, s különben sem volt 
ötletem, hog y mivel is foglalkozzam majd, ha kikerülök az életbe.”

Barátnőjével lemezboltot nyitott Észak-Londonban, amelyet ke-
vesen látogattak, és szép lassan felemésztette az összes pénzüket. 
Így aztán John – jobb híján – a Farrar House-ban kötött ki, ott-
hagyva az elárvult lemezboltot… de nem volt túl sokáig egyedül.

„Beszélgettem néhány barátommal a kocsmában, és az eg yikük Dave Knopf-
lerrel dolgozott mint szociális munkás a greenwich-i testületben. Megtudtam, 
hog y épp akkor dobták ki a lakásából, vag y valami ilyesmi, és kellene neki 
eg y zug, ahol meghúzhatná magát. Én pedig megemlítettem, hog y nálam van 
szabad hely, s később aztán átjött hozzám, megeg yeztünk és beköltözött.”

David szintén gitározott, így ő és John gyakran ücsörögtek ott-
hon a lakásban és pöcögtették gitárjaikat. John néha a Blind Alley 
nevű zenekarban vállalt munkát. „Néha, amikor végig játszottunk eg y-
eg y bulit, csak akkor jöttünk rá, mennyire pocsék zenét játszunk.”

Dave sokat mesélt haverjainak gitározó bátyjáról, aki egy nap meg 
is jelent. John így emlékezik vissza az első találkozásra: „Aznap dél-
előtt úg y tíz óra körül értem haza, első utam a konyhába vezetett, hog y főzzek 
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eg y kis teát. Aztán bementem a hallba, és ott volt eg y fickó, a padlón hevert, fe-
jét eg y széknek támasztotta és mélyen aludt. Talpig farmerbe volt öltözve, lábán 
bőrcsizma, az ölében pedig eg y gitár hevert. A fenébe – gondoltam –, ez csak 
Mark lehet. Persze azonnal felkelt, és elkezdtünk beszélgetni, és nag yon hamar 
összebarátkoztunk. Aztán felmentünk a West Endre, kocsmákat és klubokat 
jártunk, vag y eg yszerűen csak céltalanul csavarogtunk.”

A Knopfler fivérek élete ezen a ponton megegyezik Johnéval: a 
szenvedélyes érdeklődés a zene iránt, valamint a számtalan sikerte-
len próbálkozás, hogy elismert zenészek legyenek.

A miskolci Knöpfler családból kevesen gondolhattak arra, ami-
kor a ’30-as évek végén az első zsidótörvények hatására Londonba 
költöztek, hogy másfél generációval később világhírű rockzenész 
lesz egyik leszármazottjuk. Már csak azért sem, mert a rockzene ti-
zenöt évvel később kezdett el hódítani, valamint a család nagy része 
a bankszakmában dolgozott. A magyar gyökerű család többi tagja 
Amerikába (Manhattan) vándorolt, de a mi szempontunkból most 
az angliai család története a jelentős.

Knöpflerék a Hyde Park tövében húzódó Portobello Roadon bé-
reltek lakást, majd amikor Knöpfler Ervin 1948-ban skót lányt vett 
feleségül, nászajándékul a délkelet-londoni Deptfordban kapott egy 
kertes családi házat, bár itt nem sokáig laktak.

Mark 1949. augusztus 12-én született, David három és fél évvel 
később, 1952. december 27-én. Apjuk építészmérnökként dolgozott, 
és baloldali nézeteket vallott.

David: „Glasgow-ban születtünk mindketten, aztán amikor nég y- vag y 
ötéves lehettem, Newcastle-ba költöztünk.  Apánk Glasgow-ban kommunista 
volt, a helyi hatóságnak dolgozott, nem tudott magánpraxist kialakítani magá-
nak. Önerőből építette a karrierjét, de északkeleten a korrupció diktálta neki 
a szabályokat. Becsületes, őszinte ember volt, és nag yon feliz gatta magát, ha az 
ottani viszonyok szóba kerültek.”

A Knopfler szülők nem ellenezték, épp ellenkezőleg, ösztönöz-
ték a fiúk zenei érdeklődését. Mark: „Emlékszem, anyánk zongorázott, 
apánk pedig hegedült, bár én csak eg yszer láttam őt játszani. Mindkettőjüknek 
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kivételes érzéke volt a zenéhez, és nag yon el tudtak mélyülni a muzsikában.”
A testvérek Newcastle-ban töltötték gyermekkoruk nagy részét, s 

innen ered jellegzetes geordie-akcentusuk is. Az édesanyjuk tanár-
nőként irodalommal tömte gyermekei fejét, mindenekelőtt kedvenc 
íróját, John Steinbecket népszerűsítve. A fiúk szegény sorsú társaik-
kal jártak iskolába, lépten-nyomon találkoztak a szociális nyomorral 
éppúgy, mint a kocsmák miliőjével. Népdalokat, honky-tonk zon-
goristákat, utcai gitárosokat hallgattak, és mindez maradandó él-
ményt jelentett számukra.

Mark az iskolában kifejezetten rossz tanulónak számított, hiá-
ba volt intelligens, nem érdekelték a kötöttségek, csak a saját feje 
után ment. Elsősorban a művészetek (színház, festészet, zene) és 
az angol irodalom iránt érdeklődött. Az iskolában még a zenetanár 
ellenségeskedését is kivívta magának, aki kitiltotta a zeneteremből, 
mert megpróbálta Jerry Lee Lewis slágereit erőszakos ritmusokkal 
eljátszani az iskolai zongorán.

Mark és David a Gosforth-i általános iskolába jártak – és a fent 
említett példa is bizonyítja –, megtapasztalhatták a tradicionális 
gyűlöletet a modern muzsika iránt, bár ez sem tántorította el őket 
a zenéléstől. Mark így emlékezik vissza a kezdetekre: „Minden eg y 
boogie-woogie számmal kezdődött. A dal címére és a zenész nevére már nem em-
lékszem, csak arra, hog y ez volt számomra az első, igazi kielégítő élmény, amely 
egész életemben elkísér. Ez a zene tetszett igazán. Gyerekként az öcsémmel, 
Daviddel és a barátainkkal a kereskedelmi rádiók Top 40 műsorát hallgattuk, 
de mindig progresszívnek tartottuk magunkat. A mi kedvenceink kezdettől 
fogva a Shadows, Lonnie Donnegan, a boogie-, illetve a rhythm & blues zene-
karok voltak. Állandóan Ricky Nelsont és az Everly Brotherst hallgattuk. 
A »Hello, Mary Lou« volt a kedvencem. Kilencéves voltam, amikor elkezdtem 
gitározni, és ösztönösen a rhythm & blues felé fordultam.”

A városban való mászkálások során a testvérek két gitárboltot 
is felfedeztek. Együtt álmodoztak egy Hank Marvin-féle „salmon 
pink” Fenderről, ami akkor 168 fontba került. De voltak ennél na-
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gyobb igények is, egy Höfner Super Solid formájában, amely két 
pick-uppal is rendelkezett, és amit aztán David meg is vett. Mark 
egyre nagyobb lépéseket tett a professzionális világzene irányába, 
amikor társult egyik osztálytársnőjével, Sue Harcombe-bal egy 
akusztikus gitár-vokál duó formációban, és néha még a helyi tele-
vízió magazinműsorában is felléptek. „Ujjstílust és harmonikás éneket 
játszottunk. Mindezt a Hihetetlen Húros Banda Bob Dylanért formációban 
adtuk elő. Mint két fiatal kölyök. Ő tizenöt éves volt, én pedig tizenhat.”

Markot a zenei stílusok sokasága érdekelte. Korai érdeklődé-
se Ricky Nelson gitárosa, James Burton, valamint Elvis gitárosa, 
Scotty Moore felé fordította, akik mindketten Lonnie Johnsonhoz 
hasonló blues-zenészek voltak. „Én sosem ültem le a lemez játszó mellé, 
hog y megpróbáljam eg ytől eg yig lemásolni a dalt, amit éppen hallgattam. 
Valójában mindig távol tartottam magam az efféléktől. Inkább arra koncent-
ráltam, hog y magát az érzést ragadjam meg. Emlékszem az első alkalomra, 
amikor meghallgattam B. B. Kinget úg y tizenhat éves koromban, az isko-
lámban. Ez a „Live at the Regal” című lemez volt. Nag yon mély benyomást 
tett rám, ahog yan a közönség felelgetett a gitárjátékra, és ez hihetetlen érzést 
váltott ki belőlem, amit eddig sosem éreztem.”

Első gitárját – egy Höfnert – tizenöt éves korában vette meg, ami 
1500 fontba került, és egy rádió hangszóróján keresztül szólaltatta 
meg. David akusztikus gitáron kísérte őt. Fizetett fellépéseik voltak, 
és a pénzből, amit a jó üzleti érzékkel megáldott bátyja bezsebelt, a 
kisebbik semmit sem látott. Ennek ellenére 1980-ig elválaszthatat-
lanok maradtak.

A középiskolai évek alatt Mark már rendszeresen gitározott kü-
lönböző zenekarokban. Figyelemre méltó gitáros volt, aki a country 
bluestól a rock and rollig minden stílusban jól játszott.

A testvérek útja 1967-ben szétvált, amikor is Mark beiratkozott a 
Harlow Technical College újságírói kurzusára, s miután elvégezte, a 
leedsi Yorkshire Evening Post riportere lett, ahol két évig dolgozott, 
de aztán ráébredt, hogy a gyorsíró füzetet és az írógépet nem neki 
találták ki, ezért a „rutin megöl” felkiáltással szedte a sátorfáját, és a 



11

MINTA

főszerkesztő legnagyobb sajnálatára távozott.  „Eg y briliáns újságírói 
karriert dobott el magától” – mondta később mentora egy interjúban. 
Mark azonban – már akkor is – csak a saját feje után ment, és a vá-
rosi egyetem (Leeds) angoltanári szakára iratkozott be. Különböző 
együttesekben zenélt, de egyik sem volt jelentős. 1972-ben megnő-
sült, de házassága mindössze hat hónapig tartott. A válás mély nyo-
mokat hagyott benne, s ez később is éreztette hatását.

Az egyetemen kiváló eredménnyel zárta tanulmányait, de a diplo-
máért keményen meg kellett dolgoznia. Hogy előteremtse tanulmá-
nyai fedezetét, volt múzeumi őr, dolgozott tanyán, vagy eladóként 
különböző áruházakban. Ekkor tanult meg játszani a steel gitáron. 
Zenekarban is muzsikált, akkoriban a Duolian String Pickersben. 
Itt ismerte meg Steve Phillipset és Brendan Crokert. Az együttes 
repertoárja igen változatos volt: ragtime, blues, folk, country, rocka-
billy és egy kis jazz. Ekkortól datálható az első dalok születése is, de 
ez még kevés volt a sikerhez.

„Az első nap, amikor eljöttem az eg yetemről, azt mondtam: oké, irány Lon-
don, ott majd beállok eg y zenekarba – és íg y is lett. Épp a Melody Makert 
lapoz gattam, hirdetéseket nézegettem, és meg is láttam eg yet – gitárost keresett 
eg y banda. Íg y vonatra ültem és találkoztam is velük, mindenki nag y szeren-
cséjére.”

Londonba költözése nem volt éppen zökkenőmentes. Egy penny 
megtakarított pénz, biztos megélhetés nélkül került álmai városába. 
Lakást a szociális hivatal utalt ki neki, állást pedig hosszas keresgé-
lés után a kísérletezéseiről is híres Laughton College-ban talált, ahol 
problémás családi hátterű gyerekeknek tanított angolt. 1974 és 1977 
között tanárkodott, s időközben kereset-kiegészítésképpen klubok-
ban játszott. Itteni zenekarának neve a Brewer’s Drop volt, mellyel 
kocsmákban és fesztiválokon lépett fel, s amelyet a Melody Maker 
hirdetés alapján talált meg. A zenekar vezetője Ron Watts volt.

„Talán ha két hónapot játszottam velük. Az egész halálra volt ítélve. Ők 
cajun rhythm & bluest játszottak, csak az volt a baj, hog y már három éve 
csinálták ug yanezt. És mindig csak annyiért, hog y fussa belőle sörre. A házas-
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ságom zsákutcába jutott, a banda szétvált, nem volt pénz, nem volt semmi sem. 
Már akkor megtapasztaltam, hog yan is van ez.”

Miután a Brewers’s Drop felbomlott, Mark Essexben kötött ki, 
ahol szintén a tanításból kellett megélnie, de itt is zenekart alapított. 
„Volt eg y énekesünk, eg y basszerosunk és eg y dobosunk. Én gitároztam és éne-
keltem. Rockabillyt és rhythm & bluest játszottunk. Volt eg y Selmer erősítőm, 
amit két székre raktam, és úg y játszottam.”

Ez volt a Café Racers, amely több londoni kollégiumban is igen 
népszerűnek számított. Rock standardokat játszottak, s az estén-
kénti fellépések jó alkalmat kínáltak Knopflernek arra, hogy csi-
szolja, tökéletesítse tudását. 1976-ban ismét gondolt egy merészet, s 
elrepült Amerikába, de a kaland nem végződött jól, viszont zenei-
leg mindenképpen hasznos volt számára. Blues, country, rockabilly, 
jazz – hihetetlenül pezsgő zenei élet, fantasztikus zenészek. Mark 
mintegy megszállottként tért vissza Angliába, s egyre inkább érlelő-
dött benne, hogy profi zenészként folytassa pályafutását.

Közben David Bristolban elvégezte a politechnikumot, szocioló-
gusi diplomát szerzett, és 1977-ben azzal a szándékkal dobta sutba 
az oklevelét, hogy befutott zenész váljon belőle. Együttesekben ze-
nélt, főleg folkbandákban, de mégsem kötelezte el magát a tradici-
onális népzene mellett. Londonba költözött, s mivel nem hullott 
ölébe a kedvező lehetőség, állást vállalt egy közlekedési vállalatnál, 
majd szociális munkásként kereste a kenyerét, s végül Deptfordban, 
John Illsley lakásán kötött ki, a Farrar House-ban. Az Amerikából 
hazatért Mark egy essexi középiskolában tanított angolt, de csak 
három évig bírta a gyűrődést, és öccse hívására Londonba utazott, 
ahol is megismerkedett Johnnal. „Két évig élveztem a tanítást, de a har-
madik évben belém hasított a gondolat, hog y nag y isten, én nem tudom egész 
életemben ezt csinálni. És nem is fogom.”

Az időt mindhárman gitározással és dalszerzéssel töltötték. 
David újra és újra áradozott John gitárművészetéről a bátyjának. 
Markra is mély benyomást tett John forradalmi stílusa, aki nem bánt 
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keményen a húrokkal, lágyan, kezének mind az öt ujját használva 
játszott. S közben a dalok szépen megszülettek, a fiúk tele voltak 
ötletekkel, de hiányzott még valami, pontosabban valaki, ugyanis 
a tökéletességhez kellett volna egy dobos. Mark egyik nap azzal az 
ötlettel állt elő, hogy ismer egy dobost, aki nagyon fogékony játékos, 
ő lesz az emberük. A szóban forgó dobos Pick Withers, aki épp 
akkor munkanélküli volt, így örömmel csatlakozott a zenekarhoz. 
Kezdő éveiben a Boy’s Brigade-ben püfölte a bőröket, fellépéseik 
színhelye főleg az utca volt, s Pick ilyenkor előszeretettel használta 
a nagy basszusdobot.

A Boy’s Brigade nem volt hosszú életű formáció, de a hetvenes 
években Pick profi muzsikussá vált, s csatlakozott a The Primi-
tives nevű együtteshez. Három éven keresztül zenélt velük, még 
Olaszországba is eljutottak egy rövid turné erejéig. Repertoárjuk 
legnagyobb részét rhythm & blues slágerek alkották. Visszatérve 
Angliába session-zenészként a Spring nevű zenekarral készített le-
mezt az RCA-nál – mindenféle anyagi és erkölcsi sikerek nélkül. 
Később Dél-Walesbe került, a Dave Edmunds Rockfield Studió-
hoz, s mint „házi dobos” dolgozott Del Shannon, Michael Chap-
man, Howard Wert és Bert Jansch lemezein. Markkal egy közös 
barátjuk lakásán találkozott, ahol is Mark megállapította, hogy a 
fickó nagyon le van égve.

„Amikor Pick meg jelent a Farrar House-ban, a hatás mindenki számá-
ra azonnal érezhető volt. John azt mondta, hog y neki mint basszusgitárosnak 
Pickkel játszani fantasztikus volt már a legelején is, és még sosem játszott sen-
kivel, aki ennyire jó dobos lett volna, mint ő.”

1977 nyarát mind a négyen „lakosztályaikban” töltötték, játszot-
tak és vitatkoztak. Gyakran ülve aludtak, a matracokon csak John 
és David pihent. Az étkezések is sivárak voltak. John minden nap 
egytálételt készített konzervbabból. A látogatók konzervutánpótlást 
hoztak számukra, a mosdó ajtaja egy pénzbedobálóval volt felsze-
relve, s a bevételt a fiúk kávéra és sörre költötték. Most már volt egy 
megfelelő együttes, a tagok intenzíven próbáltak.
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John: „Sokszor hosszú órákat töltöttünk zenéléssel abban a pici kis la-
kásban. Az eg yik szoba csak a dobfelszerelésnek volt fenntartva, és ha hár-
man körbeálltuk, akkor már mozdulni sem lehetett. Megpróbáltam a helyiséget 
hangszigetelni, álmennyezetet raktam fel, és teletömtük szigetelőanyaggal, a fa-
lakat pedig szőnyegekkel borítottuk. Mivel időnként mindenki rág yújtott, húsz 
perc múlva már senkit és semmit nem lehetett a szobában látni. Emlékszem, 
minden nap játszottunk, sokszor még éjszaka is, és hirtelen ráébredtünk, hog y 
nekünk igenis van stílusunk, ami biztos alapokon nyugszik. Lehet, hog y nem 
volt elég tökéletes a játékunk, de az abból adódott, hog y nem volt elég tökéletes 
a helyiségünk és a felszerelésünk.”

1977. július 9-én a Farrar House mögötti réten egy punkfeszti-
válon lépett először közönség elé az együttes. Ekkor még nem volt 
nevük, Mark régi együttesének a nevét, a Café Racerst használták. 
Dave egy fehér pólóra nyomatta a nevet és ezt viselte a koncerten.

John: „Aznap volt ott vag y harminc punkbanda. Az utcán sétáltak a 
basszusdobokkal, gitárokkal, amiken csak három húr volt. Rengetegen voltak, 
annyi embert még sosem láttam. Nag y részük nem is volt zenész, igazából 
nevetségesek voltak, és csak azért jöttek el, hog y mások kinevessék őket. Ilyes-
miket énekeltek, hog y „kibaszottul utálom anyámat”, vag y „a nag yanyám eg y 
pina”. Ezek a „dalok” teljesen hamisak, élvezhetetlenek voltak, és senki sem 
tapsolta meg őket. Aztán a banda eg yszer csak abbahag yta, és az énekes elor-
dította magát: „és most jön a kibaszott ráadás! Fattyúk, fogtok tapsolni?” No, 
mi teljesen másképp csináltuk. Eg y-két-há-nég y… és eg yik dal jött a másik 
után. Az egész valahog yan túláradóan vidám volt.”

A Racers körülbelül félórát játszott a Squeeze nevű banda előtt, 
amely Deptford egyik legmenőbb zenekara volt abban az időben. 
A fiúk eljátszották az „In the Gallery”, a „Sultans of Swing”, a 
„Down to the Waterline”, a „Southbound Again” című dalokat, 
néhány Ry Cooder-számot, valamint Brenda Lee „Sweet Nothing”-
jét. A „Wild West End”-et mindenki nagy örömére Mark a National 
márkájú steel gitáron játszotta el, szinte megbabonázva az erősen 
illuminált közönséget. „Nag yszerű buli volt, rengeteget nevettünk” – em-
lékszik Dave.
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A második fellépésre sem kellett sokáig várni, de ekkor már új 
nevük volt. 

John: „Állandóan bajban voltunk a nevekkel. Pick eg yik barátja tanácsol-
ta a Dire Straits nevet, mert szerinte ez a titulus nag yszerűen kommentálta a 
mindenkori anyagi helyzetünket, és ez nekünk is tetszett. De ug yanakkor mi 
voltunk az eg yetlenek, akik fantáziát láttak benne, mindenki más szörnyűnek 
találta. Amikor Ed Bicknell lett a menedzserünk, rögtön rákérdezett, nem 
akarjuk-e megváltoztatni a nevünket. Aztán John Stainze a Phonogramnál 
azt mondta,hog y nag yszerű banda, de a név… Mit fogtok kezdeni ezzel a 
névvel?”

Ők viszont nem tágítottak, határozottan ragaszkodtak a Dire 
Straits névhez, és amint látjuk, az idő őket igazolta.

Mark javaslatára a zenekar összes spórolt pénzén (120 font) egy 
stúdióban demofelvételt készítettek, melyre a következő dalokat ját-
szották fel: „Water of Love”, „Sultans of Swing”, „Wild West End”, 
„Down to the Waterline”, „Sacred Loving”. De mindez persze ke-
vés volt. A felvételeket valahogyan el kellett juttatniuk egy befolyá-
sos rádiós személyiségnek, hogy népszerűsítsék magukat. 

David ötlete volt, hogy próbálkozzanak Charlie Gillett-tel1, a 
BBC RADIO ONE népszerű és tekintélyes lemezlovasával, aki a 
Honky Tonk Show című műsorában rendszeresen bemutatott fiatal, 
figyelemreméltó új bandákat is. De egy ilyen potentátot már akko-
riban sem volt könnyű külvárosi csóró zenészeknek megkörnyékez-
ni. David azonban kifigyelte, hogy minden reggel két üveg tejet és 
péksüteményt tesznek le Gillett ajtaja elé, amiért mindig ő maga jön 
ki. Egyik reggel tehát a tejesember érkezése után a szemben parkoló 
autóból David kipattant, s a két üveg tej mellé helyezte némi üze-
nettel a kazettát. Gillett faarccal vitte be a küldeményt, amiről a ze-
nekar napokig semmit sem hallott. Csak azért élt bennük a remény, 
mert lemezbolti eladó múltjából John ismerte a lemezlovast, és az 

1 A Melody Maker szakírója, rádiós lemezlovas, menedzser, lemezcég-tulajdo-
nos. Fő művei: Sound of the City, Making Tracks, Rock Files.
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üzenetben arra kérte, szenteljen figyelmet a küldeménynek, mert az 
együttesnek ő is tagja.

Azon a héten vasárnap a Dire Straitsnek fellépése volt egy kis 
klubban, a törzshelyükön. A szokásos repertoárt nyomták, de nagy 
meglepetésükre egyre többen érkeztek a klubba, s egy idő után kö-
vetelni kezdték azokat a dalokat, amelyek a demón is hallhatóak 
voltak. A fiúk eleinte nem értették a dolgot, de aztán kiderült, hogy 
Charlie Gillett aznap kora este leadta Honky Tonk Show műso-
rában a kazetta mind az öt felvételét, s izgatott telefonálók százai 
érdeklődtek, hol játszik ez a banda, mit kell tudni róla, stb. Hason-
ló lázba jöttek a különböző kiadók tehetségkutató menedzserei is. 
Gillett körül égtek a telefonvonalak, aztán pedig a klubban kezdtek 
nyüzsögni a bennfentesek. A Dire Straits egyik vacak ajánlatot kap-
ta a másik után, de Knopfler várt. Már tudta, hogy nyerő ember, 
csak ki kell fognia a neki szánt „aranyhalacskát”. S az hamarosan 
meg is jelent. Először Gillett hívta fel telefonon: „Ide fig yeljetek! Húsz 
perccel a tegnapi műsor befejezése után felhívott John Stainze. Úg y gondolom, ő 
a ti emberetek!”

Stainze a londoni székhelyű Phonogram lemezcég tehetségkutató 
menedzsere volt. Éppen egy héttel korábban utasította főnöke, hogy 
szállítsa záros határidőn belül egy új nagy sztárt a cégnek, különben 
repül… Stainze szállította. Az élet néha nagyon frankón elrendezi 
a dolgokat.
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2. fejezet

„…mi vagyunk a Szving szultánok…”

Magától értetődően Mark vette át az együttes vezetését. John 
és Pick tisztelték a dalötleteit, a mindig új szólóit és szövegeit. Ők 
feladták, hogy saját szerzeményeiket játsszák. David időnként meg-
próbálta, hogy fivére ellen szóljon, próbált befolyást gyakorolni a 
zenekarra, de nem erőltette túlságosan.

1977-et írunk tehát, amikor a punk-henger még görgött, de a levegő 
már tele volt feszültséggel, a közönség füle ismét megérett a művészi, 
dallamos zenére. A Dire Straits egy egészen más világot jelent; már 
a megjelenésükben is mellőznek minden sallangot. Úgy mozognak 
a színpadon, akárcsak valamiféle szombat esti alkalmi muzsikusok, 
akik a közös zenélés örömére jöttek össze. Nem viselnek rock-csil-
lagokra jellemző flitteres, csillogó öltözéket, farmerjaikat mintha a 
sarki jeans-boltból szerezték volna be. A punkkal ellentétben nem 
támadják a nézők füleit agresszív, hangos zenéléssel, hiányzik mu-
zsikájukból a diszkó kemény ritmusvilága, a szuperegyüttesek gigan-
tikus technikai felvonulása, a fény- és hangerő. S éppen ez oldotta 
a feszültséget, valamint Mark barokkos elemeket tartalmazó gitár-
futamai, és a „Sultans of Swing”, ami – Charlie Gillett segítségével 
– meghozta az oly áhított lemezszerződést. 

Mark Knopfler 28 éves volt ekkor. A Phonogram egy hat szám-
jegyű előleget szurkolt le nekik, de mégis Mark vonakodott aláírni a 
szerződést, ami a bandának öt év alatt kevesebb, mint három nagy-
lemezt garantált. De mivel nem volt kedve a zenekar sikereit kihűlni 
hagyni, így kötélnek állt.

A demokazetta, amit Gillett meghallgatott, meghozta a kívánt 
sikert. Ez látszott a debütáló lemezükön is, amely a zenekar nevét 
viselve „Dire Straits” címmel jelent meg 1978-ban, és erről másol-
ták át kislemezre a „Sultans of Swing”-et. Az albumot 1978 febru-
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árjában vették fel Londonban, a Basing St. Studióban, a producer 
Muff Winwood2 volt.

Az első lemez megjelenése óriási elismerést hozott a zenekar szá-
mára. Bob Dylan így nyilatkozott róluk: „A leg jobb banda, amelyik 
az utóbbi tíz évben felbukkant a rock világában…”. S valóban, Mark ve-
zetésével egy, a rock legnemesebb hagyományait folytató zenekar 
mutatkozott be.

Ha általában kellene a „Dire Straits” zenei anyagát jellemezni, 
elmondhatnánk a következőket: a rhythm & blues, a country és a 
rock and roll stílusjegyeit ötvözték modern hangszerelési módok-
kal, amiből Mark Knopfler virtuóz gitárjátékának és jellegzetes 
énekének köszönhetően azonnal felismerhető Dire Straits-hangzás 
született. 1978 májusában a „Sultans of Swing” már vezette a brit 
slágerlistát, majd egy hónappal később, júniusban megjelent a nagy-
lemez is. Az albumon kilenc nagyszerűen kidolgozott dal hallható. 
A lemezt felfedezőjüknek, Charlie Gillettnek ajánlották. A zenei 
anyag tulajdonképpen egy visszatekintés Mark életének előző sza-
kaszaira, melyek szinte mindegyik dalban ott bujkálnak. 

A „Dire Straits” megjelenése nagyszerű eredménye a korábbi 
próbálkozásoknak. Mai viszonylatban a hangzása még mindig tiszta 
és inspiráló. Abban az időben egy kinyilatkoztatás volt, de mégis 
pihentető, ugyanakkor ösztönző muzsika. A lemez dalai egyfajta 
sorrendet alkotnak kronológiailag, melyben Mark életének mozza-
natai jelennek meg. Az együttes egy kiváló albumot dobott piacra 
1978-ban, melyre olyan stílusú zenei anyag került fel, amely minden 
irányzat között megállja a helyét. A borítón egy teljesen üres szoba, 
az ablak mellett egy elmosódott női alak látszik. Elkeseredettség, 
kiúttalanság? Hiszen a zenekar neve sem sugároz optimizmust3, de 
azért a dalok nem melankolikus hangulatban születtek.

2 A ’60-as években a Muff Woody Jazzben és a Spencer Davis Groupban  
basszusgitározott és énekelt.

3 A dire straits pénzügyi kifejezés az angolban, de más esetekben is használatos, 
a szó szerinti fordítása: végszükség, végső nyomor, de jelentheti a tönk szélét is.
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A nyitódal jól ismert, főleg azoknak, akik 1977 decemberében az 
együttes legelső koncertjein ott voltak. A „Down to the Waterline” 
csendült fel mindig először. Visszaidézi a kamaszkort, a newcastle-i 
kikötő dokkjait, ahol a vízszintmérőn való számolgatás volt a legjobb 
szórakozás, és a kikötői kocsmákból mindig kihallatszott a zene. A 
newcastle-i kikötő képei a későbbi Dire Straits-dalokban is feltűn-
nek, hiszen Mark és testvére ott nőtt fel, gyerekkoruk nagy részét 
Newcastle-ben töltötték, a Tyne partján.

„Édes behódolás a rakparton
emlékszel, kergetőztünk, bújócskáztunk
s eg yszer meg fogtalak a rakományok árnyékában
és minden számot megszámoltunk lefelé a vízvonalon

Bizalmas közelségek a lépcsőházban
nyelves csókok sötét kapualjakban
eg y ködkürt vadul hideget fúj
rendőr zseblámpázik, fénye villan vállamon. 

Az éjszakai parti hajós g yorsan és csendben érkezik
a vállamon túl megláthatod a fényeit
nincs pénz a dzsekimben, farmerom is szakadt
kezeid hidegek, de forró az ajkad 

Láthatja a mólón, ahová eg ykor eg yütt jártak
mindenhol maga mellett érzi, ahová most a matrózok járnak
amikor a folyónál sétál és a vasútnál
fülében a hang ja ott susog
„Menjünk lefelé a vízvonalon”

Bár ez a dal nem jelentett mérföldkövet a zenekar pályafutásában, 
sem annak zenei repertoárjában, de már előrevetítette azt az időt, 
amikor is a Dire Straits a műfaj nagyjai között foglalt helyet. Talán 
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ezért is került fel a tíz évvel később kiadott, 1988-as „Money for 
Nothing” című gyűjteményes albumra.

A következő szerzemények, a „Water of Love” és a „Setting Me 
Up” szerelmes dalok, utóbbit Eric Clapton is játszotta. Mark egyéni 
módon jelenítette meg a szerelmet dalaiban. Férfi és nő között alá- 
és fölérendeltség van, a közöttük lévő kapcsolatot az úrnő-szolga 
viszony fejezi ki. Erre klasszikus példa az irodalomban a középkori 
trubadúrok világa.

Kétségtelenül jó ez a lemez, bár voltak olyan kritikusi hangok, 
amelyek középszerűnek, egyhangúnak nevezték. De az őket kedve-
lőknek, a közönségnek nyitottabb volt a szíve, finomabb a hallása, 
hiszen egy olyan lemezt tartottak a kezükben, melynek zenei anyaga 
később is meghatározó irányjelzője lett a rockzenének…

A negyedik dal, a „Six Blade Knife” a maga idejében nem keltett 
különösebb feltűnést, de tizenhét évvel később, 1995-ben felbuk-
kant a „Desperado” című film betétdalaként.

Míg a lemez első oldalán a boldogtalan szerelem, a zsákutcába 
jutott házasság élményein alapuló dalok hallhatóak, addig a másik 
oldal szerzeményei már mind egytől egyig Londonban játszódnak, 
melyek már 1977 kora tavaszán és nyarán születtek. De akármilyen 
igényes és kidolgozott a lemez, népszerűségét mégiscsak egyetlen 
dalnak köszönheti. Ez pedig a „Sultans of Swing”, mely a mai napig 
is a legnépszerűbb a rajongók körében. Az a dal, melyben benne 
van Mark Knopfler életének legizgalmasabb pillanata, amikor is 
elismert muzsikus lett. A „Sultans of Swing” tulajdonképpen ön-
életrajzi ihletésű, melyből kiderül, hogyan is került a Dire Straits ref-
lektorfénybe; 1977 első hónapjai jelennek meg, amikor még minden 
olyan bizonytalannak tűnt.

Mark: „A »Sultans of Swing« az eg yüttes megalakulása előtt született, 
amikor még nem találkoztam Johnnal. Dave lent lakott valahol Greenwich 
környékén, és mindig eg yütt jártunk a Swan nevű kocsmába, mely kicsit hason-
lított a greenwich-i High Road-i játékteremre. És ebben a kocsmában játszott 
eg y jazzbanda, de senki sem fig yelt rájuk, minket – néhány kölyköt a sarokról 
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– kivéve. A zenészek néhány kérést is teljesítettek. Nekem a »Creole Love« volt 
a kedvencem, az valami fantasztikus volt. A zenekar tag jai között volt postás, 
tejesember, tanár, könyvelő és műszaki rajzoló. Csak vasárnap délben és az esti 
órákban játszottak, és eg y kicsit mókás volt, hog y New Orleans-i muzsikát 
produkáltak hangról hangra Greenwich-ben.”

John: „Az eredeti »Sultans of Swing« nag yon más volt. A szöveg ug yanaz 
maradt, de a dallam megváltozott. Legalábbis ezt éreztem, mert Mark eg yik 
nap írt néhány dallamot és felkiáltott: húúúh, van néhány nag yszerű új akkor-
dom a Sultanshoz.”

Dideregsz a sötétben, s közben esik az eső észrevétlen
a déli parton megállsz és fülelsz
de már nem fázol, ha zenét fúj a szél

Belépsz, de nem látsz ismerős arcot
kint esik az eső, de itt a jazz szól
túl sok a vetélytárs, túl sok a banda
de kevés a hang, mi visszhangot adna
íg y Londonba visz utad

Megnézed Gitár Gyurkát, akkordok mestere
kezében pengető, ritmus a lelke
ütött-kopott gitár a feg yvere
tátva marad a szád, mikor játszani kezd

És Harry is ug yanezt játssza
alkalmi munkás, de jól csinálja
a bluest perfektül vág ja
s péntek este már ott áll a gitárral
mögötte a Szving szultánokkal
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És részeg kölykök ordítanak a sarkon
barna gatyában, sáros cipőben
nem fig yelnek rá, mit játszik a banda
„ez a nyál nem rock  &  roll”
a Szultánokból dől a kreol

S aztán eg yikük mikrofont ragad
a tulaj már zárórát akar
„jóccakát, mindenki tűnjön a francba”
de azért jó, ha tudjátok
mi vag yunk a Szving Szultánok

A „Sultans of Swing” ragyogóra sikerült dal, bár Mark nem szü-
letett énekesnek, viszont annál jobb gitáros. Énekbeszédje mono-
tonitását csillogóan ellensúlyozza nagyszerű gitárjátékával. Annyi 
sziporkát helyez el ebben az egyetlen dalban, amennyit a legtöbb 
gitáros az egész életművében nem képes összehozni. És ez csak 
egyetlen dal a repertoárból…

Régebbi kritikákat olvasva kicseng a sorokból, hogy a Dire 
Straits-dalok kiválóságuk mellett eléggé cinikusak is egyben. Ez a 
megállapítás teljesen megállja a helyét. 

Itt van például a következő nóta a lemezen, az „In the Gallery”, 
amely Mark és John egy modern művészeti kiállításon tett látoga-
tásának élményéből született. A galéria Mark egyik barátjáé volt, a 
Shafterbury Avenue-n.

John: „Csak körbe-körbe mászkáltunk, és mindannyian úg y gondoltuk, 
hog y amit ott látunk, az eg y rakás szar. Szemét. Erre nincs más szó. Nem 
hittük el, hog y a művészet fogalma ilyeneket is magába foglal. Visszafelé Mark 
a hátsó ülésre ült, és szélsebesen írni kezdett. Én nem szóltam semmit, csak szép 
csendben visszamentünk Deptfordba. Kiszálltam a kocsiból, és megkérdeztem, 
hog y ő is jön-e, de azt felelte, van itt még valami, amit szeretne befejezni. Körül-
belül másfél óra múlva jött be a lakásba, és eljátszotta a dalt.”
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A lemez utolsó dalai, a „Wild West End”, a „Lions” és termé-
szetesen a „Southbound Again” a londoni csavargások, utazások 
élményein alapszanak. A „Dire Straits” anyaga nemcsak Mark élet-
érzéseire támaszkodik, de híven tükrözi az akkori amatőr zeneka-
rok küszködéseit, hátrányos helyzetét. Kétségtelenül cinikus dalok, 
de a dolgokhoz való ilyen viszonyulás a banda későbbi lemezein is 
megfigyelhető, és joggal mondható, hogy Mark Knopfler cinizmusa 
helytálló.

Van még több olyan dal, amely 1978-ban került a közönség elé, 
de valami folytán nem került fel a nagylemezre. Az egyik ilyen a 
„What’s the Matter with You Baby?”, mely az egyetlen olyan szer-
zemény, amit Mark Daviddel közösen írt, és gyakran játszották a 
koncerteken. 

Sok évvel később az 1995-ös „Live at the BBC” című koncert-
válogatáson hivatalosan is megjelent. 

Ismert még az „Eastbound Train”, melynek szintén csak koncert-
verziója létezik, s egynéhány 1978-as, illetve 1979-es datálású kisle-
mezen szerepelt.

A harmadik nóta a Gillettnek eljuttatott demokazettán hallható 
„Sacred Loving”, és furcsa módon ez a dal sem került fel a bemutat-
kozó lemezre, sőt, még koncertváltozata sem ismert. 

De ekkorra már nemcsak a Melody Maker szakírója, hanem a 
fanyalgó kritika is elismerte, hogy a Dire Straits a debütáló lemez-
zel a ’70-es évek végén egy teljesen új nyitányt jelentett a rockzene 
történetében.
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A lemezen közreműködő zenészek:
John Illsley – basszus
David Knopfler – ritmusgitár
Mark Knopfler – ének, gitár, ritmusgitár
Pick Withers – dobok   

A dalok kiadója a Rondor Music / Straitjacket Songs

Az 1978-ban kiadott legjelentősebb Dire Straits kislemezek:
Sultans of Swing / Eastbound Train – live ( Japán)
Sultans of Swing / Southbound Again (USA)
Water of Love / Down to the Waterline (Hollandia)

A zenekar a kezdeti időkben, 1978-ban
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3. fejezet

A sorok között

1979-től kezdve az együttes számára jól ment minden. A fellé-
pések, fotózások, interjúk között alig jutottak lélegzethez. Ekkorra 
a zenekar a világ minden táján a legnagyobb attrakciók közé tarto-
zott: fesztiválok díszvendégei, kedvelt interjúalanyok, könyvek je-
lentek meg róluk. De mégis valami nincs rendben; a két Knopfler 
között már lehetett érezni a feszültséget, amely a második lemez 
munkálatainál jelentkezett.

Második lemezük, a „Communiqué” 1979. május 18-án került pi-
acra, szintén kilenc dalt tartalmazott, s mindössze három hét alatt 
készült el a Bahama-szigeteken, a nassaui Compass Point Studió-
ban, 1978 decemberében. Mark Knopfler ezen a lemezen szándé-
kosan kibővítette a rock eszköztárát és hangzásgazdagságát. Így 
tehát a „Communiqué” már igényesebb, jobban kidolgozott, mint a 
bemutatkozó LP. A country stílusjegyei ezen a korongon is előfor-
dulnak, és ugyanúgy éreztetik hatásukat, mint a „Dire Straits”-en, 
bár kisebb mértékben. A dalok témái még mindig köznapiak és nem 
annyira elvontak, mint a későbbi lemezek szövegei.

A zenekar felállása ekkor még a régi, Barry Bear billentyűssel 
kiegészülnek. Két producer, Jerry Wexler4 és Barry Beckett5 veszi 
őket szárnyai alá.

A „Communiqué” borítója – mint az első lemeznél is – szintén 
utal a zenekar mondanivalójára. Sötétkék alapon egy fehér boríték, 
amely egy jégmezőben gyalogló emberi alakot ábrázol. Hatásos ki-
fejezése az emberek egymástól való elidegenedésének, hiszen az 

4 Amerikai producer, üzletember, a Billboard szakírója, az Atlantic alelnöke.

5 A Muscle Shoals stúdióbillentyűse, a Traffic együttes 1973-as világ körüli tur-
néján szerepelt.
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emberi lélek önző, nem törődik mások problémáival; vagyis a lemez 
nagyszerű kifejezője azon vezérelveknek, amelyek az emberi bensőt 
irányítják. Ez persze nem mindegyik dalra jellemző, de ha Mark 
múltjára újra visszatekintünk, akkor ez itt is megállja a helyét. A nyi-
tódal, a „Once Upon a Time in the West” nem tartozik ezek közé, 
bár hasonló gitárfutammal nyitja a lemezt, mint az első albumnál a 
„Waterline”. Ami pedig a szöveget illeti, talán még napjainkban is 
nagyon aktuális, és nem kell hozzá különösebb kommentárt fűzni:

Vannak, kik jót röhögnek, ha átlépik a sebességhatárt
s a g yalogosokat eg y percre kitöri a frász
keresztül-kasul a füvön száguldoznak
fittyet hányva a szabályoknak
az úrvezetők sosem vizsgáznak
ó, igen, volt eg yszer eg y Vadnyugat…

Nos, hiába mondod, hog y nem tudsz semmit
valamid akkor is lesz, ha nem csinálsz semmit
a kerítésen ülni veszélyes lehet 
ha a békefenntartó erő is lelőhet
de golyót a mellébe eg y hős is kaphat
ó, igen, volt eg yszer eg y Vadnyugat…

Szűzanya, megölik a fiadat
jobb, ha bezárod a lányodat
ki védi meg az ártatlanokat
Eldorádó ontja a balhékat
hog yan teg yük íg y a leg jobbakat
mert volt eg yszer eg y Vadnyugat.

A „News” szintén önéletrajzi elemekkel tarkított szerzemény, 
még abból az időből, amikor Mark újságíróként dolgozott; valójá-
ban egy újsághír adta az ötletet hozzá, amely egy balesetben elhunyt 
motorbiciklisről szólt.
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A „Portobello Belle” a londoni Portobello Roadra visz bennün-
ket vissza, ahol London legszebb asszonya szürke énekesnőként ten-
gette napjait – Mark szüleinek közeli szomszédságában.

A „Communiqué” már teljes egészében egy zsurnaliszta szer-
zemény, teletűzdelve az újságírás kliséivel és szakkifejezéseivel: no 
comment – nincs mit hozzáfűzni; incommunicado – érintkezési 
lehetőségektől elzárt; rumors are flying – a felröppenő pletykák; 
speculation is rife – elterjedt a spekuláció; serious piece – komoly 
darab.

Akárcsak az első lemeznél, a dalok történetei már teljesen készek 
voltak, csak fel kellett használni őket. A „Where Do You Think 
You’re Going?”-ban ott lebeg a kérdőjel a levegőben: menjen vagy 
maradjon?

Mit gondolsz, hová még y 
nem tudod, hog y kint a sötétség
mit gondolsz, hová még y
nem hat rád a büszkeség
mit gondolsz, hová még y
azt hiszem, nem tudod
sehog y sem érted
nincs hova menned

Megértem pálfordulásaid
mennyi ideig tart az ajtóig elérni
tudom, hová akarsz menni
tudom, ide miért is jöttél
de unom már a mókát
tudod, hog y szabadnak akarlak tudni
mit gondolsz, hová még y
azt hiszem, jobb lesz neked velem, kislány
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Azt mondod, nincs okod rá
de mindig találsz mag yarázatot, hog y kételkedj bennem
ha nem vag y velem, kislány
eg yedül maradsz, nélkülem

Mit gondolsz, hová még y 
nem tudod, hog y kint a sötétség
mit gondolsz, hová még y
nem hat rád a büszkeség
de most már unom a mókát
tudod, hog y szabadnak akarlak tudni
mit gondolsz, hová még y
azt hiszem, jobb lesz neked velem, kislány 

A lemez második felében már sokkal vidámabb hangvételű, bár 
elég ironikus szerzemények hallhatók, kiváltképpen a „Lady Wri-
ter”, amely egy Marina Werner nevű írónőről született, aki egy nyil-
vános tv-műsor keretében kissé feldúlt állapotban mesélte el nem 
éppen boldog szerelmi emlékeit. A dal hangzása egy kicsit hasonlít 
a „Sultans of Swing” dallamvilágához.

Az „Angel of Mercy” egy valódi ritkaság, boldog szerelmes dal, 
amiben nincsenek problémák, nincsenek ellentétek, veszekedések, 
csak stabil kapcsolatok.

A „Single Handed Sailor”-t a zenekar greenwich-i stúdióban tar-
tott próbái alatt írta Mark, amely ismét a newcastle-i kikötőt idézi, 
ahol feltűnik a félkezű matróz alakja.

Ketten a hajnali szárazdokk városban
a folyó hömpölyög az éjszakában
eg y begubózott  kis bolyhos lepke 
megremeg a szélben, a fényben
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Na és eg y vitorlást csak a láncok tartják távol 
a lusta tengeri napoktól
s most csendes fájdalomban pihen, 
csak turista-látványosságnak jó

Eg y anya g yermekkel, eg y háborús testület
betonsírokban
a folyó törvényével sosem dacolhatsz
a hullámoknak senki sem parancsolhat
de eg y éjszaka, mikor a lusta szél feltámad
a Cutty Sark körül
a félkezű matróz nekikészül
hog y a sötétben vitorlát bontson

Ott áll a hídon, még ug yanazon éjszakán
szárazdokk föld tengerésze
hajnalra ketten lesznek, de a zöld fény már világít
eg y férfi áll a kis part menti uszályon

A hajó már tovasiklana vele, múlttól, jelentől jó messzire
De a férfi még odakiáltja: „hé ember, mi ennek a teknőnek a neve?”
mondhatta volna, London büszkesége
de eg y éjszaka, mikor a lusta szél feltámad
a Cutty Sark körül
a félkezű matróz nekikészül
hog y a sötétben vitorlát bontson

Bár a „Communiqué” sikerdala a „Lady Writer” lett, talán mégis 
a „Single Handed Sailor” a korong legigényesebb darabja, mind a 
szöveg, mind a hangszerelés tekintetében. A záródarab, a „Follow 
Me Home”, amely Mark múltjának egyik kellemetlen esetét idézi fel, 
amiről a gitáros sem beszél szívesen:
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Nem kell nekem pap
mindenkit szeretek
osztozom az ünnepen
felhajtom pohár borom
és igen, ott a dal a csontjaimban
ismerem az utat, mit a holdfény mutat
oly világos, mint nappal
jöjj asszony, kövess haza

A Melody Maker a lemez megjelenése kapcsán interjút készített 
Knopflerrel, amelyben többek között azokról a változásokról be-
szélt, amik a dalok komponálásában közrejátszottak, s az is kide-
rült, hogy Mark nem derűlátó – legalábbis, a kezdeti időkben nem 
volt az.

„– Szerinted milyen lesz a következő évtized rockzenéje?
– A kis cégek a jövőben új meg új neveket hoznak be a köztudatba, több-ke-

vesebb sikerrel, amelyek között mindenki megtalálhatja a neki valót. Több helyi 
sztár lesz, annak ellenére, hog y az olyan zenekarok, mint a miénk, mindenütt 
eladhatók és azok is maradnak.”

A „Communiqué” kifejezetten kellemes zene és ez a megállapítás 
az egész lemezről elmondható. A kritikák ugyan eltérőek, egyesek 
szerint pontosan az első lemez mércéjét üti meg a korong, míg má-
sok szerint meg sem közelíti azt. A megjelenést követően a zenekar 
megkezdte diadalútját az Amerikai Egyesült Államokban. Az ame-
rikai közönség is díjazta tevékenységüket, s szinte mindegyik kon-
certjük telt ház előtt zajlott. Kellemes, finom zenét játszanak. Mark 
az éneket olyan színes gitárszólamokkal kísérte, amellyel addig még 
nem találkoztunk a rock világában. Már a kezdeti időkben is hang-
ról hangra kidolgozta a gitárfutamokat, amelyeket teljesen azonosan 
játszott el a koncerteken is. Mindaz, amit a Dire Straits produkált, 
kivételes csemege. Sikerüknek titka a cizelláltan könnyed gitárszó-
lamok, az erőlködés nélküli lendület, a bluesban gyökerező, mégis 
korszerű hangzás, a sejtelmesen lágy, mégis férfias hang.
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A „Communiqué” megjelenését követően sokan azt tartották, 
hogy a Dire Straits-dalok népszerűsége Jimi Hendrixével vetekszik. 
A túl nagy népszerűség azonban nem tett jót a zenekarnak, sőt töb-
bet ártott, mint használt. Az idegeik hajszálon lógtak. Mark így em-
lékszik vissza: 

„Amikor meg jelent a második lemezünk, féltem a sikertől. Mindenki ve-
lünk kezdett el foglalkozni. Arra a nyomásra nem voltunk felkészülve. Ma 
már nem zavar. Ennél sokkal fontosabb dolgok is vannak az életben.”

John: „Amerika volt az első kellemetlen íz a szánkban. Megtapasztalhat-
tuk a show-biznisz sötét oldalát.”

Ed Bicknell, a Dire Straits menedzsere: „Igen, ez íg y van. Elképesztő 
tapasztalat volt. Nem feltétlenül olyan, mint a Beatles második érkezése, de 
akkor is, óriási fogás volt. Mert meg tudtunk maradni a klubokban, ahol a 
legnag yobb volt a zsongás, és ez ritkaságnak számított.”

New Yorkban a banda telt házas koncertet adott a tekintélyes 
Bottom Line Clubban, így aztán gyorsan jött a felkérés, hogy a gi-
gantikus Madison Square Gardenben is játsszanak.

Ed: „A Dire Straits volt az első brit formáció, amely be tudott törni Ame-
rikába ezen a vonalon, ami eddig csak a Led Zeppelinnek és a Jethro Tullnak 
sikerült.”

A „Communiqué” dalainak kiadója változatlanul a Rondor  
Music / Straitjacket Songs.

Az 1979-ben kiadott legjelentősebb Dire Straits kislemezek:
Lady Writer / Where Do You Think… (USA, Japán, Hollandia)
Sultans of Swing (alternativ version) / Eastbound Train – live 

(Hollandia)
What’s about it all about? Interview with Mark Knopfler and 

Jerry Casale (Radio-Show, USA)
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4. fejezet

„Valakit szolgálnod kell…”

Az amerikai turné alatt a „Sultans of Swing” végre betört a brit 
slágerlistákra, amely szinte kétségbeesett segélykiáltás volt a zene-
karhoz, hogy térjenek vissza hazájukba, mert az nagyban segítené a 
lemez eladását. Ők ezt nem vették tudomásul, s folytatták a siker-
sorozatot Los Angelesben és más városok tekintélyes klubjaiban, 
mint pl. a Roxy. A közönség itt csupa hírességekből állt: Rod Ste-
wart, Dave Manson, Bette Midler, Jackson Brown és Russ Kunkel 
hallgatta itt a jó zenéket. S aztán egyik alkalommal Bob Dylan is 
tiszteletét tette a koncertek egyikén. A híres gitáros-énekes 1979-
ben éppen az új lemezét készítette, amelynek producerei a „Com-
muniqué”-t is fémjelezték.

A Dire Straits épp a Roxyban lépett fel – ki tudja, immáron há-
nyadszor –, és e fellépés során Markot és Picket kiszemelték, hogy 
működjenek közre Bob Dylan lemezén. Ők persze boldogan igent 
mondtak. Óriási megtiszteltetésnek tartották.

Sokaknak nem volt világos, miért is született meg a „Slow Train 
Coming”, pedig a válasz egyszerű: Dylan időszerűnek látta a siker-
hez való visszatérést. A sok új műfaj és előadó kavalkádjában nem-
igen figyelt rá a világ, és az 1978 végén megjelenő „Street Legal” 
című lemezére. Az album megjelenését követő körútja sem volt 
olyan már, mint az előzőek, és a közönség is mérsékelt tetszéssel 
fogadta az új lemezt. S hogy a világ lássa, őt nem lehet csak úgy elfe-
lejteni, megkeresztelkedik6, és művészetét Jézus igéjének szolgálatá-
ba állítja. Az újjászületés első dokumentuma az 1979 augusztusának 
legvégén kiadott új album, a „Slow Train Coming”.

6 Bob Dylan zsidó származású.
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Ha akarta Dylan, ha nem, megint kitört a botrány, mint a régi 
szép időkben már párszor. Aztán a botrány elcsitult, és a „Slow 
Train Coming” az év egyik legsikeresebb albuma lett. A kislemez-
kivonatként megjelenő „You Gotta Serve Somebody” pedig Gram-
my-díjat nyert. Sőt, Dylan még az év énekese is lett. A díjat 1980 
márciusában vette át, s az átadáskor előbb az Úrnak, majd két pro-
ducerének, Jerry Wexlernek és Barry Beckettnek mondott hálát. Pe-
dig a siker nem a két producernek és talán nem is annyira az Úrnak 
köszönhető, mint inkább a közreműködőknek, Mark Knopflernek 
és Pick Withersnek, akik meghatározták az új lemez hangzását.

A producerek tehát ugyanazok voltak, mint a „Communiqué”-n, 
ráadásul Barry Beckett billentyűs- és ütőhangszereken is közremű-
ködött.

„Knopfler szinte a kisöccse lehetne Dylannek, és olyannyira magán viseli 
– talán öntudatlanul is – a Dylan-hatás jeg yeit, hog y az énekét időnként ösz-
sze lehet téveszteni Dylanével. De mindent tud, amit Bob nem. Újhullámosan 
dekadens, hihetetlenül ag yafúrt kiszámítottsággal tud adagolni sírnivaló érzel-
meket, pátoszt és nosztalgiát, még ha „teljesen tönkrement” is. Meg aztán tud 
dolgozni, részletekkel bíbelődni, pepecselni, Robbie Robertson és Rob Stoner 
méltó utódaként: kitalálni, hog y mit akar Bob Dylan. A lemez anyaga a 
vallással, a keresztény hittel kapcsolatos. Ez már nem a régi Dylan. A cím-
adó dal, a „Slow Train Coming” szövege is ezt igazolja: felékszerezett, arany 
orrbavalós/!/, idegen olajsejkek döntenek Amerika sorsa felől Amszterdamtól 
Párizsig. Amerika züllik, veszteségbe viszik a bolondok, akik még a Sátánt is 
az ujjuk köré csavarnák”.7

Ed Bicknell: „Beszédbe eleg yedtem Dylan kísérőjével, aki azt mondta, 
épp európai turnéra készülünk, most érkezett el az idő. Erre megkérdeztem 
tőle, ő melyik bandával van, mire azt felelte, hog y én nem vag yok semmiféle 
bandával, én Isten g yermekével vag yok. Hát, ehhez aztán tényleg nem tudtam 
hozzászólni.”

A Dire Straits amerikai turnéja Sacramentóban, a Davis Univer-
sityn fejeződik be, április másodikán. Paul Cummins, a zenekar tur-

7 Barna Imre: Bob Dylan. Zeneműkiadó, 1986
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némenedzsere: „Amikor belevágtunk ebbe a turnéba, meg akartam halni. 
Mindenki annyira befelé fordult. Idegesített, ha valamiről téves volt az elkép-
zelésem, mert a többiek jobban eligazodtak a rock-szakmában, mint én. Nem 
értettem, miért mondják, hog y mindent rosszul csinálok, pedig nem jelentett a 
dolog többet eg y lemez felvételnél. Még véget sem ért a turné, a siker óriási volt, 
és eg ymás után tódult a tömeg a Roxyba, hog y az eg yüttest lássák. Mark 
mindig tudta, hog y mit akar, Pick és John rendes, belevaló fickók, akik min-
denhez alkalmazkodtak, de David… Nem hinném, hog y idősebb, mint én! 
Kibírhatatlan volt, ha dolgoztunk. Állandóan meg jeg yzéseket tett, és bármit is 
csináltunk, mindig volt valami problémája.”

Mialatt a Straits nyugalma megtörni látszott, Mark visszament 
Los Angelesbe és Dylan Santa Monica-i stúdiójában segített a 
Mesternek kidolgozni az anyagot. Bob a kezdő akkordokat hozta 
ki zongorán, míg Mark bekapcsolta a gitárt, és együtt alakították 
ki a dalok végső hangzását. A munkálatokat elősegítette Withers, 
Jerry Wexler, Barry Beckett és a basszusgitáros Tim Drummond, 
így május elején rögzíteni kezdték a dalokat. A korai session-mun-
kák alatt Mark felhívta Edet: „Minden oké! Az első este azonban ször-
nyű volt, semmi sem történt, de aztán belejöttünk, és minden jól ment. De 
minden dal Istenről szól…”
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5. fejezet

Rómeó… és Júlia?

A rock a ’70-es években jórészt üzletté vált, és a show-biznisz 
akkoriban, az évtized végén kétségtelenül súlyos válságba került. 
Az évtized utolsó két évében ennek már számtalan észlelhető jele 
mutatkozott. A diszkóláz elmúltával nem alakult ki új trend, amely 
megpezsdítette volna a fiatalok vásárlókedvét. Néhány cég látvá-
nyosan csődbe ment. Az Irak és Irán között dúló háború következ-
tében a világpiacon tovább emelkedtek az amúgy is magas nyers-
anyagárak. Mindez magyarázat arra, hogy a szakemberek 1980-ban 
miért várták lemondással és tanácstalanul a jövőt. Ahogy az egyik 
lemeztársaság elnöke meg is jegyezte az újságíróknak: 

„1980-ban a szórakoztatóiparban csak eg y biztos: a bizonytalanság.”
Ebben az évben a nagy cégek – a Beatles fénykora óta tartó – 

aranyévei véget értek. Semmivé foszlott az a mítosz, amely a rockot 
a legprofitképesebb, kockázatmentes befektetésnek állította be. A 
rock árfolyama hirtelen nagyot esett a tőzsdén, és igazán nem volt 
túlzás azt állítani, hogy a szórakoztatóipar ekkora válságot még nem 
élt át az azt megelőző huszonöt évben. A diszkóláz nagy üzleti si-
kerei után pedig pangott az üzletág. A jelek szerint valósággá vált a 
borúlátás.

Időközben a Dire Straits elszántan dolgozott  az óriási karrier 
megvalósításán. Amerikában az első album akkoriban jelent meg, 
a „Communiqué” teljes munkálatai is befejeződtek. A Warners cég 
gondolt egy merészet, hogy újra kiadja a „Down to the Waterline”-t 
és a „Sultans of Swing”-et. Erre azonban nem került sor, a banda 
túl „forró” volt, Amerikát pedig elárasztották az újdonságok.

A „Communiqué” mégis elkelt, az Államokban csak 350 ezer pél-
dány fogyott, az első lemez viszont még kelendőbbnek bizonyult, 
félmilliót adtak el belőle. A világon összesen egymillió fogyott el a 
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két lemezből, amely nem lebecsülendő teljesítmény. A zenekar első 
amerikai útja után végigcsinált egy diadalmas visszatérő turnét brit 
földön is, ahol a „Lady Writer” nem tudta felvenni a versenyt a 
„Sultans of Swing”-gel, a Music Week listáján csak az 51. helyig 
jutott.

A nyár végén, szeptember 8-án az együttes megkezdte második 
amerikai körútját. „Nehéz volt megszervezni, főleg a rossz időzítés miatt” 
– mondta Ed, aki már néhány hónappal korábban lefixálta a dátu-
mokat, s nem láthatta előre, hogy a „Communiqué” nem lesz olyan 
siker, és azt sem, hogy az amerikai zenei üzlet válságba kerül.

„Ez volt az első óriási bukta a »Szombat esti láz« óta. Alapjaiban rázta 
meg a koncertpiacot. Alighog y megérkeztünk, munkanélküli kölykök tömege 
vetett véget az egész bulinak.”

A következmény nem volt azonnal érezhető, hiszen a keleti part 
– Boston, New York, Philadelphia és Washington telt házzal aján-
dékozta meg a zenekart, de az állandó turnézás feszültsége nagyon 
meglátszott a muzsikusokon, főképpen Markon.

Paul Cummins: „Nag yon aggódtam miatta. Nem evett. Szörnyen sápadt 
és mindig fáradt volt. Néha láza is volt, és talán le is adott néhány kilót. Azt 
gondoltam, hog y talán sót veszít, mert mindig izzadt. Philadelphiában aztán 
– sok huzavona után – megvizsgálta eg y orvos, aki azt mondta, hog y vitamin-
hiánya van, különben meg semmi baja. A probléma csak az, hog y a barátnője 
hiányzik neki.”

A barátnő, bizonyos Holly Vincent, aki a „Holly and the Italians” 
vezetője. Őket szintén Ed és Paul menedzselte. Holly épp próbálni 
volt Angliában.

Paul: „Felhívtam a lányt, és azt mondtam neki: Nézd, Holly, tudom, hog y 
ez nem becsületes; eg y null a javadra. De Mark tényleg maga alatt van nélküled. 
Az lenne a leg jobb, ha meglephetnénk őt azzal, hog y idejössz! Erre ő azt felelte, 
hog y ne vicceljek, ő ténylegesen befejezte Markkal, és hog y épp most akarja vele 
közölni a szakítás tényét. Valójában én nem akartam, hog y ez kitudódjon, 
hiszen Mark el volt kábulva ettől a lánytól, teljesen belezúgott. Néhány perccel 
a színpadra lépése előtt Mark mindig felhívta őt, és azon az estén is íg y történt. 
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A beszélgetésükről viszont semmit sem tudok, de amikor elkezdték játszani a 
»Where Do You Think«-et, amely a koncertet zárta, azonnal láttam, hog y baj 
van. Mark úg y adta elő a dalt, mintha azelőtt soha életében nem énekelt volna. 
Én pedig majdnem elbőgtem magam.”

Mark mély depresszióba zuhant, minden nap egyedül beült a tur-
nébuszba, a vezetőülés mögé, és senkivel sem volt hajlandó kommu-
nikálni. Ilyen légkörben bonyolódott le a második USA-beli turné 
Greensborough-tól kezdve Észak-Karolinán keresztül Tampáig és 
Miamiig – és így is fejeződött be. 1979 utolsó három hónapja felért 
egy lidércnyomással.

Hazatérve Angliába Mark nem ment vissza Deptfordba, hanem 
bevette magát Ed barbicani lakásába. Itt született meg a „Suicide 
Towers” című dal, és a riff később mint „Expresso Love” jelent 
meg.

A második amerikai koncertsorozaton már új dalok is elhang-
zottak: a „Twisting by the Pool” ráadásként szerepelt, a „What’s the 
Matter with You Baby” – amelyet Mark a testvérével közösen írt 
– is felcsendült néha. De a „Suicide Towers”, a „Sucket for Punish-
ment”, az „In My Car” és a „Bernadette”, amelyeken David énekelt, 
sosem hangzottak el színpadon. A későbbi harmadik lemez anya-
gából csak a „Solid Rock” és a „Les Boys” hangzottak el élőben 
1979-ben.

Az új lemez egyik szerzeménye a „Making Movies” címet viselte 
eredetileg, de később megváltoztatták „Skateaway”-re, és ez lett a 
lemez címadó dala. Mark 1979 végén, 1980 elején már elkészítet-
te a „Solid Rock” és a „Twisting by the Pool” demóját a Basing 
Streeten, és egy sor olyan felvételt, amelyek sosem jelentek meg. 
Ebben az időszakban dolgozott együtt Lee Fardannal, bár ezek a 
munkák sem kerültek nyilvánosságra.

1979 novemberében az együttes európai turnéra indult, Skandi-
náviát is meghódították. Az előadások simán zajlottak, közben vi-
szont a színfalak mögött egyre nagyobb problémák merültek fel.
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Ed: „A show eg y kissé elcsépelt volt. Mindenki eg yre nehezebben viselte a 
munkát, az interjúkat, a tv-fellépéseket. Ez az időszak kibaszottul félelmetes 
is volt eg yben. Mondhatom azt is, hog y a felbomlás veszélye fenyegette őket. A 
dolgokhoz is úg y álltak hozzá, hog y már vártam, mikor mondják azt, hog y 
kész, vége, nincs tovább.”

Az észak-európai turné után néhány szabadnap, majd négy kon-
cert Írországban, két fellépés Lewisham Odeonban, szintén kettő a 
londoni Rainbow karácsonyi buliján. 

Ed: „Éppen az utolsó londoni koncert előtt Mark felcsörgetett és kifakadt, 
hog y ő ezt nem bírja. A kiborulás határán állt, én pedig azt mondtam neki, 
hog y most semmi esetre sem tudjuk abbahag yni, és próbálja meg valahog yan 
megoldani a gondjait. Tudtam, hog y még nem tette túl magát a fájdalmas sza-
kításon. És ez volt a legnag yobb probléma. Mark most érkezett el ahhoz az 
időszakhoz, amely a legsötétebb része volt az életének, s teljesen magába szállt. 
Tudtam azt is, hog y a banda íg y biztosan felbomlik, de akkor az lett volna a 
leg jobb megoldás.”

A bajt csak tetézte, hogy a két Knopfler között egyre jobban ki-
éleződtek az ellentétek, és már odáig fajult a dolog, hogy 1979 vé-
gére a két dudás már alig-alig fért meg egy csárdában. Pick és John 
nem szóltak bele a családi ügyekbe, csendes szemlélői voltak az ese-
ményeknek.

John: „Természetesen az eg yüttesekben mindig adódnak nézeteltérések. 
Nyugodtan mondhatom, hog y a mi bandánk ez alól mindig kivétel volt. De 
úg y hiszem, az lehetetlen, hog y ne leg yenek feszült pillanatok, ha időről időre 
ug yanazokkal az emberekkel vag y körülvéve. Végül is olyan ez, mint a há-
zasság; adnod és fogadnod kell a letolásokat, és ha ezt nem jól kezeled, akkor 
eg yetlen bandában sem tudsz megmaradni.”

Mit gondolsz, hová még y 
nem tudod, hog y kint a sötétség
mit gondolsz, hová még y
nem hat rád a büszkeség
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mit gondolsz, hová még y
azt hiszem, nem tudod
sehog y sem érted
nincs hova menned

Megértem pálfordulásaid
mennyi ideig tart az ajtóig elérni
tudom, hová akarsz menni
tudom, ide miért is jöttél
de unom már a mókát…
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6. fejezet

„…és az óriáskerék csak forog.”

1980 februárjában Ed és Mark New Yorkba utaztak, hogy fel-
mérjék a terepet a harmadik lemez munkálataihoz.

Ed: „Találkoztunk néhány producerrel.  A Dire Straits sosem volt az az 
eg yüttes, aki a lemezborítókon olvasható neveket gondosan tanulmányozza. Mi 
tudtuk, kiket keressünk: Jimmi Iovine-t és John Landaut8.”

1980 januárjától márciusáig teljes csend honolt a zenekarban. Da-
vid vesegyulladással két hónapig az ágyat nyomta. Március legvégén 
az együttesről televíziós dokumentumfilm készült a BBC 2 ARE-
NA című műsorához. A filmben a Rainbow-koncert felvételeit hasz-
nálták fel, valamint a közönség bepillantást nyerhetett az új lemez 
munkálataiba, a „Solid Rock” és a „Making Movies” próbafelvéte-
leibe. Készítettek egy fantáziavideót a „Twisting by the Pool”-hoz, 
valamint felvillantották az együttes karrierjének eddigi állomásait.

John: „A siker néha elviselhetetlenül nehezedik az emberre. Gátló tényező, 
amely állandóan feszültté tesz, és ettől kicsit megbolondulsz. Az eg yik perc-
ben még Amerikában vag y, a másikban már Franciaországban, aztán az új 
lemezen dolgozol, néha különmunkák is akadnak, és valahog y sosincs időd 
megállni és gondolkodni. Mi két éve vag yunk ebben a mókuskerékben, bárhol 
eldolgozunk, ha tudunk, mindeg y, milyen problémák merülnek fel. De elhatá-
roztuk, hog y eg y kicsit megállunk és visszatekintünk az elmúlt két évre, mert 
szeretnénk néhány dolgon változtatni.”

Húsvétkor Mark és Paul Cummins Bretagne-ba utaztak barátnő-
ikkel egy hosszú hétvégére.

„Mark és én igazából nem sokat beszélgettünk, nem igazán tudtam kisza-
golni, min is dolgozik éppen, mielőtt Bretagne-ba utaztunk. Eg y hatalmas 

8 Mindketten Bruce Springsteen lemezein dolgoztak, bár Iovine-t a John Len-
non lemezein alkalmazott technikai újítások tették ismertté. John Landau pedig 
Springsteen menedzsere volt.
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házban szálltunk meg, rengeteg könyv volt ott – Shelley, Wordsworth, Lang fel-
low – és eg y kandalló. Maga az épület is elég régi lehetett. Mark eg yik reggel 
korán felkelt, beg yújtott a kandallóba és elkezdett valamit játszani a gitárján. 
Íg y szólt: Épp most írtam eg y új dalt, a címe: Romeo and Juliet. Felkiáltottam, 
amikor végighallgattam a dalt, mert bár Mark sosem mondta meg, én pontosan 
tudtam, miről van szó. Eg y sor íg y hangzik belőle: s most szólsz, bocs, Romeó, 
mással játszom jelenetem… Erről eg y interjúban is olvastam, csak persze más-
képp volt meg fogalmazva. Rettenetes időszaka volt. Hog y tud eg y fickó annyira 
bolondulni azért a lányért…”

Az a bizonyos interjú, amit Paul említett, 1980 januárjában jelent 
meg a Melody Maker hasábjain. Holly Vincentre utalnak a dal sorai, 
aki korántsem oly irodalmian fejezte ki magát, mint Mark: „Ami 
történt, megtörtént, ő ezt nem tudta feldolgozni, elváltunk. Különben is, Ed 
menedzselt minket is, mint a Straitset, és ez önmagában elég kellemetlen volt.”

A Dire Straits áprilisban bevonult a Wood Wharf Studióba, hogy 
elkezdje a harmadik lemez munkálatait. Ed: „A zenekar eg yre bizony-
talanabbá vált. David lábadozófélben volt a betegségéből, Johnt személyes üg yei 
foglalkoztatták, Mark pedig mindenkit siettetett. Pick volt a legstabilabb tag ja 
a bandának, ő bírta a g yűrődést. Tisztán emlékszem arra a napra, amikor 
először játszották el nekem a »Tunnel of Love«-ot. Mintha tízezer ember előtt 
zenéltek volna. Abban a parányi helyiségben eg y annyira erős, heves dal… Egé-
szen hangos volt és én teljesen el voltam hűlve. Azt gondoltam, ez eg y remekmű. 
Aztán következett a »Romeo and Juliet«. Mire én: A kutyafáját, ez csodálatos! 
És akkor úg y éreztem, hog y a dolgok visszatértek a régi kerékvágásba, mint 
a »Sultans« idején.”

David máshogyan látja a dolgokat: „A »Communiqué« után eg yre ke-
vésbé voltam elragadtatva. Éreztem, hog y a dolgok megközelítése minden szem-
szögből téves volt. Azt mondtam Marknak, hog y úg y szeretnék zenét írni, 
mint régen, kölyökkoromban, csak az érzéseim vezessenek. A zene érzelmekkel 
nyitotta meg a korlátlan lehetőségek útját.”

Júniusban a banda bevonult a New York-i Power Station Stu-
dióba, hogy felvegyék a harmadik lemez anyagát, amit akkor még 
„Tunnel of Love” címmel akartak megjelentetni. 
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Ed: „A stúdió készen állt, Jimmy várt minket és a dalokat, a banda is felké-
szült a munkára, a fiúkban újra fellángolt a lelkesedés. Amikor megérkeztünk, 
Jimmy bemutatta Roy Bittant, Springsteen billentyűsét, aki eljött a próbákra. 
Leült a zongorához és elkezdett játszani. A hatás döbbenetes volt; bár zárt 
helyiségben voltál, a g yomrod úg y liftezett, mintha eg y épp felszálló Concorde-
on ülnél. Aztán szépen ott ragadt a stúdióban, elzenélgetett a fiúkkal, akik öt 
napig próbáltak. És Mark valójában húzta az orrát valamiért. Visszament 
a stúdióba, megvágta a hanganyagot, a háttérzenéken is alakított kicsit, ami 
teljesen normális volt. De júliusban ezt kétszer, sőt háromszor is eljátszotta, 
és ezzel már David ellen fordult. Hog y mi történt, az mai napig tisztázatlan. 
A visszaemlékezések is eltérnek eg ymástól. Mark szerint David a szó szoros 
értelmében nem volt képes úg y dolgozni, ahog yan ő kérte, és íg y kirúgta.

John úgy emlékszik, hogy „a balhé a »Romeo and Juliet« felvétele alatt 
tört ki. Mark látta, hog y David az erősítővel küszködik, és azt mondta neki, 
hog y menjen vissza a hotelbe és ott g yakoroljon. A következő nap David 
visszajött, de közben semmit sem g yakorolt. A rákövetkező vitában Dave a 
bátyját szidalmazta, és mindketten haraggal tértek vissza a szállodába. Mark 
követelte, hog y öccse kérjen bocsánatot tőle, de ő hallani se akart erről.”

Végül aztán David odament Johnhoz, hogy kikérje a tanácsát, de 
a szelíd basszusgitáros csak annyit mondott, hogy menjen haza.

Paul: „Mindenki bejött a kis helyiségbe, és amikor David belépett, Mark 
kijelentette, hog y nem hajlandó vele tárg yalni, amíg bocsánatot nem kér, és 
kiment a szobából. Íg y aztán az öccse utánament és bocsánatot kért, aztán 
felhívott engem és azt mondta: Bocsánatot kértem, de Mark azt mondta, hog y 
ez nem elég.”

David: „Visszamentem a stúdióba, amíg az eg yüttes szünetet tartott, és azt 
mondtam a hangmérnöknek, hog y szeretnék valamit kipróbálni. Volt eg y kis 
gondom az eg yéni hangzással, és másképp akartam az ötleteimet kivitelezni. 
Elkezdtem dolgozni, közben Mark bejött, azonnal megnyomta a benti telefon 
gombját, és azt mondta, hog y amit csinálok, az nem korrekt. Erre én azt fe-
leltem, hog y meg sem próbáltam játszani azt a szólamot. Ő abban a fölényben 
volt, hog y én fig yelembe vettem az ő szuperérzékenységét, a késleltetett reakcióit, 
hog y minden hetedik percben leállította a felvételeket, és azt is, hog y sosem 
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volt segítőkész. Ők éppen szünetet tartottak, én pedig úg y voltam vele, hog y 
kipróbálom az eg yik ötletemet, amit nem az eg yüttes rovására tettem. Láttam, 
hog y neki én vag yok probléma, nekem viszont ő okozott gondot, és ez nem volt 
újdonság. Kiutasított a stúdióból, törölte a következő napot, és bocsánatkérést 
követelt, ami úg y tűnt nekem, hog y majd fordítva fog bekövetkezni.”

Bármi is volt a kiváltó ok, David kilépett a zenekarból, összepa-
kolt és visszarepült Angliába. A Dire Straitsből trió lett…

John: „Azt hiszem, az nag yon ritka dolog, hog y a testvérek eg yütt tudnak 
dolgozni eg y erős érzelmi szituációban, mint az ő esetükben is. A fiatalabbak-
nak mindig megvan a véleményük az öregebbekről, különösen, ha mindketten 
gitároznak, zenészek akarnak lenni, dalokat szeretnének írni. Ez konfliktu-
sokhoz vezet, amit esetenként az egész zenekar megérez.”

David beismerte a testvérével való nézeteltérésüket a BBC 2 
ARENA dokumentumműsorában: „Ez eg y klasszikus testvéri kapcso-
lat, és csak most érkeztünk ebbe a helyzetbe. Két éve csináljuk ug yanazt, mind-
kettőnknek ug yanolyan nehéz, de mindenki másnak is, aki a tűzvonalban 
közlekedik: Pick, John, Ed, Paul, barátok és barátnők, roadok – mindenki. 
Ha eg y kicsit szétnézünk, mindenütt érezhetjük a feszültséget. De Marknak 
és nekem nag yon kijutott… Otthag ytam a zenekart, mert nem láttam túl sok 
értelmét, hog y Mark és én ug yanabban a bandában zenéljünk. Mindig külön-
külön mentünk be a stúdióba, és ha mégis találkoztunk, tekintetünket a padló-
ra szegeztük. Már nem is tárg yalunk eg ymással… Szomorú, de igaz!”

David távozása után a helyét Sid McGinnis9 vette át a harma-
dik lemez munkálatainál. A lemez, miután elkészült, kissé vegyes 
kritikákat kapott; igencsak helytálló megjegyzés, hogy a „Making 
Movies” nagyon vibráló, rezonáló album, telis-tele életkedvvel, lel-
kesedéssel.

Ennek ellensúlyozására szerepel rajta két szomorkásabb dal, a 
„Romeo and Juliet” és a „Hand in Hand”, amelyeket konvencioná-
lis érzésekkel nehéz balladáknak nevezni, de sok rajongó a legszebb 
Dire Straits balladának tartja a „Romeo and Juliet”-et. De summa 
summarum a „Making Movies”-t pozitív kritikákban részesült.

9 Session-zenész, Peter Gabriel és Carly Simon lemezein gitározott.
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Már a nyitódal is jól példázza ezt a megállapítást. A „Tunnel of 
Love” az együttes olyan szerzeménye, amit minden Dire Straits ra-
jongó szeret – kivétel nélkül. A dal tulajdonképpen egy történet, 
ami kissé banálisnak tűnhet első ránézésre. Newcastle-ban va-
gyunk, valamikor úgy a ’60-as évek vége felé. A Spanish Cityben 
épp egy vurstli vidám kavalkádja zeng. A körhinta előtt egy ócska 
verkliből egy régi valcer hangjai bújnak elő, amit egy fiatalember 
hallgat önfeledten. A régi dallamok megnyugtatják lelkét, és valami 
furcsa érzés keríti hatalmába. Egyedül van, csak lézeng a tömegben, 
amikor megpillant egy lányt, aki épp a „Szerelem alagútja” felé tart. 
A fiú érzi, hogy meg kell ismernie, meg kell szeretnie őt, így a nyo-
mába szegődik, de mire kiérnek az alagútból, a szép ismeretlen ami-
lyen gyorsan jött, olyan hamar el is tűnik a szeme elől, és talán az 
életéből is… Megpróbálja megkeresni a lányt, de a tömeg túl nagy, 
és talán az is lehet, hogy mindez csak álom volt, a magány gonosz 
tréfája csupán.

Megőrjítenek a keringőzők, de ez az élet kell nekem
kavalkádról, hullámvasútról, fájó tetoválásról szól az ének
felültem a szellemvasútra, hol a kocsik sikítva összemennek
és nem tudom, hol leszek ma éjjel, de bárhol is lennék, mindig megmondanám 

                                                                                                neked

Arcok sikoltó g yűrűjében, ott láttam őt állni, ahog y ráhullott a fény
neki is volt jeg ye a következő körre, ő is az éjszaka áldozata, akárcsak én
kezemet a karra tettem, hog y induljon a játszma
a félkarú rabló heve nyílként repült a szívembe, a lelkembe

És az óriáskerék csak forog, fönt fellobban a neon
s nekem a világ most van magasan, odafönt
g yere kislány, a Szerelem Alagútján menjünk eg y kört



46

MINTA

…ezüstmedálját levette, azt mondta, erről majd emlékezni fogok 
zsebembe rakta ajándékát és mellé csókot is adott
porfelhőben és motorzajban láttam őt elmenni
könnyen utolérhettem volna, de nem bírtam mozdulni…

A „Tunnel of Love” talán a leghosszabb Dire Straits szerzemény, 
összesen több mint nyolc perc. Hangzását barokkos gitárfutamok 
teszik jellegzetessé. A dal elején felcsendülő közel félperces nyitány 
eredetijét Richard Rodgers és Oscar Hammerstein II. komponálta, 
„The Carousel Waltz” címmel.

A „Romeo and Juliet” keletkezésének történetét már ismerjük, 
bár amilyen szomorú apropója van a dal születésének, annál na-
gyobb sikere lett a lemeznek. Egyéni hangzású, finom dal, amelyben 
a lágy zongoraszólamok puhán kúsznak fel a dobro hangjaira. Mark 
szinte végigbeszéli az egész dalt, de mindezt nagyszerűen ellensú-
lyozza kitűnő gitárjátékával.

Bezúgott Rómeó utcára való dalt dalol
szerelmes énekével mindenkit letarol
elég fényt talál, hog y kilépjen az árnyékból
valamit motyog: kedvesem, akkor velünk mi a pálya most?

Júlia szól: hé, Rómeó, majd a frászt hoztad rám
a fenébe is, a pasim visszatért hozzám
nem kellett volna idejönnöd, felverned a népet
mindeg y már, de most mit teg yek?

Júlia, a kockák kezdettől csaltak
s szívemben mind felrobbantak
és már nem tudom a filmdalt
mikor jössz rá végre, hog y csak az idők voltak rosszak, Júlia
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Más utakról jöttünk, de mindkettőt a szég yen kövezte
mindkettő mocskos, hitvány, de ug yanazok a remények
én a te álmodat álmodtam, s most az vált valóra
hog y tudsz rám is úg y nézni, mint bármelyik más pasidra

Amikor ezüstre buksz, legalább aranyat kérj
csinos idegeneket szeretsz hamis ígéretekért
mindent nekem ígértél, keresztül tűzön-vízen
s most szólsz, bocs Rómeó, mással játszom jelenetem

Júlia, mikor szeretkeztünk, g yakran sírtál
azt mondtad, szeretni fogsz, míg csillagok lesznek, s nem jő a halál
ismered a filmdalt, az eg yetlen helyünk
mikor jössz rá végre, hog y csak az idők voltak rosszak, Júlia

Nem tudok úg y beszélni, ahog y a tv-ben beszélnek
s nem tudok szerelmes dalokat sem, ahog y illene
de érted mindent megteszek, kivéve hog y szeresselek

és eg yre csak hiányzol és minden, mi megszokott veled
tartom a tempót, de rossz bandákba keveredek
megcsókollak eg y rím rácsai között
Júlia, a csillagok örökre veled lesznek…

Júlia, mikor szeretkeztünk, g yakran sírtál
azt mondtad, szeretni fogsz, míg csillagok lesznek, s nem jő a halál
ismered a filmdalt, az eg yetlen helyünk
mikor jössz rá végre, hog y csak az idők voltak rosszak, Júlia

Rómeó és Júlia történetét Berlioz és Prokofjev után a Dire Straits 
is feldolgozta. A „Romeo and Juliet” az egyik legszebb és legnép-
szerűbb Dire Straits szerzemény, és nincs olyan koncert, ahol ne 
követelnék a rajongók.
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A „Skateaway”, melynek eredetileg a „Making Movies” lett volna 
a címe már egy sokkal mozgalmasabb, erőteljesebb dal. Egy fiatal 
lányról szól, aki azzal tölti minden idejét, hogy görkorcsolyát húz a 
lábára, walkmant csatol a derekára és rock & rollt hallgatva egész 
nap a városban száguldozik. Közben pedig arra gondol, milyen 
nagyszerű lenne, ha egy napon ő is mikrofont ragadhatna, és befu-
tott énekesnő lehetne. Igaz, ez csak álom, de minden álom megva-
lósulhat, csak akarni kell…

A lemez negyedik szerzeménye is a szerelem jegyében íródott, bár 
itt nem is annyira az érzelem, hanem az érzékek, a testi vágy uralja a 
mondanivalót; alkalmi partnerek, futó kapcsolatok, egyéjszakás ka-
landok, amiknek igazából nincs is jelentőségük. Az „Expresso Love” 
egy ilyen nóta, mely kemény, rockos hangvételű, gyors ritmusú, vagy-
is nem az a kifejezetten lírai szerelmes dal. Mark a későbbiekben is 
játszotta, mert felkerült az „Alchemy Live” dupla koncertlemezre, 
viszont soha többé nem írt ilyen témájú darabot.

1980-ra a zenekar a teljesen kifinomult stílusát hozta. Újságírók 
rohanták le őket, kritikák jelentek meg róluk tucatjával, melyek elis-
merően nyilatkoztak a zenéjükről. Mark az együttes hangzását Bob 
Dylan, J. J. Cale, Lou Reed, Randy Newman, Eric Clapton és Ry 
Cooder megszólalásához hasonlította. Mi sem bizonyítja jobban a 
zenekar erejét, hogy könnyen lerázták magukról a párhuzamok igá-
ját. A Dire Straits az Dire Straits!

A „Making Movies” mindenképpen valami újat hozott a ra-
jongóknak. Már csak helyenként érződnek a country nyomai, az 
együttes mindinkább a keményebb, rockosabb hangzatok felé for-
dul. Sikerült a hangzáson is egy kicsit finomítani; a gitárok már 
nem úgy szólnak, mint az előző két albumon, a gitármenetek az 
ún. feedback-technikával10 egészültek ki, amit főleg a „Romeo and 
Juliet”-nél hallhatunk. A feedback a zenekar későbbi lemezein is 

10 A hangfalból kijövő hangot a gitár hangszedőjével újra felveszik, és ismét 
kibocsátják. Így a hatás olyan, mintha a gitáros magának felelgetne.
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bevált, és Mark a mai napig is alkalmazza ezt a trükköt, még a 
szólólemezein is.

A „Hand in Hand” bár slágergyanús, mégsem rúgott labdába a 
„Romeo and Juliet” mellett. Hajlításokkal, finom akkordokkal telt 
szerzemény, de egy kissé szentimentális. A szerelem elmúlt, a felek 
csak színleg fogják egymás kezét, teljesen idegenek lettek egymás 
számára.

A „Solid Rock” némi önvizsgálatra int, és tulajdonképpen ars 
poeticaként fogható fel. A rohanó, zűrzavaros világban nem építhe-
tünk légvárakat, életünk csak sziklaszilárd alapokon nyugodhat. A 
zenekar egyik legkedvesebb dala, főleg koncerteken szeretik játszani, 
mert a közönséget a gyors, pergő ritmusokkal lehet megmozgatni.

Paul: „Amikor a »Solid Rock«-ot hallgattam, felmerült bennem eg y kérdés 
az eg yik sora nyomán: »ha elcseszed a dolgokat, és másokra mutogatsz, ne 
feledd, három ujjad eközben magadra mutat.« A három ujj lehet az Italians, és 
lehet David, John és Pick…” Hát igen, ezen mindkét fél elgondolkod-
hatott volna annak idején.

Hát nézd csak meg jól
csináltam eg y várat homokból
mondván, ez nálad most az a pont
hog y a mondókámat nem fogod
s ha lenne sekély esély
meglepne, ha váramat a víz elvinné
Szilárd sziklán kéne élni
szilárd sziklán kéne élni
engedni és nem korlátozni
szilárd sziklán kéne élni 

Torkig vag yok a lehetőségekkel
tele a csukám az önteltséggel
ig yekszem a földön két lábbal állni
s nem tudom, mi a rosszabb
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selyemből erszényt szőni
vag y illúziók közt, zűrzavarban élni 

Eg y kártyavárnak árt a rázkódás
elfújhatod, lehet bármilyen az időjárás
de két szilárd kő, két kemény szikla
tudod, mindent kibírnak
igen, összetartoznak

Mert a szív, mit összetörsz
az eg yetlen, amire támaszkodhatsz
az ág y, amit megvetsz
az eg yetlen, amiben álmodhatsz
és amikor elcseszed a dolgokat, és másokra mutogatsz
ne feledd, három ujjad eközben magadra mutat

Szilárd sziklán kéne élni
szilárd sziklán kéne élni
engedni és nem korlátozni
szilárd sziklán kéne élni 

A lemezre első alkalommal hat számot játszottak fel csupán, 
mert a hetediket a cenzúra nem engedte napvilágra. Ez a dal a „Les 
Boys” volt, amit csak az album újranyomásával adtak ki. Magyarra 
lefordítva annyit tesz: homokos fiúk. Homoszexuális fiatalemberek, 
akik abból élnek, hogy magukat mutogatják, női ruhákat hordanak, 
kifestve díszelegnek a német nagyvárosi mulatókban és diszkókban. 
A valóság lehangoló, hiszen az üzlet teljesen kihasználja ezeket az 
embereket, s miután feleslegessé váltak, a kutya se törődik többé ve-
lük. Életük mindössze csak annyi, hogy másokat szórakoztatnak, de 
érzelmileg teljesen kiégnek: olyanok lesznek, mint valami kirakati 
áru, amit érdeklődés hiányában később bevesznek.
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A „Les Boys” kellemes dal, itt-ott fellelhető egy kis countrys 
hangzás, előadásmódja a bárzenész-stílushoz közelít.

Homokos fiúk csinálják a műsort
örülnek, de erkölcsük rossz, nem félnek
a német diszkókban mindennapos jelenségek

Bőrszíjakat hordanak, rajtuk meg SS-betűk
de nincs feg yverük
kicsípik magukat, íg y meg y naponta életük
csak tréfa mindez

Homokos fiúk, ha újra eljönnek
szajháknak és üzletembereknek
ki vezeti Mercedesüket a diszkóig Münchenbe

Poénkodnak a DJ-vel, de iz gulnak, sokszor vétenek
Nem használnak íg y az üzletnek
pár turista még fotózza őket, de már nem nevetnek
valaki szerint tök feleslegesek

Késő éjszaka, mikor hazaindulnak
eg y jobb világról álmodnak
tűsarkú cipő, fekete sapka
a falakon poszter, mi elmondja
homokos fiúk csinálják a műsort
örülnek, de erkölcsük rossz…

Bár az együttes három főre zsugorodott, mindettől függetlenül 
egy kifejezetten jól sikerült lemezt mondhattak magukénak.

A „Making Movies” megjelenése után a fiúk útjai elváltak. A do-
bos Pick Withers már elmenőfélben volt a zenekarból, de még nem 
döntötte el, mihez is kezdjen, de John és Ed Bicknell kérésére ma-
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radt – egyelőre. Mark session-zenészként gitározott Steely Dan 1980 
legvégén megjelenő „Gaucho” című lemezén.

A „Making Movies” nemcsak hangzásában és mondanivalójában 
hozott újításokat, hanem a megjelenítésben is. A Dire Straits ugyan-
is 1980-tól kezdve kezdett el rendszeresen videoklipeket készíteni a 
dalokhoz. A lemezről három dalhoz készítettek videót, amik mű-
vészi igénnyel készültek: a „Tunnel of Love”, a „Skateaway”, és a 
„Romeo and Juliet” klipjei megnyerték a rajongók tetszését. Érde-
kesség, hogy a „Tunnel of Love”-hoz később, feltehetően 1981-ben 
is forgattak egy klipet, amiben már az új tagok, Hal Lindes és Alan 
Clark láthatóak, és amely videó lényegesen eltér az első változattól.

Ed Bicknell, a zenekar menedzsere arra ösztönözte Markot, hogy 
a következő évben is készítsenek albumot, vegyenek fel új tagokat 
a zenekarba, induljanak nagyobb turnéra. De 1981-ben nem jelent 
meg új Dire Straits-lemez, az együttes néhány kisebb európai kon-
cert után pihent.

Mark pedig újra komponálni kezdett, session-zenészként is dol-
gozott, és egyéni ötleteken törte a fejét. 1981 közepén azért mégis 
összetrombitálta két társát, és bevonultak az AIR Studióba, hogy 
ismét a húrok közé csapva felvegyék az új lemez anyagát.
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A „Making Movies” zenészei:
Roy Bittan – billentyűsök
John Illsley – basszus
Mark Knopfler – gitár, ének
Sid McGinnis – ritmusgitár
Pick Withers – dobok

A lemezkiadó a Straitjacket Songs Ltd. / Rondor Music Ltd.

Kislemezek (1980):
Romeo and Juliet / Solid Rock- USA, Hollandia, Németország
Skateaway / Solid Rock – USA, Hollandia
Tunnel of Love (part 1-2) – Japán, Németország

Kislemezek (1981):
Tunnel of Love (part 1-2) – Hollandia
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7. fejezet

„Szeretnék dolgozni…”

A „Making Movies” megjelenése új fejezetet nyitott Mark Knopf-
ler és a Dire Straits életében. A ’80-as évek a változások időszakát 
jelzik. Dalaikban már nem feltétlenül a szerelem, a magánszféra a 
meghatározó, hanem súlyos társadalmi problémák, égető gondok 
kapnak teret. A ’80-as évek elején Mark így ír önéletrajzában: „Glas-
gow-ban születtem, ahol nyolc évig éltem, majd Newcastle-be kerültem, később 
pedig Leedsben dolgoztam. Íg y elég sokat utaztam és láttam, mi játszódik le az 
országban. Világ körüli turnéra indultunk, aztán ismét visszatértünk Angliá-
ba, ahol a változásokat pontosan megfig yelhettem. Az is nag yon rossz, ahog y 
a bürokrácia eg yre nő, és az embert a komputerek nyomják el. A show-biznisz 
méretei is mind jobban szemben állnak azzal, ami tulajdonképpen a zenében 
számít. Mindenki csak a sikert akarja, és az »aranylemez-szindróma« az 
uralkodó.”

Ez is a szörnyű valóságot mutatja. A műfajt már teljesen az üzlet 
irányítja, semmi nem számít, csak a pénz, pénz és megint csak a 
pénz. Szerencsére Mark nem ilyen, őt csak a zenélés öröme boldo-
gítja. Erről így vall: „Aki azt mondja, hog y nem szívesen játszik élőben, 
az bolond. Miért tesz úg y, mintha nem szívesen csinálná? A koncerteken sok 
embert ismerhetsz meg, akik a színpad mögé jönnek, s azt mesélik neked, hog y 
jól szórakoztak, és ilyenkor úg y érzed, hog y adtál nekik valami pluszt, valami 
többet. Ez a zene…” Ebből is látszik, mennyit jelent, ha valaki teljes 
elhivatottságot érez a muzsika iránt, még akkor is, ha a másik olda-
lon egy óriási üzleti gépezet áll.

De az igazság az, hogy a dolgok mégsem mentek olyan simán; 
problémák merültek fel az amerikai turnén, amely a „Making Mo-
vies” megjelenése után hét héttel kezdődtek. Sid McGinnis gitáros 
helyét be kellett tölteni, mert a zenészt menedzsere más munkák 
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felé irányította, és elkelt volna egy megfelelő billentyűs is, hiszen a 
lemezen már ezek a hangszerek is előtérbe kerültek.

Paul: „Ismertem vag y száz muzsikust, de eg yiket sem találtam meg felelő-
nek… és aztán eszembe jutott Alan Clark. Régebben a Gallagher and Lyle 
koncerten találkoztam vele, és láttam néhányszor játszani, de igazából nem 
annyira ismertem őt. Tudtam viszont, hog y érti a dolgát, és azt is, hog y a 
Gallagher and Lyle nag y név a szakmában. Ő kell nekünk – gondoltam –, jó 
muzsikus, aki nem túlzottan ismert, nem sztár és épp nincs semmi dolga.”

Alan, a másik Geordie, 1952. március 5-én született Great Lum-
leyben, két mérföldre Newcastle-tól. Családjában négyen voltak 
testvérek, ő másodikként született. Apja nem ellenezte a zene iránti 
érdeklődését:

„Apám valójában csalódott muzsikus volt. Sokszor játszogatott a zongorán, 
de igazából sosem mutatta meg, hog yan is kell azt valójában csinálni, és sosem 
játszotta végig a dalt, amibe belekezdett. Viszont annál jobb énekes volt. Időn-
ként a kocsmában lépett fel, de csak akkor, ha kedvet érzett hozzá.”

Apja hamar felismerte második csemetéjének muzikális tehetsé-
gét: „Amikor hat vag y hét éves lehettem, szüleim rajtakaptak, hog y a zongo-
rán klimpírozom, és azonnal leckéket írtak elő nekem. Ez néha odáig fajult, ha 
csak megláttam a hangszert, teljesen kiborultam…”

De a zenei hajlam mégsem hagyta nyugodni: „Amint betöltöttem a 
tizenneg yedik életévemet, újra a zene felé fordultam. Ekkor estem át ug yanis 
eg y vakbélműtéten, és három-nég y hetet hiányoztam az iskolából. Otthon unal-
mas volt eg yedül, íg y zongorázással töltöttem ki az időmet.”

Alan újra vett néhány leckét, és hamarosan keresett muzsikus 
lett a „nagyok” klubjaiban: „Volt ott pár barátom, akik szintén billen-
tyűs hangszereken játszottak, és én asszisztáltam nekik. Gyakran játszottam 
Hammond-orgonán, basszuspedálokat használtam, néha még a dobosnak is 
besegítettem. Mikor betöltöttem a tizenötöt, már szabadabban mozoghattam: 
saját műsorom volt az eg yik klubban. Ha képes voltál első ránézésre olvasni 
a kottából, amit eléd tettek, akkor már eg yenesben voltál. Játszottam a The 
Bachelorsszal, P. J. Probyval, Matt Monroe-val. És aztán jöttek a többiek: Del 
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Shannon, valamint a Dave Dee, Doz y, Beaky, Mick  &  Tich nevű banda. 
Mindenkitől tanultam valami újat, ug yanakkor anyagilag sem volt lebecsülendő 
feladat, mert amikor tizenhat éves lettem, már saját kocsim volt és kétszer többet 
kerestem apámnál.”

A klubokban, kocsmákban való zenélések után Alan beiratkozott 
a Chester-le-Street Grammar Schoolba, majd a durhami Technical 
College következett, ahol főként csak zenét tanult. Érettségi után 
a guidhall-i School of Music11 hallgatója lett. Rengeteg munkával 
járt, és Alan nem érzett elég megszállottságot, hogy zenetanárként 
csináljon karriert: „Aztán mégis otthag ytam az iskolát. Abban az időben 
Chesterben, a Carousel Clubban muzsikáltam, amely eg yike volt az utolsó ka-
szinó night cluboknak. Aztán meg fogtam az isten lábát eg y Miamiba tartó 
turistahajó képében, és mint bárzenész muzsikáltam a hajó utasainak – íg y a 
Karib-tengernél töltöttem úg y tizenkilenc hónapot. Aztán amikor visszajöttem, 
folytattam az éjszakai klubokban való zenélést. Úg y gondoltam, majd később 
fogok kibontakozni, ezért az időmet a lányok utáni mászkálás töltötte ki.”

Hazatérése után mégsem találta helyét és együttesekben vállalt 
munkát. „Viszont eg yikükben sem találtam meg a meg felelő bandát, akik-
kel szívesen dolgoztam volna eg yütt. Csakhog y tudtam, kellenek a kapcsola-
tok, hog y mindenkit megismerjek és kitapasztaljak. Játszottam néhány helyi 
zenésszel, de ezek a munkák laposak, eg yhangúak voltak. Az egész eg y 
rémálom volt.”

Később session-munkák következtek a Splinter nevű együttes-
sel, akikkel európai turnén vett részt Gregg Almant és Chert kísé-
rő banda tagjaként. Majd ugyanezzel a formációval rádiófelvételek 
következtek, melyek sosem kerültek napvilágra. Ezután Japánban 
turnéztak. A három év alatt, amit velük töltött, sokat csiszolódott a 
stílusa, és egyre komolyabban törekedett arra, hogy saját hangzást 
alakítson ki. A Splinter után csatlakozott a Gallagher and Lyle nevű 
zenekarhoz, és még azon a nyáron, egy rövid turnén a Lindisfarne 
együttesben is zenélt.

11 Itt tanult a legendás Genesis együttes egyik alapítója, Ant Phillips, miután 
1970-ben kilépett a zenekarból.
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„Aztán eg y reggel, amikor csak feküdtem az ág yamon, megcsörrent a tele-
fon. Paul Cummins hívott, megkérdezte, mit csinálok éppen. Azt feleltem, hog y 
jelenleg semmi dolgom nincs, erre ő feldobta a meccslabdát, hog y kilátásba lenne 
eg y kis meló, játszhatnék a Dire Straitsszel. Ismertem őket, hallottam is az első 
lemezüket, amit eg y barátom vett meg, és persze nekem is rögtön Newcastle ug-
rott be. Az ajánlatra nemet mondtam, nem érdekelt túlságosan a dolog, mert az 
egész zenéjük a gitárokon alapszik. De aztán megkedveltem őket. Néhány hét 
múlva elmentem Londonba, a Wood Wharf Studióba, és sosem tértem vissza. 
Akkor voltak ott a legtöbben meghallgatáson, de néhány nap múlva megkaptam 
az értesítést, hog y a Dire Straits legújabb tag ja én vag yok.”

Paul folytatja: „Billentyűsünk már volt, de gitáros is kellett volna. Már 
annyi jelentkezőt elutasítottam, és Hal felhívott, hog y ő megpróbálná. Én meg 
úg y gondoltam, miért ne, íg y legalább az eg yüttes sem ül tétlenül a babérjain.”

Hal Lindes Kaliforniából érkezett, szülei orosz származásúak, 
apja leningrádi, anyja Odesszában született. Megismerkedésüknek 
szomorú története van, mert akkor találkoztak, amikor a nácik né-
met munkatáborokba deportálták őket. A megpróbáltatásokat sze-
rencsésen túlélték, a háború után összeházasodtak és Amerikába 
emigráltak. Először New Yorkban telepedtek le, és csak később köl-
töztek Montereybe, ahol Hal született 1953 júniusában.

„Amióta az eszemet tudom, mindig érdekelt a gitár. Amikor ötéves voltam, 
a szüleim vettek nekem eg y fehér, műanyag gitárt. Ez persze játék volt, cowboy-
ok voltak rárajzolva. Rövid ideig volt meg, és sosem tudtam rendesen játszani 
rajta, mert szörnyű hang ja volt. Aztán pár év múlva valaki felvilágosított, hog y 
csak meg felelően kellett volna behangolni.

Amikor kilencéves lehettem, elkezdtem klasszikus zenét tanulni, zongo-
ráztam néhány évig. Annyi hasznát vettem csak, hog y megtanultam kottából 
játszani, mert amúg y nem túlzottan szerettem. Ez talán a tanárok miatt is 
lehetett, bár jobban érdekelt a dolog, ha nem is mindig csináltam jól, de eg y egész 
regiment kotta és jeg yzék, az állandó és unalmas g yakorlatok, a tanárok ál-
landó nógatásai teljesen elvették a kedvem az egésztől. Aztán jött az ötlet, hog y 
gitározni fogok, s g yorsan megtanultam akkordozni. Amerikába is eljutott 
a Beatles, a Rolling Stones, őket kezdtem hallgatni, és ekkor rögzült bennem 
végérvényesen, hog y tisztességesen megtanuljak gitározni.”
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A nyári szünetben a család a Delaware strandon töltötte az időt, 
s egyik barátjuk tanítgatta Halt a helyes játékra. A szülők – látva 
a nagy igyekezetet – vásároltak neki egy olcsó, tizenkilenc fontos 
akusztikus gitárt, amely a leckéknek tökéletesen megfelelt. „Utáltam 
azt a tanárt. Eg y nag y, kövér fickó, akinek saját hangszerboltja volt, s akinek 
a viselkedése kenetteljes és talpnyaló. Az eg yik kimerítő óra után azt mondta, 
hog y sosem fogok rendesen megtanulni gitározni. Ekkor tizennég y éves vol-
tam.”

Az idő azonban rácáfolt a jóslatokra. Hal gimnazistaként az egyik 
iskolai bandában, a H. A. and the Lindells formációban zenélt. Be-
mutatkozó daluk a Beatles „All my Loving”-ja volt. Halt a szülei 
ebből az alkalomból egy Kent márkájú elektromos gitárral lepték 
meg, hiszen addig egy kölcsönkapott Fenderen zenélt. A zenekar 
nem sokáig bírta a gyűrődést, a fiúk nem vették túl komolyan a mu-
zsikálást, s közben még néhány kellemetlenséget is túl kellett élniük. 
Egyszer történt ugyanis, hogy Hal éppen rázendített az „All my lo-
ving” nyitóakkordjára, és ekkor következett be a baj. Mindenki egy 
fél hanggal magasabban énekelt, mint ahogy a gitár szólt. Az esetből 
okult és így legalább megtanulta, hogyan is kell a gitárt normálisan 
behangolni.

A H. A. and the Lindells után csatlakozott egy másik bandához, a 
Nightridershez, akik tanítás után egy önkiszolgáló étteremben lép-
tek fel, és bárkinek játszottak, aki meghallgatta azt a négy-öt dalt, 
amit betanultak. A repertoár főleg az Atlantic, Motown, Stax-elő-
adókból állt: Sam and Dave, Wilson Pickett, James Brown, Eddie 
Floyd dalait játszották.

A középiskola után Hal talált magának egy másik zenekart, a 
Sudden Rush-t, amely később – nyomós okok miatt – felbomlott: 
„Ez volt az első komoly eg yüttes, itt tanultam meg igazán gitározni – helyi 
kollégiumokban és az eg yetemen. Az első jelentős bulit a nővérem szervezte 
meg nekünk a diákszövetség termében, amely a marylandi eg yetem épületében 
volt. Nég y és fél órát játszottunk – szünetekkel persze. Főleg angolszász zenét: 
Beatlest, Stonest, Chuck Berryt… nag yszerű koncert volt.”
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Ember tervez, isten végez. A zenekar – főleg szülői nyomásra 
– felbomlik, a tagok egyetemre mennek, hogy normális polgárként 
kerüljenek ki az életbe. De az egyetem nem akadály, egy szemesz-
terrel később már újra együtt muzsikálnak. Egész Pennsylvaniát és 
Delaware-t bejárják, ahol nagyobb bulikon lépnek fel. Mindez a ta-
nulás rovására történt. Természetesen egyikük sem maradt meg a 
neki kiszemelt úton, így Hal is otthagyta az egyetemet. Már egészen 
más tervek foglalkoztatták, Angliába szeretett volna menni. Egy-
részt a zene ösztönözte, másrészt az Egyesült Államokban ugyan, 
de európai környezetben nőtt fel, és tudni szerette volna, milyen is 
valójában az élet Európában.

„Gondosan g yűjtögettem a pénzt, és eg yik nap odaálltam a szüleim elé, 
hog y Angliába szeretnék menni. Ők persze nem vettek túl komolyan. Én pe-
dig fogtam magam, repülőre ültem és eljöttem. Kivettem eg y olcsó kis szobát a 
Kensington High Streeten, elkezdtem ismerkedni az emberekkel, akik barátsá-
gosak, segítőkészek voltak. Kezdetben előfordult, hog y nem volt hol meghúzzam 
magam, de mindig akadtak néhányan, akik segítettek lakást keresni.”

Hal szorgalmasan lapozgatta a Melody Makert, és hamarosan egy 
pubban kötött ki, a Yellow Bird nevű együttesben. Végigzenélték 
London összes kerületét, előtte azonban a Darling nevű zenekart 
is kisegítette. A Darlingnak volt egy milliomos menedzsere, aki-
nek segítségével a Charismánál lemezt készíthettek „Put It Down 
to Experience” címmel, és turnéra is mehettek. Hal nem szívesen 
emlékszik vissza erre az időszakra: „A végén már eg yáltalán nem tudtam, 
hog yan is mennek a dolgok. Amikor bevettük magunkat a stúdióba és elkezd-
tük próbálni az anyagot, addig jó is volt. De amikor meg jelent a menedzser, 
az eg yüttesben mindenkinek megváltozott a magatartása. És ez eg yre rosszabb 
lett. Kellemetlen meglepetések értek. Nekem ez volt az első igazi találkozásom 
a zenei üzlettel, mert a legtöbb zenész, aki nem volt sikeres, az nem tudhatta, 
hog y e mögött mekkora üzleti gépezet működik. Úg y éreztem, hog y én még 
»kicsi« vag yok ehhez, ezért otthag ytam az eg yüttest, a menedzsert, és más 
megoldást kerestem.”
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Hal saját otthonában hat hónapot csak azzal töltött, hogy dalo-
kat írt, megpróbálta kihozni magából a lehető legjobbat. És még 
szerencséje is akadt Al Kooper12 személyében, aki meghallgatta a 
dalait, és elhatározta, hogy felkarolja a tehetséges fiatalembert. De 
ekkor a véletlen újból közbeszólt, mert Hal megtudta, hogy a Dire 
Straits gitárost keres: „Szerettem a Dire Straits zenéjét, tetszett a hangzásuk 
és érdekelt is. Beszéltem Paul Cumminsszal, aki azonnal rengeteg kérdéssel 
árasztott el: mit csinálok most, kiket hallgatok, milyen gitáron játszom. Azt 
feleltem, van eg y Stratocasterem, és azt hiszem, ez némi előnyt adott nekem. 
Megkérdeztem tőle, vajon hol tudnám megismerni az összes dalukat, mert én 
csak eg yetlen lemezüket ismertem, és fogalmam sem volt, hog y ők hog yan kom-
ponálnak. Paul adott eg y demót, amelyen a »Communiqué« nég y dala szerepelt, 
amiket én még nem ismertem. Aznap este felhívtam az összes ismerősömet, 
hátha valamelyiküknek megvan az egész lemez. Szerencsém volt, és akkor éjjel 
csak a »Communiqué«-t hallgattam.”

Másnap Hal ellátogatott a Wood Wharf Studióba egy fehér 59-es 
Stratocasterrel a kezében. Paul: „Nag yon dühös voltam, amikor besétált, 
mert másfél órát késett. De mihelyt bejött a szobába, Mark és én eg ymásra 
néztünk, majd bólintottunk. Mark kezet rázott vele és rögtön a lényegre tért: 
Jól fig yelj! Ne az akkordokat próbáld ellesni, hanem csak az érzést ragadd meg! 
Ez minden!”

Hal büszkén emlegeti azt a napot: „Mark a »Tunnel of Love«-ot 
mutatta meg, eg y hosszabb hangvételű dalt. Megpróbáltam megismerkedni az 
akkordokkal. Háromszor is meghallgattam, és azt gondoltam, hog y ez nag yon-
nag yon jó, mert én azelőtt a rocknál agresszívabb zenét játszottam, nem olyan 
dallamos muzsikát, mint amilyen a »Making Movies«-on szólt.”

„Oké – mondta Mark. – Kapcsoljuk be a cuccot, és szépen elkezdjük ele-
jéről az egészet.” Bekapcsolta Sunburst Schecterjét (a kedvenc, amelyet 
később elloptak), és belekezdett a „Tunnel of Love” nyitóakkordjá-
ba, megmutatva Halnak azokat a részeket, amiket még nem ismert.

12 A Royal Teens, Bob Dylan, a Blood, Sweat and Tears lemezein dolgozott, és 
a ’80-as évek végére sikeres producer lett.
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Mialatt az újonc szépen tanult, addig Alan veszélyes szerepet vál-
lalt magára a zenekarban. Főleg az új dalok miatt, amiket tanulgatott, 
mert átdolgozta őket billentyűsökre: „Visszamentem John lakására, és 
azzal töltöttem a próbák utáni pihenőt, hog y az új dalokat hallgattam. Aztán 
átdolgoztam őket zongorára, üg yelve, hog y eg yetlen hang se maradjon ki. Ez 
nag yszerű módja a tanulásnak, kitapasztalhatod, hog yan is játszanak, kom-
ponálnak. Természetesen a következő nap mentem és előadtam az ötleteimet, 
melyeket el is játszottam, néhány mozzanattal kiegészítve a hangzást. Vártam, 
hog y Mark letoljon, de csak annyit mondott: Helyes, ezt használd! Nag yon jó 
volt vele dolgozni, mert nyitott volt az újdonságokra, a billentyűs hangszerek is 
érdekelték, és eg yütt íg y új teret nyitottunk a zenekar hangzásában.”

Ezek után még néhány hét próba következett, és egy új, felpezs-
dített Dire Straits lépett közönség elé Kanadában, a kis vancouveri 
klubokban. Az első időkben Hal nagyon ideges volt: „Mindig azt 
kérdez gettem magamtól, mit keresek én itt? Eg yrészt ideges voltam, mert nem 
tudtam, a közönség hog yan reagál arra, hog y David helyét elfoglaltam. Szin-
te már hallottam is őket: Ki ez a fickó? Hol van David? De aztán nag yon 
megnyugodtam, amikor színpadra léptünk, mert mindenki őszinte lelkesedéssel 
fogadott minket. Aztán belekezdtünk a »Once Upon«-be. Alan nyitotta a dalt, 
majd én következtem… volna. A D-húr ug yanis eg yszerűen elszakadt és a 
közönség soraiban landolt. Mark biztosan gondolhatott valamit, de csak végig-
nézett rajtam és mosolygott.” Szerencsére ilyen kis bakik később sosem 
fordultak elő a koncerteken, és a Dire Straits fergeteges sikerekkel 
járta végig Amerikát, teltházas klubokban zenéltek, és egyre fénye-
sebben ragyogott a szerencsecsillaguk.

A klubokban átlagos közönség várta őket, akiket semmi nem ér-
dekelt, csak az, hogy jól érezzék magukat, legyen kaja, pia és drog. 
És az előadások egyre bátortalanabbak lettek. Még a hotelekben 
sem tudták elkerülni a kellemetlen helyzeteket, mert egyik reggel, 
amikor Hal felébredt, egy elég fura kinézetű fickót talált az abla-
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kában, aki úgy nézett ki, mint Guy Fawkes13, és aki épp azon volt, 
hogy bejusson a szobájába.

De a muzsika nagyon összekovácsolta őket, így csak a jó elője-
lekre koncentráltak. Az amerikai fellépések után jött Ausztrália, Új-
Zéland, Európa… Olaszországban le sem akarták őket engedni a 
színpadról.

1982 januárjában Mark összetrombitálta a társaságot, akik a Wood 
Wharf Studióban gyűltek össze, hogy próbáljanak és felvegyék az 
új albumot. Ez termékeny időszaka volt a dalírásnak. A „Telegraph 
Road” már az egyik ausztráliai előadáson nyilvánosság elé került, de 
ezen időszakban még vagy húsz dal született. Mark ugyanis dupla 
lemezt szeretett volna készíteni – Ed legnagyobb rémületére: „Nag y-
szerű érzés volt, hog y a fiúk nag yon belelendültek a munkába, de meg kellett 
gondolni a dolgok anyagi vonzatát is. A dupla korongot nag yon nehezen tudtuk 
volna megcsinálni a lemezcégekkel való problémák jelentkezése miatt.”

A „Love over Gold” így szimpla albumként jelent meg. Az együt-
tes március elsején New Yorkba repült, és két hét alatt rögzítette a 
„The Way It Always Starts” és a „Private Dancer” című dalokat, 
de ezek nem kerültek fel a lemezre.  Az elsőt a „Local Hero”-n ad-
ták ki, Gerry Raffertyvel. Volt egy másik szerzemény is, a „Badges, 
Posters, Stickers, T-Shirts” című dal, amely ironikus kommentálása 
a kereskedelemnek, és ez a nóta a „Private Investigations” kislemez 
„B” oldalára került. A produceri munkálatokat Mark és Neil Dorfs-
man látta el.

A „Love over Gold” még egy lépés volt előre; csak öt szerzemény, 
mindegyik elég hosszú időtartamú, a legrövidebb dal is több mint 
hat perc, a leghosszabb, a „Telegraph Road” pedig tizennégy és fél 
perces. Akkorra a személyes tapasztalat és a szélesebb, átfogóbb té-
mák elegye jól érvényesült, a lehető legrövidebben és hajszálponto-
san felvázolták az eseményeket, amik épp aktuálisak voltak.

13 1604 májusában Guy Fawkes és társai a „Duck and Drake” nevű fogadóban esküvel 
fogadták meg, hogy végrehajtják az utókor számára csak „The Gunpowder Plot” néven 
elhíresült merényletet: felrobbantják az angol parlamentet és vele együtt az uralkodót, 
I. Jakabot.
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A dalok zeneileg igen változatosak: az epikus felépítésű „Teleg-
raph Road”-tól kezdve az „Industrial Disease”-en keresztül egészen 
a „Love over Gold”-ig a stílus és a tempó folyamatosan váltakozik. 
Néhány dal ugyan könnyedebb hangvételű, de a lemez összessé-
gében magányos emberekről, komoly társadalmi problémákról szól, 
szomorú és komor melódiákban gazdag. A „Love over Gold” meg-
jelenése után egy ilyen cikk jelent meg a zenekarról a BRAVO-ban:

„Mark Knopflernek körülbelül három hónapra volt szüksége, hog y eg yütte-
sével az új lemezt elkészítse. Az élő fellépések a Dire Straits számára nag yon 
fontosak, közelebb viszik őket a közönséghez, azt az érzést adják, hog y eg y 
bizonyos mértékben tesznek valami jót az emberekért, valami tisztességeset nyúj-
tanak. Mark Knopfler vág ya, hog y saját zenei ismereteit tovább javítsa, igen 
nag y. Célja eg yre jobb zenét csinálni.”

Láthatjuk tehát, hogy az új album beváltotta a hozzáfűzött re-
ményeket. Bár az angol kritikusok nem így látták; szerintük ez a 
lemez meg sem közelíti az előzőeket, túlságosan kihangsúlyozza a 
társadalmi problémákat, teljes mértékben kommersz, nem igényes, 
és nem nyújt annyi zenei csemegét, mint például az első lemezük. 
Mindettől függetlenül a Dire Straits az év zenekara lett Ameriká-
ban, Mark pedig nem sokat adott a sajtó epés megjegyzéseire.

A lemezen már ötre csökkent a dalok száma. Igaz, lett volna raj-
ta még egy plusz-szerzemény, de erről majd később. A teljes zenei 
anyag egyébként filmzenének készült eredetileg, de a film sajnos 
nem készült el.

Az új opus a változások albuma, felszínre hozta a társadalom 
hiányosságait, az egyre nagyobb pénzéhséget, az egymástól való 
elidegenedést. Talán ez lehet az oka annak, hogy a laikus kritiku-
sok fanyalogva fogadták ezt a lemezt azt gondolván, hogy köny-
nyen emészthető, lírai melódiákat tartalmazó korongot tartanak 
a kezükben. Ez távolról sem így történt. Ha a hallgató egy kicsit 
jobban odafigyel, nem találja túl érzelmesnek, annak ellenére, hogy 
ezen a lemezen hallható a Dire Straits két legszebb dala: a „Teleg-
raph Road” és a „Private Investigations”. Némi enyhülést majd 
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csak az 1982 októberében megjelent kislemez, a „Twisting by the 
Pool” hozott.

A nyitódal már 1981 nyarán készen volt, mert – akkor még új-
donságként – játszották egy olaszországi fellépésük alkalmával, de 
stúdióváltozatát csak a lemez többi dalával egyidőben készítették el. 
A „Telegraph Road” igen élethű képet fest az iparosítás következ-
ményeiről, az emberek egymástól való eltávolodásáról, a környezeti 
károkról. A Telegraph Road (Sürgönyút) valós, létező hely, egy na-
gyon hosszú útszakasz az amerikai Detroitban. Mark egy személyes 
élménye alapján született meg ez a dal. A civilizáció, a gépi mun-
kaerő mind fontos a termelés előrehaladásában, de ezáltal embe-
rek százai veszítik el munkahelyüket, utcák, falvak néptelenednek 
el, mindenki a saját megélhetéséért remeg, házasságok, szerelmek 
mennek tönkre.

A Telegraph Road-ot a Dire Straits a második USA-beli turnéján 
látogatta meg: „Amikor a detroiti Telegraph Road mentén utaztunk a csúcs-
forgalomban, ahol közlekedési lámpák sora követte eg ymást, az volt az érzé-
sem, az út sosem ér véget. Emlékszem a földrajzórákra, amikor arról meséltek 
nekünk, hog y a civilizáció eg yik fejlődési foka az utcafalu. Olyan normálisan 
nézett ki minden, az volt az érzésem, mintha örökké itt éltem volna, de feltet-
tem magamnak a kérdést, vajon jó lett  volna-e itt élni kétszáz évvel ezelőtt. A 
detroiti autóipar a ’80-as évekre hanyatlott, erről a »Growft of the Sail« című 
könyvben olvastam. A dal az olvasottak és a személyes tapasztalataim alapján 
született.”

Sok-sok évvel ezelőtt az ember ösvényen járt
Harminc mérföld mögötte, hátán eg y zsák
ott tette le terhét, ahol csak akarta
a pusztaság lett otthona
kunyhót épített és raktárt
a jeges tópartot felszántotta magnak
s aztán az utódai letelepedtek
kik sosem mentek távolabb, de közelebb sem jöttek
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és aztán jöttek a templomok és az iskolák
jöttek a szabályok és jöttek a bírák
vonatok jöttek és teherautók
s a piszkos öreg ösvény lett a Sürgönyút

Aztán jöttek a bányák és jött az érc
Jöttek a háborúk és jött sok szenvedés
a vezetékek eg y más világot zengtek
a Sürgönyút hosszú és széles, akár eg y zúgó folyó

Rádióm szerint az éjjel fag y várható
emberek sietnek haza a munkából
és ahol hat forgalmi sáv van, ott három szinte alig mozdul

Kell a munka, de az üzem bezár
szeretnék dolgozni, de nincs hely már
de fizetnünk kell, ha tartozunk
s ha vetettünk, akkor aratunk
és a madarak fent a drótokon és póznákon
elrepülnek, ha jön a hideg és az eső
s küldöz getik saját sürgönyeiket
mert minden út a Sürgönyútra vezet

Inkább feledném, de voltak éjszakák
mikor az élet fényben zajlott, akár eg y fogadás
fejed a vállamon, ujjaid hajamat simogatták
de most nem törődsz semmivel, közönyös vag y
hidd el, elviszlek innen, ki a sötétből, vissza a fénybe
el innen, hol nincs jelzőlámpák özöne
el innen, ahol az utcanevek is csak feldühítenek
és csak nosztalgiázom, ha a piroson átmeg yek
érzem a kirobbanó kétségbeesés láng jait
de nem akarom újra látni…
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El innen, hol „Sajnáljuk, zárva vag yunk” felirat lóg az üzleteken
s hol minden út a Sürgönyútra vezet

Mark a munkanélküliséget így látja:
„Úg y gondolom, valamennyi dalom reagálás a környezetemre, s mindenben 

a realitás számít, és az, ahog y arra reagálsz. Nem feltétlenül kell vitatkoznod, 
azt adod vissza, amit látsz és érzel. Én tudom, mit jelent munkanélkülinek len-
ni. Valószínűleg ez a legrosszabb érzés, amit valaha éreztem. Nag yon idegesítő 
volt, és sok más dologgal került összefüggésbe. A kilátástalanság az, ami elfog. 
Az embernek dolgoznia kell.”

A „Telegraph Road” a Dire Straits egyik legszínvonalasabb műve, 
nincs olyan koncert, ahol ne csendülne fel. Mark maga is szereti ezt 
a darabot, mely kissé fájdalmas, szomorú, de mindenképpen való-
ságos. Teljes, kerek, egész darab, bár a lehangoló valóságot mutatja, 
de azért sugall némi reménykedést is. S egy ilyen mondanivalójú dalt 
nem lehet ám öt percbe belesűríteni. Mark ezzel a szerzeménnyel 
megalkotta a legesleghosszabb Dire Straits-művet; a lassú-gyors 
szakaszokból felépülő dal bőven túlszárnyalja a tizennégy(!) percet, 
teletűzdelve vihart szimbolizáló hangeffektusokkal, és ehhez kivá-
lóan társul a sötétségbe borult égből előtörő villámlás a lemezborí-
tón. Kétségtelenül ez a lemez második legjobb darabja – a „Private 
Investigations”-t követően. Bár a két szerzeménynek nincs külö-
nösebb köze egymáshoz, mégis mindkettő azonos érzéseket idéz 
fel a hallgatóban: szomorúság, félelem, kilátástalanság, mit hoz a 
holnap?

S ha már itt tartunk: „Private Investigations” bár témája eltér a 
„Telegraph Road”-étól, hangvétele lényegében ugyanolyan kiábrán-
dult, azzal a különbséggel, hogy itt már nincs semmi derűlátás. A 
lemez legjobb dala. Egy magánnyomozó életének napjait, a nélkü-
lözést, a hiábavaló fáradtságos munkát, a keserű lemondást jeleníti 
meg:
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Ez eg y rejtély 
a játék kezdete
szokásos díjért
pluszköltségekért
bizalmas információk
mind a naplómban
ez az én nyomozásom
nem vár közönség

Átnézem a jelentést
mocsokban turkálok
mindenfélékkel hoz össze sorsom
ez is csak eg y munka, csak dolgozom
árulás és hűtlenség
mindig van rá mentség
s mire megtalálom az okát
már nem számít, nincs miért

És mit kapsz, ha vége a napnak
mit vihetsz magaddal
eg y üveg whisky, csokornyi hazugság
Vakablakok üressége
sötét fájdalom

Az élet szörnyű
Nincsenek kárpótlások
csak magánnyomozások

A kedvetlen hangulatú dal a ’40-es, ’50-es évek hollywoodi filmté-
máira emlékeztet, és kifejlesztette az együttes „News” című dalának 
színpadi előadását a dob lüktető ritmusának kihangsúlyozásával.

A fájdalmat hatásosan fejezi ki az akusztikus gitár, melyet Mark 
a klasszikus spanyolgitár-technikával szólaltat meg. A dal elején a 
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gitárosok, Hal és Mark felelgetnek egymásnak, a végén pedig Mark 
és Mike Mainieri, a jazz-rockot játszó Steps Ahead együttes ven-
dégzenészként szereplő vibrafonosa „társalognak”. John monoton 
ritmusokat hoz ki basszusgitárjából, melyre a gitár és a szintetizátor 
kettőse kúszik fel. Mély értelmű szövege és különleges hangszere-
lése a maradandó művek közé emeli a „Private Investigations”-t. 
Igazi Dire Straits-gyöngyszem, nem véletlenül jelölték annak idején 
Grammy-díjra.

Mark: „Azt hiszem, a »Private Investigations« részben a dalszerzésről is 
szól. Valamint épp akkor Philip Marlow-ról14 olvastam, és ez hozta ki belőlem 
az igazi mondanivalót. Bár igaz, hog y ő a jó oldalon áll, de általánosságban 
szólva küzd is ellene, megpróbál valami pozitívumot cselekedni eg y szerfölött 
keserű, csalódott környezetben. Chandler világa Los Angeles, mely mindig is 
eg yfajta zord terület volt. De ez a dal eg y kicsit filmzene is valójában. Nem 
hiszem, hog y ez olyan nag y valami lenne, eg yszerűen csak itt van, és nem is 
szándékozom megtéveszteni az embereket. Volt eg y olasz stílusú dallam, amit 
akusztikus gitáron játszottam, mert akkor épp nem az eg yüttessel dolgoztam. 
Ezt a dallamot építettem bele a »Private Investigations«-be, és ezt a melódiát 
később is felhasználtam.”

Igen, a „Comfort and Joy” című film zenéjének a „Fistful of Ice 
Cream” című dala, mely hangszeres szerzemény és teljesen erre a 
bizonyos olasz stílusú dallamra épül.

A következő dal is szerepel Mark önéletrajzában:
„Az ipari betegség eg y frázis, amit g yakran használnak ott, ahol én is 

felnőttem. Sok bányász hal meg ebben, amit az emberek ipari betegségnek nevez-
nek. Ez eg yike az iparosítás kísérőjelenségeinek. De minden, ami elkezdődött, 
eg yszer véget ér. Az ember elkezd eg y kis dolgot, és az eg yre nag yobb lesz, míg 
végül kinövi magát.”

Az „Industrial Disease” finoman fogalmazva egy paródia. Az 
iparosítás általában sok megpróbáltatással jár, és sok mindent von 
maga után. Igazi cinikus dal, de a Dire Straits történetében nem 
játszott jelentős szerepet, annak ellenére, hogy néhány kislemezen 

14 Raymond Chandler krimiíró híres magánnyomozó figurája.
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megjelent. Talán egy kicsit övön alulra céloz; torz kép az angliai 
iparvidékekről, kissé ironikus, de valóságos elemekkel. Mindennek 
megvan az előnye, de a hátrányokkal is számolni kell. A megfeszített 
munka őrületbe hajszolt néhány embert, és ez a tény pánikszerűen 
söpört végig a környéken, hátráltatva a munkát. Minden bajt ezzel 
a frázissal magyaráztak, ami már egy idő után nevetséges volt. De 
ez a szomorú valóság, hiszen az iparosítás sok embert tett tönkre, 
míg másokat boldoggá. De mindenki ismeri a mondást, hogy a pénz 
nem boldogít. Bár a megélhetés pénz nélkül igen nehéz, vannak bi-
zonyos dolgok, amiket az anyagiak sem pótolhatnak. A címadó dal, 
a „Love over Gold” talán erről is szól, de főleg a szerelem elüzletie-
sedéséről. Olyan világ ez, amelyből hiányzik az érzelem, az értelem, 
az embereket csak a pénz köti egymáshoz. Nem számít senki és 
semmi, csak a pénz. Mark nagyszerűen ért ahhoz, hogy a fájdalmas, 
szomorú dolgokat szép melódiákba öntse, némi cinizmussal körít-
ve. Bár az idő mindig őt igazolta…

A „Love over Gold” szerelmes dal, de ott bujkál benne a becs-
vágy, a túlzott anyagiasság, és – noha körülírva – a prostitúció, amely 
romba dönti a szerelmet, az igazi érzelmeket. A dal végén különös 
hangulatot ébreszt Mike Mainieri vibrafonszólója, mely a sorra eltű-
nő hangszerek kavalkádjának dallamát folytatja a háttérben.

Magas helyeken sétálsz
vékony jégen táncolsz
nem érzel veszélyt
jó tanácsokra semmit nem adsz
lépteid tiltottak
de él benned a bűntudat
hog y minden idegennek odadobod szerelmed
a szélre bízva magadat

Áttáncolsz ajtómon
csak azt nézed, mit találsz
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szólni sem tudok, kihozol a sodromból
lelked oly bolondozó
s amikor újra csak felbukkansz
ahová eg yszer már eljöttél
minden idegennek odadobod szerelmed
a szélre bízva magadat

Pedig a szerelem drágább az aranynál
a lélek többet ér az anyagnál 
de te csak azt teszed, amit tenned kell
s mikor a dolgok, amiket birtokoltál
leeshetnek és széttörnek
vag y ujjaid közt leperegnek, akár a por

A lemez utolsó szerzeménye, melyet nem is annyira a témája, ha-
nem az előadásmódja tesz különlegessé, „It Never Rains” a címe, 
és ez az album leghosszabb szövegű darabja. Mark ebben a dalban 
igazán kiéli a virtuóz gitárjáték lehetőségeit. Talán az egész lemezen 
nem játszik annyit az akkordokkal, mint ebben az egy nótában. Itt 
kell megjegyeznünk, hogy a múlt még mindig kísértette Markot. A 
„Love over Gold” és az „It Never Rains” ihletője Holly Vincent.

A kritikusok kelletlenül fogadták, csakúgy mint a lemezt, és túl 
komolyan vették az égető problémákra fényt vető dalokat.

Mark: „Komolytalanok azok az emberek, akik mindenben csak a rosszat 
látják. A fejlődés nevében sok minden történik, és ez nem mindig tesz bennün-
ket boldoggá. Időnként úg y érzem magam, mintha eg y szappanopera, vag y eg y 
őrült cirkusz kellős közepén lennék. Az ember komolyan beszél erről-arról, de 
a valóságban mulattat bennünket. Ez tipikus angol vonás. Ez olyan, mintha a 
Hyde Park sarkán álló két csöves azt állítaná, hog y ők Jézus Krisztus, de nem 
veszünk tudomást róla. A helyzet az, hog y mindent túl komolyan veszünk.”

Mark fenntartja, hogy az „It Never Rains” úgy kezdődik, mint 
egy „firkálmány”, nincs benne semmi különös, bárkivel megtör-
ténhet. De a „Love over Gold”-dal és a „Romeo and Juliet”-tel egy 
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trilógiát alkot az egyszerűnek tűnő esetekről. A „Romeo and Juli-
et”-ben a férfi gyógyíthatatlanul romantikus, kissé szótlan, bugyuta 
alak, akit szerelme elhagy egy másik kedvéért. Az „It Never Rains” 
is utal erre: „az új Romeód” és egészen tisztán kivehető belőle a lány, 
aki mellesleg zenél, és akinél beköszöntöttek az ínségesebb idők, de 
ő nem könnyen törődik bele, és ezen minden eszközt felhasználva 
változtatni próbál. A „Love over Gold”-nál pedig maga a szomorú 
valóság, a keserű beletörődés, a már megtörtént és visszafordítha-
tatlan jelenik meg.

Mark – mit sem törődve a kritikusokkal – turnéra vitte igényes 
muzsikát játszó zenekarát. Az 1982-ben kezdődött koncertsorozaton 
ismét bizonyítottak, Amerikában is az egyik legjobb együttesének 
kiáltották ki őket. Úgy látszott, a közönség teljesen más véleményen 
volt, mint a „szaksajtó”, de végül is a publikum a legjobb kritikus.

Bár nem Dire Straits-dal, azért ide tartozik az a szerzemény, 
amely szerepelt volna a lemezen, de Mark kihagyta, mert szerinte 
ez a nóta egy női énekesnek való. Döntése helyes volt, hiszen a „Pri-
vate Dancer” című dalt Tina Turner énekelte el nagy sikerrel 1984-
ben, miután szólópályára lépett. Roger Davis15, Tina menedzsere 
így emlékszik: „Ed Bicknell felhívta Markot, aki előhalászta ezt az elnyűtt, 
régi kottát, New Yorkba való utazása előtti napon bement az Air Studióba, 
és ráénekelt a már hangszeresen rögzített felvételre, hog y megadja nekünk a 
melódiát. Én csak úg y akartam, hog y a már felvett zenekari háttérre Tina 
ráénekelje a dalt, de a Dire Straits lemeztársaságától az engedélyt erre komp-
likált lett volna megszerezni. Íg y Mark felajánlotta, hog y rendelkezésünkre 
bocsátja a zenekart, hog y újra rögzítsük a hangszeres felvételt. A többit pedig 
már mindenki ismeri.”

A „Private Dancer” egy magántáncost mutat be, aki rengeteg 
pénzhez jutott tehetsége révén, de mégsem boldog, mert nincs csa-
ládja, egyedül él, és senkire sem számíthat. Nem szeretik és ő sem 
szerethet… nincs ennél szörnyűbb a világon, és erre ő is rájön, hogy 

15 Kurt Loder – Tina Turner: Én, Tina – Életem regénye. Hírnök Kiadó, Bu-
dapest (1989)
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az igazi boldogság nem a pénzben lakozik. A dallal egy időben je-
lent meg azonos címmel a nagylemez, melyet a kritika az évtized 
visszatérésének, a művészet győzelmének nevezett. Tina a „Private 
Dancer”-rel visszakerült a legkeresettebb énekesnők élbolyába, be-
leértve a rock minden válfaját az elektro-rockertől kezdve a szinteti-
zátoros balladákon át a félig-meddig reggae-ig és a félig-meddig me-
tálig, valamint a művészi, címadó dalig, amit olyan érzelmi átéléssel 
ad elő, ami ritkaság számba megy. Unalomig játszották rádiókban és 
a táncklubokban szerte a világon, ennek ellenére a lemez ma is fris-
sen hat, mintha csak ma adták volna ki. De mindez Mark Knopfler 
érdeme. Tina a mai napig hálás ezért a dalért, s mindig elismerően 
nyilatkozik Mark zenéjéről. A lemezen közreműködött Hal Lindes 
is, aki ez alkalommal szólógitárosként játszott, s nagyszerűen látta 
el ezt a feladatot, attól eltekintve, hogy ő általában „csak” ritmusgi-
táros volt. 

A „Twisting by the Pool”-hoz videó is készült, melyben már az 
új dobos, Terry Williams és egy session-billentyűs, Tommy Mandel 
látható. A dal későbbi kiadásokon már újrakevert változatban került 
piacra.
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A „Love over Gold” zenészei:
Alan Clark – billentyűsök
John Illsley – basszusgitár
Mark Knopfler – szólógitár, ének
Hal Lindes – ritmusgitár
Pick Withers – dobok

A dalok kiadója a Rondor Music International Inc. / Chariscourt 
Ltd.

Az 1982-ben kiadott legjelentősebb Dire Straits kislemezek:
Private Investigations / Badges, Posters, Stickers, T-Shirts 
                                                               ( Japán, Hollandia)

Az 1983-ban kiadott kislemezek:
Industrial Disease / Badges, Posters (USA)
Twisting by the Pool – Badges (USA)
Extende Dance Play: Twisting by the Pool / If I Had You (Japán, 

Hollandia, Németország)
Extende Dance Play: Twisting by the Pool / Two Young Lovers 

(USA, Hollandia, Németország)
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A Dire Straits eg yüttes 1982-ben 

A zenekar tag jai (balról): Terry Williams, Alan Clark, Mark Knopfler, 
Hal Lindes, John Illsley.
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8. fejezet

„Ismered a filmdalt”

A „Love over Gold” 1982 júniusában jelent meg, majd a zenekar 
turnéra indult, és ahol megfordultak, mindenütt sikert arattak. A 
párizsi Palais des Sports sok ezer főnyi hallgatósága előtt háromszor 
is felléptek. Az utazások és a koncertek kavalkádjában Knopflert 
már egyéni tervek foglalkoztatták, csak a megfelelő alkalom hiány-
zott, ami már nem váratott sokat magára.

Amikor a „Love over Gold” munkálatai végleg befejeződtek, már 
el is kezdődött az új album anyagának felvétele, amely ténylegesen 
mint filmzene látott napvilágot. Így Mark álma teljesült, mert a 
„Local Hero” című film zenéjét egyéni vállalkozásban dobta piacra, 
hogy saját magát megmérettesse zeneileg: hiszen azt megelőzően 
mindig csak a Dire Straitsszel dolgozott, lemezfelvételek, koncertek 
foglalták le az idejét, és közben még az öccsével sem tudott zöld 
ágra vergődni. Majd jöttek a session-munkák (Bob Dylan, Van 
Morrison, Phil Everly, Steely Dan), így elérkezettnek látta az időt, 
hogy szólólemezt készítsen.

1982 közepén készült el az az angol film, melynek teljes zenei 
anyagát Mark komponálta. A film cselekménye egész egyszerű: egy 
óriási amerikai kőolaj-feldolgozó társaság azt tervezi, hogy olajfi-
nomítót épít egy távoli skót halászfaluban. Egy fiatal vezetőt kül-
denek Texasból, akinek nem könnyű a dolga, mert a helybéli skó-
tok túl nagy árat kérnek a földjükért. A főszereplők Burt Lancester 
és Jenny Seagrove, akit a hazai nézők a „Céltudatos asszony” és 
az „Őrizd az álmot” című filmekben láthattak. A „Local Hero” 
szelíd film, nincsenek benne rossz fickók, erőszakos bűntények, 
csak hétköznapi sorsok a szokásos emberi gyengékkel.

Marknak kihívást jelentett ez a munka, mert lehetőséget nyúj-
tott, hogy kiszélesítse, csiszolhassa stílusát. A fő téma, amely vé-
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gighullámzik az egész filmen, egy gyönyörű, akusztikus gitárra írt 
darab, melyet a billentyűsök édes, lágy hangzása kísér. Ez a „Going 
Home”, mi igazán ismertté tette a filmet, és a zenei anyag 1983-as 
megjelenését követő Dire Straits koncertek közül szinte nem volt 
olyan, ahol a záródal ne a „Going Home” lett volna. A szerzemény-
hez egyébként videó is készült két verzióban.

A lemez változatos muzsikát rejt: népzenei elemek (főként skót 
népzene) keverednek a rock  &  rollal és a countryval. Megjelen-
nek a fúvósok, a hegedű, a tangóharmonika, amik egészen újszerű 
hangzást eredményeznek. Ennek ellenére nyugodt szívvel kijelent-
hetjük, hogy a „Local Hero” Dire Straits lemez is lehetne, hiszen 
az összes tag játszik az albumon. Mark még egy külön együttest 
is összeválogatott, csak úgy spontán, amikor 1982 júliusában Skó-
ciában tett látogatást. Ed Bicknell, a Straits menedzsere kezelte a 
dobokat, Alan Darby, a gitáros a „Fashion” nevű zenekarból ér-
kezett, Alan Clark a Straits billentyűse pedig zongorán és néhány 
helyi, tradicionális hangszeren játszott. A Brecker fivérek közül a 
fiatalabbik, Mike szaxofonozott, a „Love over Gold”-ról megis-
mert Mike Mainieri is közreműködött, valamint az új dobos, Terry 
Williams, akire még később visszatérünk.

A teljes zenei anyagot New Yorkban rögzítették júliusban és au-
gusztusban. A borítón sárga keretben a filmből kimásolt fotó lát-
ható, melyet Denis Waugh készített. A film írója és rendezője Bill 
Forsyth, a darab 1983 márciusában került a mozikba, és igen magas 
volt a nézettségi mutató. Aki látta, annak nem kell bizonygatni a telt 
házas vetítések tényét. A kislemez, a „Going Home” ugyanabban 
az időben jelent meg, a lemez pedig áprilisban került a boltokba. 
A korongon hallható tizennégy dal közül háromban a Mark által 
összeállított „The Acetones” nevű együttes zenél, a produceri mun-
kálatokat pedig szintén ő látta el.

1982 márciusától szeptemberig Mark a legtöbb idejét a stúdiókban 
töltötte, a „Love over Gold” és a „Local Hero” felvételein dolgo-
zott, majd egymás után jöttek a session-munkák: Stevie Nicks, Van 
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Morrison, The McGriggis Sisters. S ebben az időszakban vesztette 
el a Dire Straits a második alapító tagját, Pick Witherst.

Ed: „Végül is nem tudtuk meg az igazi okát… Már régóta látszott rajta, 
hog y nem érzi jól magát, boldogtalan, a turnék fárasztották, és az utazások 
miatt állandó honvág y g yötörte. Előhozakodott eg y sor olyan dologgal, amik-
nek – azt hiszem – semmi alapja nem volt: például a dobok nem kapnak je-
lentős szerepet a Straits zenéjében, és ehhez hasonlók. Vag y eg yszer azt mondta 
nekem, hog y ha nem dobolhat a Weather Reporttal16, akkor abbahag yja az 
egészet. A »Love over Gold«-on végig dobolt, majd június 23-án végleg befejezte, 
és elhag yta a zenekart.”

John: „Amikor a banda sikeres kezdett lenni, sem Pick, sem David nem 
volt képes felfogni és elfogadni ezt a tényt. Néhányan viszont képesek rá, sőt, 
kikövetelik maguknak a sikert és élvezik. De David sosem volt boldog, nem 
tudott úg y nézni magára, mint sikeres zenészre. És Pick ug yanilyen volt. Ez 
inkább jelentett hátrányt, mint előnyt. Mark és én igazából élveztük, hog y 
sikeresek vag yunk, de én sosem beszéltem a pénzről. Én csak a sikerről, a ter-
vekről, a zenéről beszéltem. David és Pick nem tudták megemészteni a sikert, 
alulmaradtak. Mára csak Mark és én maradtunk meg az eredeti formációból, 
és azt hiszem, ez nem a véletlen műve!”

Pick Withers helyére Terry Williams érkezett, aki – mint elődje 
– igen tapasztalt, a rock & rollban járatos zenész volt. Muzsikus 
fiaként született 1948. január 11-én Swansea-ben, és amikor 15 éves 
lett, apja vett neki egy dobfelszerelést. Érettségi után csatlakozott a 
helyi együtteshez, a The Commancheroshoz, a Shadows dalait ját-
szották, de miután új énekes került a bandába, a repertoár rock- és 
bluesdalokkal is kiegészült. 1966-ban vált igazi „szakmabelivé” a 
Jets17 nevű zenekarral, melyben ott muzsikált Martin Ace és Deke 
Leonard.

16 1970-ben alakult az évtized legendás fúziós jazz-zenekara. Zenéjük R & B, 
funky, rock, latin és etno jazz elemeket ötvözött, és a zenészek folyamatos imp-
rovizációja a névjegyükké vált, mellőzték a szokásos szólista–kísérő szekció fel-
osztást.

17 Martin Ace basszusgitáron, Deke Leonard billentyűsökön játszott, Tony 
„Plum” Hollis énekelt, és az eredeti dobosuk pedig Beau Adams volt, akit Terry 
Williams váltott fel a hamburgi időszak alatt.
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Terry: „Hamburgba mentünk, hog y ott eg y idényt végigzenéljünk a Top Ten 
Clubban. Ott volt a legtöbb lehetőség arra, hog y igazán jó zenész leg yen belőled, 
mert minden nap hosszú órákat játszottunk, este héttől reggel hétig.”

Visszatérve Angliába a Jets felbomlott, Terry egyedül ment vissza 
Hamburgba és négy hónapot a Bobcats nevű bandával töltött. Ez 
a formáció később The Dream néven futott tovább, és kizárólag 
angliai klubokban léptek fel 1967 és 1969 között.

Aztán Dave Edmunds zenekara, a Love Sculpture következett, 
akikkel Terry egy amerikai turnén is részt vett. Visszatérve az Álla-
mokból csatlakozott a Man nevű zenekarhoz, régi zenésztársaihoz, 
Martin Ace-hez és Deke Leonardhoz. A banda főleg a west coast 
american rockra alapozta stílusát, számos albumot és kislemezt ké-
szítettek, és a ’70-es évek elejére Anglia egyik legnépszerűbb klub-
zenekarává váltak, bár sosem tudtak betörni a slágerlistákra. Miután 
a Man is felbomlott Dave Edmunds Rockpile nevű együttesében 
dobolt tovább és azután már csak session-zenészként működött.

Alan: „Terry érkezése hatalmas változás volt nekünk, nag yon különbözött 
Picktől abban, hog y nehéz döntéseket tudott hozni a banda irányítását illetően. 
Totálisan eg yéni dobos, eg yáltalán nem utánozta Picket.”

Mindenképpen jól választott az együttes, amikor Withers meg-
üresedett helyére Terry Williamset választották, mert ő beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket.

1983 júliusában, a Hammersmith Odeonban a Dire Straits egy 
nagy sikerű koncertet adott, amit rögzítettek is audio- és video-
anyagon egyaránt. A dupla koncertlemez a novemberi keverés után 
csak 1984-ben került a boltokba, „Alchemy – Dire Straits Live” 
címmel. Az eddig megjelent albumaik közül ez az egyetlen, ame-
lyen koncertfelvétel hallható, és egyben az első is, amelyet dupla 
kiadásban jelentettek meg. A két korong teljes időtartama közel 
kilencvennégy perc.

Az „Alchemy” tulajdonképpen nem nyújt semmi újat, mert ez 
egy gyűjteményes album. Mégis csodálatos ez a korong, melyen a 
legnépszerűbb Dire Straits dalok csendülnek fel olyan nagyszerű 



79

MINTA

zenészek segítségével, mint Mel Collins szaxofonos, Tommy Man-
del billentyűs és Joop De Korte ütős. Az eddig megjelent lemezek 
legnagyobb slágereit szedték csokorba: játszanak dalokat a „Dire 
Straits”-ről, a „Communiqué”-ről, a „Making Movies”-ról, a „Love 
over Gold”-ról és a „Local Hero”-ról. Addig nem fordult elő, hogy 
szaxofonos játszott volna Dire Straits-koncerten, de ezen a lemezen 
Mel Collins18 csodálatos játékával csak emeli a zenekar előadásának 
színvonalát.

Este fél kilenckor a színpadon megjelent Mark Knopfler, a hom-
lokán az elmaradhatatlan fehér fejpánttal, kezében törölköző. Mö-
götte a többiek, John, Hal és Alan, aki hatalmas ugrással pattan a 
billentyűk mögé. A dobok mögött pedig Terry vigyorog. Még el 
sem kezdődött a koncert, de a hangulat már nagyon jó. A közönség 
lelkes üdvrivalgással fogadja a zenekart, és ahogy a kamera végig-
pásztázza a publikumot, látható, hogy szinte minden korosztály je-
len van. Az első sorokban főleg fiatal lányok foglalnak helyet, hogy 
kedvencüket, Hal Lindes gitárost közelről lássák. Nem véletlenül. 
A szőke, kék szemű zenész helyes arcával, örök mosolyával vonzó 
jelenségnek hat a lányok körében.

Mark röviden üdvözli a közönséget, majd a fények kialszanak. 
Rövid szintetizátorjáték után az igen hosszúra nyújtott „Once Upon 
a Time in the West” csendül fel. Mark kezében a piros Fender néha-
néha megcsillan az éles fényben. Monoton énekbeszédjét, szipor-
kázó gitárjátékát a hallgatóság áhítattal figyeli, és ő szinte elvész 
az apró gitármenetek kavalkádjában, melyekhez John gördülékeny 
basszusa párosul.

És ettől kezdve nincs megállás; olyan dalok sorjáznak elő, mint 
az „Expresso Love”, és a „Romeo and Juliet”, ahol Mark kezében 
már a National Steel csillog az elsötétített színpadon. Kicsit hunyo-
rog, zavarja a reflektor éles fénye, de mindezt a közönség nem veszi 
észre, a dalokra összpontosít. A „Romeo and Juliet” törékeny ak-

18 Korábban a King Crimsonnal, az Alvin Lee and Co-val és a Bad Companyvel 
dolgozott.
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kordjait még a színfalak mögött meghúzódó roadok is figyelmesen 
hallgatják. A dal végén a közönség lelkesedése őrült tombolásba 
csap át, de meg is érdemlik a muzsikusok, akik teljes erőbedobással 
dolgoznak a színpadon.

Érdekesség, hogy a lemezre és a VHS-anyagra nem került fel a 
„Love over Gold”, az utólag kiadott és újrakevert hanganyagon 
viszont már hallható. Ennek oka talán az, hogy a dal akkori live-
verziójából külön klipet is készítettek. Az eredeti stúdiófelvételen a 
„Once Upon” és az „Expresso Love” között is elhangzott egy dal 
– feltehetőleg az „Industrial Disease” –, de ezt valami folytán az 
összes kiadott kép- és hanganyagról lekeverték.

A „Love over Gold” után a „Private Investigations” majd a „Sul-
tans of Swing” daloknál a közönség már nagyon együtt él a zene-
karral. Terry Williams kitűnő dobos, és ezt nagyszerűen bizonyí-
totta a lemez első részének záró darabjánál, ahol Mark frenetikus 
gitárszólóinál már csak az ő dobolása emelheti egekig a „Sultans of 
Swing”-et.

A második korong legelején mutatkozik be Mel Collins szaxofo-
nos, és máris felcsendül az a dal, amit még nem hallhattunk egyet-
len stúdióalbumon sem, csupán azok ismerhették, akiknek sikerült 
megszerezni valamelyik „Extende Dance Play” EP-t, mert csak 
azokon található ennek a dalnak a stúdióváltozata. A címe „Two 
Young Lovers”. A szólót itt már Hal Lindes játssza, aki – természe-
tesen – az első sorban ülő lányok előtt ugrál.

Később, Mel Collins rövid közjátéka után Mark néhány szóval 
bevezeti a következő dalt: Newcastle-t emlegeti, a Spanish Cityt, 
ahol gyerekkorában rock & rollt hallgatott, és ahol a szerelem alag-
útja… 

A közönség óriási tapssal díjazza ezt a kis bevezetőt, és máris fel-
csendül az ócska verkli dallamát felidéző szintetizátor. Alan Clarkra 
is jellemzőek azok a momentumok, amelyek általában más billen-
tyűsre is igazak: csendes, visszahúzódó, a dalokat őszintén akaró és 
átélő zenész, aki idővel meghatározó egyénisége lett a zenekarnak. 
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A „Tunnel of Love”-nál Alan játssza a legnagyobb szerepet. Mark 
gitárja semmit sem érne az ő segítsége nélkül. Hiába, a Dire Straits 
muzsikája mindig is igazi csapatmunka volt.

A koncert csúcspontja a „Telegraph Road”, melynek első akkord-
jait Mark ismét a National Steellel játssza. Ez a dal a közönség ked-
vence, amit egy emberként énekelnek Markkal. Gitárosunk pedig is-
mét csak elfeledkezik magáról, szólói vég nélkülinek tűnnek. Pergő 
ritmusok, spanyolos hangzású gitármenetek, gyors váltások, mindez 
közel tizennégy percen keresztül… egyszerűen fantasztikus!

A koncert lassan a vége felé közeledik. Bár arcukon a fáradtság-
nak semmi nyoma, mindegyik zenészről patakokban folyik az verej-
ték. Tommy Mandel, aki szinte mindegyik dalt szó szerint végigug-
rálta, már alig áll a lábán. A kimerültség leginkább Terryn látszik, 
aki maximális erőbedobással dobolta végig a koncertet.

Ismét jön a megszokott sorrend: billentyűsök, basszus, dob, rit-
musgitár és legvégül a szóló. Így kezdődik az előadás utolsó gyors 
dala, a „Solid Rock”, melynél Mel Collins ismét bekapcsolódik a 
játékba. A közönség újra csak tombol, pedig már érzik, a zenészek 
lassan befejezik a koncertet. És az i-re a pontot a „Local Hero” fő-
témája, a „Going Home” teszi fel, amelyet Mark ismét bekonferál. 
A piros Fender újra előkerül, a színpadot elborítja a sötétség, csak 
a frontember sziluettje látszik. Mark nyugis zenész, és még arra is 
jut ideje, hogy a lírai akkordok közben megnézze magát az operatőr 
kamerájában, amit a nézők tapssal és nevetéssel díjaznak. A gitár-
szólókhoz később minden hangszer csatlakozik, és a terem is lassan 
kivilágosodik, majd technikusok és statiszták özöne jelenik meg a 
színpadon, hogy a felszerelést szétszedjék. És a Dire Straits csak 
játszik és játszik, mit sem törődve a roadok ügyeskedéseivel, és mire 
a dal végére érnek, Mark kezéből még a gitárt is kiveszik. A közön-
ség őrjöng, a Dire Straits pedig meghajlással köszöni meg az estét a 
hálás hallgatóságnak.

Az előző fejezetben említésre került, hogy a „Going Home”-nak 
két változatban is készült klipje. Nos, az egyik egy „tiszta” stúdióver-
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zió, a másikat pedig összevágták az „Alchemy – Dire Straits Live” 
koncertfelvételével. A koncert video- és hanganyaga több helyen is 
eltér egymástól, mint már kitértünk rá, a „Love over Gold” csak az 
1996-os újrakevert cd-n található meg, a számok bekonferálását pe-
dig az eredetileg kiadott lemezen vágták ki, és csak a VHS-anyagon 
látható. Ezért érdemes tehát mindkét kiadvánnyal megismerked-
nünk. A videón ráadásul bevezetésképpen a The Drifters játssza a 
„Saturday Night at the Movies” című dalát, miközben a Dire Straits 
tagok éppen billiárdoznak. Az „Alchemy” producere itt is egyedül 
Mark Knopfler, a hangmérnök pedig Peter Granger, aki 1980 óta 
dolgozik a zenekarral.

1984. Egy újabb filmzenéhez érkezünk, Mark ismét szólózik, de 
persze most sem tud igazán elszakadni együttesétől, hiszen a „Cal” 
című film zenéjének elkészítésénél még mindig jelen vannak a Dire 
Straits-tagok. A film egy férfi életét mutatja be, és ezen keresztül az 
írek társadalmi problémáira világít rá. S hogy mennyire az ír népé 
itt a főszerep, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy Mark két ír 
népdalt feldolgozva teljesen a népzenére támaszkodott, és szomorú, 
érzelmekkel teli, kifejező zenét komponált, amelyben a gitár mellett 
a furulya és más, tradicionális népi hangszerek dominálnak. A le-
mezen közreműködik Paul Brady19 is. (Nagyszerű tehetségét Mark 
későbbi albumain is megmutatta.) A másik figyelemre méltó zenész 
Guy Fletcher, aki először szerepel Knopfler lemezén, de ettől fogva 
állandó tag lesz mind a Dire Straitsben, mind Mark további szóló-
albumain.

A film Bernard MacLaverty azonos című novellája alapján készült, 
főszereplői John Lynch és Helen Mirren20, a rendező Pat O’Connor. 
A zenei anyagot 1984 februárjában és márciusában a londoni AIR 
Studióban vették fel, a producer immár negyedik alkalommal Mark 
Knopfler. Annak ellenére hogy gyönyörű melódiákat tartalmaz a 

19 Ír énekes, dalszerző, a Planxty és a The Johnstons tagja.

20 Angol színésznő, aki később futott be karriert II. Erzsébet filmbeli megsze-
mélyesítőjeként.
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filmzene, már nem lett olyan sikeres és népszerű, mint a „Local 
Hero”. Jóval később, 1988-ban egy a Popcornnak adott interjúban 
erről kérdezték Markot:

– Megnéznek egy filmet csupán azért, mert Mark Knopfler kom-
ponálta a zenéjét?

– Ebben nem reménykedem. Nem hiszem. A „Cal” például nem segített. 
Pedig jó film volt, de mégsem lett igazán siker.

– Sok hasonló ajánlatot elutasítasz?
– Olvastál már forgatókönyveket? A többség vacak, s ez már első pillantásra 

látszik. Amin csodálkozom, hog y komoly emberek is foglalkoznak ezzel a va-
cakkal. Néhány hónapja olvastam eg y forgatókönyvet, ami eg y FBI-üg ynökről 
szólt, aki megpróbál eg y pár bankrablót elkapni, akik a rablás során halott 
elnökök maszkját viselik. Közben pedig azt kiabálják: Gyerünk, mindenki 
hasaljon a földre, különben rátok lövünk az égből. A film végén aztán mind-
annyian repülővel elmenekülnek.21 Meg voltam döbbenve,hog y a rendező ezt 
elvállalta, mert a krémhez tartozik, s azt hittem, vicc az egész.

– S hogyan reagáltak?
– Mindenki halálosan komolyan gondolta.
A „Cal” messziről is felismerhető fekete lemezborítóján – mint a 

„Local Hero”-nál – a film egyik jelenete látható.

21 A film el is készült, Holtpont címmel 1991-ben, az említett FBI-ügynököt 
Patrik Swayze játszotta.
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A „Local Hero”-n szereplő zenészek:
Mike Brecker – szaxofon
Alan Clark – billentyűsök
Eddie Gomez – basszus
John Illsley – basszusgitár
Neil Jason – basszusgitár
Steve Jordan – dobok
Mark Knopfler – gitár, billentyűsök, ütősök, Linn-dobok
Tony Levin – basszusgitár
Hal Lindes – ritmusgitár
Mike Mainieri – vibrafon
Gerry Rafferty – ének
Terry Williams – dobok
The Acetones:
Ed Bicknell – dobok
Alan Clark – billentyűsök
Alan Darby – gitár
Roddy Murray – gitár
Brian Rowan – basszusgitár
Dale Winchester – harmonika
Mark Winchester – hegedű
Jim Yuill – síp

Az 1983-ban kiadott legjelentősebb Mark Knopfler kislemezek:
Going Home: Theme of the Local Hero – Smooching (USA, 

                                                                Hollandia, Németország)
Themes from Local Hero: Wild Theme 
                   Going Home: Theme of the Local Hero (Hollandia)
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Az „Alchemy” zenészei:
Alan Clark – billentyűsök
Mel Collins – szaxofon
Joop de Korte – ütősök
John Illsley – basszusgitár
Mark Knopfler – gitár, ének
Hal Lindes – ritmusgitár
Tommy Mandel – billentyűsök
Terry Williams – dobok

A dalok kiadói:
Rondor Music (London) Ltd. / Straitjacket Songs:
Romeo and Juliet
Sultans of Swing
Tunnel of Love

Rondor Music (London) Ltd. / Chariscourt Ltd.:
Once Upon a Time in the West
Expresso Love
Private Investigations
Two Young Lovers
Telegraph Road
Solid Rock
Going Home – Theme from Local Hero

Az 1984-ben kiadott legjelentősebb Dire Straits kislemezek:
Live – Love over Gold – Solid Rock (Hollandia, Németország)
Live – Two Young Lovers – Expresso Love (Hollandia)
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A „Cal” zenészei:
Paul Brady – síp, mandolin
Guy Fletcher – billentyűsök
John Illsley – basszusgitár
Mark Knopfler – gitár
Liam O’Flynn – Uillean síp
Terry Williams – dobok

A dalok kiadója a Straitjacket Songs Ltd. 
(Rondor Music London Ltd.)

A „Cal”-hoz 1984-ben kiadott legjelentősebb Mark Knopfler kis-
lemezek:

The Long Road – Theme from Cal: The Long Road – Irish Boy 
(Hollandia)

The Long Road – Theme from Cal: The Long Road (full lenght 
version) – Irish Boy (Hollandia)

S még ebben a fejezetben térjünk ki egy másik filmzenére, ez 
a „Comfort and Joy”. Ennek zenéjét is Mark komponálta, de sem 
a film, sem a zenei anyag nem vált ismertté, a nagylemezt nem is 
forgalmazták. Kislemeze megjelent ugyan, de ebből sem lett siker. 
Későbbi single-kre is csak az 1984-ben kiadott EP-n található há-
rom szám valamelyikét másolták rá, a többi szerzeményről semmit 
sem tudni.

A „Comfort and Joy”-hoz 1984-ben Mark Knopfler 
által kiadott EP:
Music from the film Comfort and Joy:
Comfort and Joy – A Fistful of Ice Cream (Hollandia)
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9. fejezet

Pénz – semmiért?

Az együttes 1977-től fokozatosan egyre nagyobb szeletét hódí-
totta meg a világnak. A ’80-as évek közepére a Dire Straits minden 
albuma platinalemez lett, koncertjeik is minden egyes alkalommal 
telt házasak voltak, tehát már nem igazán volt nagyon gondjuk 
semmire. A „tönk széléről”22 szemlátomást sikerült biztonságo-
sabb vizekre evezniük. Mark Knopflert mint a ’80-as évek egyik 
legmeghatározóbb zenészegyéniségét tartották – és persze tartják 
ma is – számon, aki 1984 közepén úgy döntött, egy kicsit vissza-
vonul, hogy valami újat írjon zenekara számára. Ez az elhatározás 
épp időszerű volt, hiszen az együttes történetében akkor volt a 
leghosszabb szünet két stúdióalbum megjelenése között: 1982 óta 
már két év telt el, és igazán új dolog – a filmzenéken kívül – nem 
került ki a kezük alól.

A Dire Straits háza táján csend honolt, bár időközben új taggal 
bővült a csapat, Guy Fletcher billentyűs személyében, aki a „Cal” 
lemezen dolgozott először együtt Markkal. Fletcher 1960. május 24-
én született Londonban és kora gyerekkora óta zongorázott. Kép-
zett zenész, már a ’80-as évek elején az A & M kiadóvállalatnál dol-
gozott és olyan együttesekben muzsikált, mint a Roxy Music, vagy a 
Cockney Rebel. Ezen kívül más változás is történt a felállásban: Hal 
Lindes – a „Brothers in Arms” felvételei alatt – elhagyta a zenekart, 
így Mark a stúdiómunkák alatt kénytelen volt a ritmusgitáros felada-
tát is ellátni. Az okokról természetesen a sajtó is tudni akart. Részlet 
egy a BRAVO-nak adott interjúból:

„– Hal Lindes öt éven belül a harmadik zenész, aki kilépett a 
zenekarból. Mi volt a távozás oka?

22 A Dire Straits jelentése.
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– Halt felpiszkálták. Úg y éreztük, a hozzáállása nincs rendben. A bandát 
illető elvárásai nag yban különböztek a miénktől.

– Az embernek az a benyomása, hogy Te túl domináns személyi-
ség vagy, és a zenészeidnek meglehetősen nehéz helytállniuk mel-
letted.

– Fogalmam sincs erről a dologról, de az alapfelállás Alannel, Johnnal – va-
lamint Terry is évek óta itt van – és velem már elég régi.

Hal Lindes helyére a New York-i születésű Jack Sonni érkezett 
a huszonnegyedik órában. 1954. december 9-én született, olasz 
származású, és ezt megelőzően egy gitárüzletben dolgozott, ahová 
Mark vásárolni járt. Barátságuk révén jött az ötlet, hogy jó lenne, ha 
Jack beugrana a Dire Straitsbe muzsikálni. A fiatalember örömmel 
fogadta az ajánlatot, otthagyta a boltot és annyira beilleszkedett a 
zenekarba, mintha már ezer éve Markkal zenélt volna.

A kibővült együttes 1984 decemberében összegyűlt az egyik brit 
tengerentúli területen, Montserraton lévő AIR Studióban, hogy fel-
vegyék az ötödik nagylemezüket. Már a közreműködő muzsikusok23 
személye is sugallt valamiféle titkot. 

Több hónapi munka után, 1985 nyarán jelent meg a „Brothers in 
Arms” című csodálatos album. Ekkor még Mark nem sejtette, hogy 
az évtized egyik legjobb albumát engedte ki kezei közül…

Szép ez az album. Ezt már a Sutton Cooper és Andrew Prewett 
által tervezett borító is mutatja, melyen Deborah Feingold fotója, a 
híres National Steel Guitar látható, ami ettől fogva Mark védjegye 
lett. A producer ezúttal Mark mellett Neil Dorfsman, aki azóta is 
segíti a zenekart. A „Brothers in Arms” volt a Dire Straits törté-
netében a legjelentősebb lemez. Mark ezzel az opusszal írta be ze-
nekarát a rockzene történetébe, utat nyitva a szimfonikus hangzás 
irányába. Bár a kritikusok az egekig magasztalták ezt a lemezt, még-
is igazat kell adnunk Marknak: „Ezt a zenét érezni kell. Amikor Jimi 

23 Eric Clapton, Sting, Omar Hakim dobos, a Brecker-fivérek, Neil Jason és 
Tony Levin basszusgitárosok, Mike Mainieri. Chris White szaxofonos – bár nem 
játszik a lemezen, a turnén már ő is szerepelt.
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Hendrix eg yszer azt mondta, hog y a bluest könnyű játszani, de nehéz érezni, 
rögtön arra gondoltam, íg y van ez a Dire Straits muzsikájával is.”

A korongon kilenc dal hallható – akár a legelső két lemezen –, 
és bátran állíthatjuk, hogy mindegyikben ott bujkál némi fanyar 
irónia. A nyitódal, a „So Far Away” a szerelmesek távolságáról, a 
hiányérzetről, az útközbeniségről szól. A zenészek állandóan úton 
vannak, távol a családtól, otthontól, és ezt nem mindenki tudja 
könnyen elviselni, de hogy minden rosszban legyen valami jó is, 
Mark „szerelmesre” vette a dal menetét néhány lírai strófával, az-
tán készítettek hozzá egy jópofa klipet és kész. Így már feledhető 
az a tény, hogy milyen fárasztó állandóan úton lenni, és hogy az 
ember élete négy keréken múlik el.

Itt vag yok ismét ebben a régi városban
és te oly távol vag y tőlem
és hol vag y, amikor a nap lemeg y
oly távol vag y tőlem

Oly távol vag y tőlem
oly messze, hog y nem látlak
oly távol vag y tőlem
oly messze 

Unom már, hog y szerelmes vag yok, de teljesen eg yedül
mikor oly távol vag y tőlem
unom már, hog y mindig csak a telefonban hallak
mert te oly távol vag y

Oly távol vag y tőlem
oly messze, hog y nem látlak
oly távol vag y tőlem
oly messze
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Annyira fáraszt, ha mag yarázkodnom kell
látod, Te a napban voltál, én meg az esőben
és oly távol vag y tőlem

Oly távol vag y tőlem
oly messze, hog y nem látlak
oly távol vag y tőlem
oly messze

A következő szerzemény már minden pénzt megér, bár a címe 
„Money for Nothing”, vagyis pénz a semmiért, de hogy miért, az 
máris kiderül:

Nézzed má’ a gizdákat, íg y köll ezt csinálni
vered a gitárt az MTV-n
ez nem meló, íg y köll ezt csinálni
pénz semmiér és a csajok is ing yér vannak
ez nem meló, íg y köll ezt csinálni
megmondom őszintén, nem hülyék ezek
talán lesz eg y hólyag a kisujjadon
vag y eg y tyúkszem a hüvelykeden

Mi meg beálliccsuk a mikrohullámú sütőket
leszálliccsuk a kredenceket
cipeljük a fridzsidereket
meg a színes tévéket

Nézzed asztat a kis genyót, a tütübe, azokkal a fülbevalókkal
igen haver, az mind a saját hárija
annak a kis genyónak saját lökhajtásosa van
az a kis genyó milliomos

Refrén
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Meg köllött vóna tanulni gitározni
meg köllött vóna tanulni dobolni
nézzed mán a nőt, belóg neki a kamerába
ember, de elketyerésznék vele
az meg ott fönn milyen hawaii lármát csap?
püföli a bongót, mint eg y csimpánz
ez nem meló, íg y köll ezt csinálni

Refrén

Nézzed mán a gizdákat, íg y köll ezt csinálni
vered a gitárt az MTV-n
ez nem meló, íg y köll ezt csinálni
pénz a semmiér és a csajok is ing yér vannak

Nos, igen… ha valaki nagyot alkotott, az már nagy is marad, és 
nem szabad semmit sem lefaragni belőle. A „Money for Nothing” 
az album egyik legjobb nótája, de azt nem lehet kétségtelenül állíta-
ni, hogy ez a legeslegjobb. A lemez tele van jobbnál jobb slágerekkel, 
úgyhogy nehéz őket rangsorolni. Itt van például a következő dal, a 
„Walk of Life”, amely a „Sultans of Swing” folytatása is lehetne. Azt 
már tudjuk, hogy milyen rögös út vezetett a sikerhez, itt viszont már 
egy befutott zenész életútjába kaphatunk bepillantást.

Koncertek, fotózások, autogramvadászok hada, stb. Lehet, hogy 
ez az élet fárasztó, de a zene minden áldozatot megér. És nem hiába. 
A „Walk of Life” a lemez legtöbbet játszott dala, szinte mindennap 
lehet hallani a rádióban. A „Sultans of Swing”-gel ellentétben ebben 
már nincsenek olyan fergeteges gitármenetek, inkább Alan Clark 
játéka a domináns. A szólók helyett Mark ritmust penget inkább. 
Egyszerű dal, amit még az idősebb generáció is szívesen hallgat24. A 
téma pedig minden zenészre igaz, s nem véletlen, hogy Mark imád-
ja ezt a dalt játszani a koncerteken, hiszen benne van az élete, és a 
hallgatóságot is jól meg lehet vele mozgatni.

24 A szerző nagymamájának a „Walk of Life”  volt a kedvenc dala.



93

MINTA

A „Brothers in Arms” tele van ellentétekkel, fájdalommal, sze-
relemmel és gyűlölettel. Erre talán a legjobb példa a „Your Latest 
Trick” című dal, amely az LP első oldalának legszebb darabja. Az 
„Alchemy – Dire Straits Live”-ot leszámítva a Dire Straits ezen a 
lemezen és ebben a dalban használ először fúvósokat, jelen esetben 
a szaxofon újra és újra visszatérő hangját, amely kissé szomorkás, 
melankolikus hangvételt ad a dalnak. A gitár itt alig hallható. Mark 
csak néhány akkord erejéig szólaltatja meg a torzított gitárt. A „Your 
Latest Trick” a túlzott pesszimizmus dala, a kiábrándultság, a le-
hangoltság jellemzi.

Sokkal derűlátóbb a „Why Worry”, melynek már címe is azt su-
gallja, miért aggódsz? De a válasz nem egyértelmű:

Kedves, látom, a világ elszomorított
vannak rossz emberek
a dolgok, amiket mondanak és tesznek
de majd én letörlöm a keserű könnyeket
elűzöm a nyugtalan félelmeket
mik elszürkítik kék egedet

Miért aggódsz
fájdalom után nevetés
eső után napsütés
mely dolgok mindig ug yanazok
íg y miért aggódsz most

Kedves, amikor lehangolt vag yok, hozzád fordulok
mert értelmet adsz annak, amit csinálok 
tudom, ezt nem nehéz kimondani
de kedves, mikor a világ aljasnak és hidegnek tűnik
szerelmünk vöröslőn és aranylón fénylik
és minden más távoli
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Miért aggódsz
fájdalom után nevetés
eső után napsütés
mely dolgok mindig ug yanazok
íg y miért aggódsz most

Szép, szerelmes dal, ahol Mark egyetlenegy gitárja és a szinteti-
zátor lágy hangja adja a harmóniát. A dal végén bekapcsolódik a 
basszus és a dob is, amelyek összessége egészen különleges hang-
zást eredményez. Az LP és a CD „Why Worry”-je között három 
perc különbség van, így a fent említett összhangzás csak a lézer-
lemezen lévő hosszabbított verzióban figyelhető meg. Bár a szö-
veg rövid, a hangszerek majdnem kilenc percen keresztül játsszák 
végig a visszatérő melódiát. Optimista dal, melyben nagyon sok 
problémát a harmonikus kapcsolatok oldanak meg. Talán igaz a 
mondás, hogy a szerelem mindent legyőz…

Érdekessége a lemeznek, hogy a második oldalán már szinte min-
den dal háborús témájú. Ilyen rögtön a „Ride Across the River”, 
melyben Mark egy katona életébe enged bepillantást, hogyan éli 
meg az egyén a háborút a seregben:

A szabadság katonája vag yok, eg y hadfi a seregben
kiválasztottak vag yunk, s partizánok
az ok lehet nemes és jogos, íg y ha kell
készek vag yunk fizetni az életünkkel

Átszelni a folyót, mely mély és széles
átszelni a folyót, hog y a túlpartra érj
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Szerencselovag vag yok, a háború kutyája
s fütyülök rá, ki miért g yilkol
a történet ug yanaz, csak más a név
halál vag y dicsőség – ez a g yilkos játék

Átszelni a folyót, mely mély és széles
átszelni a folyót, hog y a túlpartra érj

Megállíthatatlanok, ahog yan az éj követi a napot
a jóból rossz válik, a balból pedig jobb
és énekelnek, ahog y kibontott zászlóik alatt masíroznak
ma még a heg yekben, holnap már az egész világon ott vannak

Átszelni a folyót, mely mély és széles
átszelni a folyót, hog y a túlpartra érj

Azt hiszem, nem kell kiegészíteni Markot. A háború borzalmai a 
katonákat odáig sodorja, hogy elvesztik minden emberi vonásukat, 
s olyanok lesznek, mint egy beidomított állat. Nem véletlenül írt 
Knopfler ilyen témájú dalokat a ’80-as évek közepén, 1985-86-ban 
még javában dúlt az irak-iráni háború25. 

Ez a dal ma is aktuális és az is marad, amíg a háborút nem sikerül 
felszámolni minden egyes országban.

A háború sok mindent elpusztíthat, de a művészetet soha. Ez len-
ne a lényegi mondanivalója a „The Man’s Too Strong”-nak, amely 
egy háborús bűnös vezeklése is egyben. Irigykedett a művészekre, 
ezért elpusztított maga körül minden emberi értéket, alkotást. Ké-
sőbb belátta, mindezt hiába tette:

25 Irak 1980 szeptemberében hadüzenet nélkül, légi csapásokkal támadta meg 
Iránt, majd benyomult a forradalomtól meggyengített ország területére. Iránnak 
sikerült viszonylag gyorsan újjászerveznie hadseregét, és az Irak által elfoglalt 
területeket 1982 nyarára visszafoglalta. A háború következő hat éve lényegében 
állóháború volt, amely módszereit tekintve az első világháborúra hasonlított a 
legjobban.
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Csak eg y vénülő dobos vag yok
háborúkban g yakorta játszottam
és csalogattam sok hangot
oly sok kínvallatáson
most azt mondják, háborús bűnös vag yok
és lassan elnyel a homály
Atyám, kérlek, hallgasd meg e vallomást

Törvényesítettem a rablást
csak én hitnek hívtam
futottam a pénz után
tolvajként bujkáltam
a történelmet átírtam
feg yverekkel és botokkal
emlékeket kitaláltam
minden könyvet tűzre hánytam
de még mindig hallom a nevetését
még mindig hallom az énekét

az ember túl nag y
az ember túl erős

Próbáltam én szelíd lenni
és próbáltam, hog y alázatos leg yek
de szitkozódtam, mint eg y asszony
csak duzzogtam, mint eg y g yerek
falak mögött éltem, 
csak a magány lett társam
békére törekedni képtelen voltam
de még mindig hallom a nevetését
még mindig hallom az énekét
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az ember túl nag y
az ember túl erős

A nap már az udvar fölé emelkedett
és mindannyian a szavára fig yeltek
„mindig te voltál a Júdás
de most akárhog yan is, itt vag y
talán még az ezüst is nálad van
megesküszöm rá
nővéredtől kaptam a g yémántokat
miket én a nejednek tovább adtam” 
ó, atyám, kérlek, segíts
mert én valamit nag yon rosszul csináltam

az ember túl nag y
az embert túl erős

Gondoljunk itt csak a hitleri Németországra, ahol a náci propa-
ganda megsemmisített minden olyan alkotóművészi értéket, amely 
nem szolgálta ki a rendszert. Számos író, művész, tudós volt kény-
telen emiatt elhagyni hazáját. De a művészet hálás tulajdonsága a 
megújulás, az újjászületés, amit semmilyen ideológia nem befolyá-
solhat, vegyen bármilyen fordulatot is a történelem menete. Művé-
szek voltak, vannak és mindig is lesznek.

A korong utolsó előtti dala a „One World”. A lényeg itt nagyon 
egyszerű: a világban zajló dolgokat csak az emberek befolyásolják, 
de sosem tudnak kialakítani egy olyan miliőt, amely mindenki szá-
mára előnyös lenne. A „One World” igazából egy jó kis ötlet, csak 
sajnos nem valósítható meg:

Nem találok borítót lemezeimre
nem kapok fűzőt a cipőmbe
nem lelek kedves hangokat bluesgitáromra
nincsen orvosság rossz hangulatomra
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Nem találom okát tetteidnek
vag y csak nem tetszik az érvelésed
céljaid nem tiszták
vag y csak én nem látok megoldást
rossz hangulatomra nincs orvosság

Mondják, főként a hiúság írja a darabot, amiben játszunk
ez az, amit mindannyian tudunk
semmi sem fogható a józan észhez
ez a legésszerűbb tény, ez a dolgok rendje

Nem lelek vigaszt a tévében
nincs benne más, csak az ismétlődő, régi hírek
az emberek nem találják a módját
hog y a világot harmóniába hozzák
rossz hangulatomra nincs orvosság

Ez a dal nem tartozik azok közé, amelyek általában egy koncerten 
elhangoznak. Knopfler is úgy nyilatkozott erről a dologról, hogy 
neki magának sem tetszik, csak megírta. (De azért milyen jó, hogy 
megírta.) S ha a világon nem is lehet összhangot teremteni, a béke 
a legfontosabb dolog, mert nélküle nincs élet. Ahhoz, hogy az em-
ber együtt tudjon élni a másikkal, és hogy a kapcsolatok egyenesbe 
rázódjanak, és a fegyverszó örökre elnémuljon, a szívek összefogá-
sát kell elérnünk. Sajnos, mindezt a mai világban egyre nehezebb 
megtenni. Erről szól a lemez utolsó darabja, a legszebb Dire Straits-
dal, a „Brothers in Arms”. Nem szerelmes dal, de mégis gyönyörű, 
és amikor a koncerteken Mark ezt a dalt játssza, a közönség néma 
áhítattal hallgatja a csodaszép, szomorú balladát, amelyben minden 
benne van: a béke a legnagyobb kincs, de mégis az emberek néha 
ok nélkül is háborúznak. 

A dalhoz készített videó is valami csoda. A sziklán álló magá-
nyos gitáros alakja, a tenger hullámai, a harctéren futó katonák, 
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majd végül a fegyver hangszerré változik. Ennél kifejezőbb már 
nem is lehetne.

Ezek a köd borította havasok
most az otthonom nekem
de szülőhazám az alföld is
és mindig is az lesz
eg y nap majd visszatérsz
hol völg yeid és tanyáid
és többé már nem szólítod feg yvertársaid

Mindenütt a pusztulás mezeje
tűzkeresztségek
szenvedésed tehetetlenül nézem, 
ahog y az ütközetek dühe eg yre hevesebb
és bár bántanak, ez oly rossz
félelemben és ijedtségben
de nem hag ytok cserben
feg yvertársaim

Oly sok különböző világ van
és oly sok más nap is
de csak eg y világ a miénk, 
eg y életet élünk, csak másképp

A nap a pokolra szállt
a hold már magasan jár
hadd intsek búcsút, mert közel a halál
de meg van írva a csillag fényben
tenyered minden redőjében
bolondok vag yunk, hog y háborút szítunk
feg yvertársainknak
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A lemez megjelenése után következett a bő másfél éves turné, 
mellyel az évtized leghosszabb koncertkörútját tették meg. Váro-
sonként tíz koncertet is adtak. A turnén részt vevő zenészek: Mark 
Knopfler, John Illsley, Alan Clark, Guy Fletcher, Terry Williams, 
Jack Sonni és Chris White26.

Szinte nem volt olyan hely, ahol ne léptek volna fel, és mindenütt 
teltházas koncertet adtak. Egy év alatt kétszázszor léptek fel Európa 
(nem utolsósorban Kelet-Közép-Európa), Észak-Amerika, Ausztrá-
lia és Új-Zéland stadionjaiban. A turné során járt a Dire Straits elő-
ször és utoljára Magyarországon: négy egymást követő este sikerült 
megtölteniük a Budapest Sportcsarnokot 1985 decemberében.

A lemezről jó néhány dal („So Far Away”, „Money for Nothing”, 
„Walk of Life”, „Your Latest Trick”, „Brothers in Arms”) felkerült 
mind az angol, mind az amerikai listákra. A lemez mindkét ország-
ban első helyezést ért el, az USA listáin 97(!) héten keresztül szere-
pelt. A „Money for Nothing” szintén bombasiker lett.

A „Brothers in Arms” CD-eladottságát tekintve bekerült a Gui-
ness Rekordok Könyvébe: az első, milliós példányszámban elkelt 
CD a világon a „Brothers in Arms” volt 1986-ban. Ezután csak 
Európában is elérte a milliós példányszámot, beleértve a 250.000 
darabos nagy-britanniai eladást is – mindkettő rekord. 1987 májusi 
adat szerint Nagy-Britanniában a legkelendőbb nagylemez szintén a 
„Brothers in Arms” volt, 2 600 000 példánnyal.

A siker nemcsak akkor volt aktuális: 1991 márciusára a lemezből 
húszmillió darabot adtak el világszerte, s minden idők legnagyobb 
példányszámban fogyó albuma lett Angliában.

Az elismerés és a siker tehát óriási – a Dire Straits ettől fogva 
nem lelt nyugalmat, megállás nélkül koncerteztek. Az alábbi, 1985 
júliusában készült interjú a turné egyik próbája alatt készült Mark 
Knopflerrel:

26 1955. július 3-án született Bristolban. Főkén jazz/rock szaxofonosként is-
merik. Sok zenekart és előadóművészt segített ki játékával (Mick Jagger, Paul 
McCartney, Chris de Burgh).



101

MINTA

„– Te vagy a legutóbbi Dylan-lemez társproducere. Kinek az öt-
lete volt ez?

– Bob eg yszer beugrott hozzánk a stúdióba, és megkérdezte, hog y van-e 
hozzá kedvem.

– Meglepett az ajánlata?
– Igen, de nekem minden nap meglepetés a maga módján.
– Mennyiben?
– Eg yszerűen szeretem az életet, élvezem minden eg yes napját. Úg y gondo-

lom, végül is minden okom megvan az elégedettségre; sok mindent elértem, és 
azt csinálhatom, amit szeretek. Nekem a munka szórakozás, és a próbák itt, 
Splitben óriásiak.

– Nem megy néha az idegeidre a munka?
– Nem, mert az ember egész idő alatt új dolgokat próbál ki, hog y az egész 

jobb leg yen. A próbák nem azt jelentik, hog y a dolgokat eg yszerűen csak újra 
eldaráljuk, hanem, hog y folyamatosan foglalkozunk az anyaggal. A zenei 
szempontokon kívül mindig felmerülnek újabb technikai problémák és szem-
pontok is, amelyek nem hag yják nyugton az embert. Mindentől függetlenül vi-
szont a játék számomra önmagában is óriási élmény. Éppenséggel a régi dalokat 
játszom a legszívesebben, mert ezeknél lehet változtatni a hangszerelésen és az 
előadásmódon. Eg y dalt ezerféleképpen lehet elénekelni.

– Sequencereket27 és dobkomputereket igen ritkán látni nálatok.
– Igen, ez íg y van, de épp a mostani világturnén vetünk majd be élőben sor-

rendvezérlőn tizenhárom-tizennég y különböző billentyűt, illetve hangeffekteket, 
ami elég sok.

– Meddig fogtok itt, Splitben próbálni?
– Azt hiszem, összesen tíz napot. Minden nap délután kettőtől tízig próbá-

lunk, eg y háromezer fős sportcsarnokban. De közönség nélkül az egész inkább 
úg y szól, mint eg y nag y „visszhang-dobozban”.

– Hogy zajlik egy próba? Eljátsszátok az egész műsort vagy csak 
egy részét?

– Minden próba úg y játszódik le, mintha eg y idegen csarnokba érkeznénk, 
ahol este a műsor lesz. Tehát mindig új hang- és fénybeállítás kell, a díszletek 

27 Sorrendvezérlő – zeneszerkesztő és -lejátszó berendezés vagy program
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javításra szorulnak, és megbeszéljük, mit kellene változtatni a hangzáson, a 
hangszerelésen és az előadásmódon. Ezt nevezik nálunk „production rehear-
sal”-nek. Ez különbözik a kisebb teremben tartott próbáktól, amelyeken fő-
ként a zenei anyagon dolgozunk – az előbbin viszont a színpadi előadásra, a 
show lefolyására és az egész turné megszervezésére össz pontosítunk.

– Hány fős stábbal vagytok itt?
– Ötvenen vag yunk a bandával eg yütt.
(…)
– John egyszer azt mondta, hogy a Dire Straits a te gondolataid-

nak a kifejezőeszköze.
– Igen, ez íg y is van. A zenekaromnak hatékony eg ységet kell alkotnia, 

hog y meg tudja valósítani, amit elképzelek. Úg y, mint eg y nag yzenekarnál, 
amelynek szintén rugalmasnak kell lennie, hiszen eg y nag yzenekartól elvárják, 
hog y a muzsikákat egészen sajátos módon játssza, én viszont azt hiszem, hog y 
az én eg yüttesem a legkülönbözőbb dolgok fantasztikus skálájára képes.

– Gondolnál-e szólókarrierre, amikor a legjobb zenészeket válo-
gathatod ki magadnak az egyes számokhoz?

– Nem, én szeretem ezt a – hog y is mondjam – nyers, kemény viszonyt, ami 
a bandán belül uralkodik. Végül is ez eg y rockbanda.

–  A nyers érzések ellenére a lemezeitek abszolút tökéllyel vannak 
felvéve, ami azt jelzi, hogy sokat vagytok stúdióban. Azért még szí-
vesen játszol színpadon?

–Igen. Ha választanom kellene, a színpad mindig a stúdió elé kerülne. 
Amikor a színpadon állok, és a zenémet játszom, akkor önmagamat adom, és 
amint ez már nem íg y lesz, rögtön abbahag yom. De pillanatnyilag még nag y 
kedvünk van a dologhoz, még ha g yakori is a zűrzavar. A múlt esti próbán 
például két méter magas volt a füstköd, a gitárok úg y visítottak mellettem, mint 
eg y körfűrész, a reflektorok a szemembe döftek, és azt gondoltam magamban, 
te őrült vag y, teljesen őrült, hog y mindezt önszántadból csinálod: megsüketülsz, 
megvakulsz és még meg is fulladsz. De tudod, ez nag yszerű dolog (but it’s great, 
you know!)” 
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A turné pontos végeredménye: öt kontinens 117 városában 374 
nap alatt 248 teltházas koncert, amely összesen 3 millió rajongót 
jelent. Viszont a koncertkörút végeztével Mark teljesen megundoro-
dott a zenéléstől, és azt tervezte, hogy a sikerek ellenére is feloszlatja 
zenekarát. Szerencsére, nem ezt tette, hanem visszavonult és a csa-
ládjának szentelte magát. 1986-tól kezdve úgy látszott, Mark Knopf-
ler és a Dire Straits megszűnt létezni a világ számára. A gitáros így 
emlékezett vissza erre az időszakra:

 „Szükség van a változásra, az ember nem maradhat mindig ug yanaz, tör-
ténetesen például, ha g yerekei is vannak. Már nem különösebben iz galmas, ha 
az ember valamelyik szállodában tölti az idejét. A végén a Dire Straitsszel eg y 
évben már kilenc hónapot szállodai szobákban kellett töltenünk. Nem akarom 
itt vádolni magamat. Tetszett, amit csináltam, elégedett ember vag yok. De azt is 
szeretném látni, hog y a g yerekeim felnőnek. Azon kívül még emlékszem a há-
rom évvel ezelőtti turnéra, és az ezzel kapcsolatos szövegekre: a világ legnag yobb 
zenekara itt, a világ legnag yobb zenekara ott… Na, én ezt nem akarom. Ez 
a turné volt az a pont, ahol abba kellett hag ynunk. Tudod, ha már mindenütt 
voltál, már mindent megcsináltál, akkor már eg yáltalán nem érdekel tovább. S 
az üzlet azt eredményezheti, hog y eg yszer csak nincs már kedved gitárt venni a 
kezedbe. Volt olyan időszak, amikor megállás nélkül gitároztam.”28

De akkor most feltehetnénk a kérdést: hogyan tovább? Mi lesz a 
későbbiekben? A Dire Straits nem tűnhet el csak úgy… Vagy talán 
lesz új lemez? Mark erre így felelt:

„Szeretnék eg y kicsit jobban gitározni, mert úg y gondolom, hog y gitáros-
ként nem lettem sokkal jobb. Szeretnék eg y kis nyugalmat, hog y ismét belső 
késztetésből nyúljak a gitárhoz és úg y írjak valami új anyagot. Különben nem 
sokat komponálok, s magam sem tudom, mi tesz ilyen lustává, hog y szívesebben 
tévézek, olvasok.”

Nos, igen. Mindezt tudomásul kell vennünk. Mark Knopfler 
nem tervez további új lemezeket, sem pedig visszatérést. Közben 
ikrei ( Joseph és Benji) születtek 1987. november 9-én, édesany-
juk Lourdes Salomon korábban a New York-i Power Station me-

28 Popcorn, 1988 júniusi szám
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nedzsere volt, és Markkal 1983 novemberében kötött házasságot 
Londonban, a Kensington Register Office-ban.

1986-ban hivatalosan is megjelent a „Brothers in Arms” VHS-
anyaga, amely négy videót tartalmaz: „Money for Nothing”, So Far 
Away”, Walk of Life”, Brothers in Arms”. Időtartama mindösz-
sze húsz perc, és ez az első olyan kiadott videoanyag, melyen Dire  
Straits-klipek láthatók.

Mark Knopfler a Nelson Mandela tiszteletére rendezett koncerten
(Wembley Stadium, London – 1988. június 11.)
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A „Brothers in Arms” zenészei:
Alan Clark – billentyűsök
Guy Fletcher – billentyűsök
Omar Hakim – dobok
John Illsley – basszusgitár
Mark Knopfler – gitár, ének
Terry Williams – dobok
A felvétel elkészítéséhez segítséget nyújtottak:
Michael és Randy Brecker
Eric Clapton
Malcolm Duncan
Neil Jason
Tony Levin
Jimmy Maelen
Mike Mainieri
Dave Plews
Jack Sonni
Sting

A dalok kiadója a Chariscourt Ltd. / Rondor Music Ltd.

A „Money for Nothing” kiadója a Chariscourt Ltd. / 
Rondor Music Ltd. London / Virgin Music (Publishers) Ltd.
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Az 1985-ben kiadott legjelentősebb Dire Straits kislemezek:
Brothers in Arms / Going Home – Theme from Local Hero 

(live version) – (Hollandia)
Brothers in Arms – Special Edition: Brothers in Arms (short 

version + 3 dal) – (Németország)
Money for Nothing – Love over Gold (live) – Japán, Hollandia, 

Németország
So Far Away – If I Had You (USA)
So Far Away – Walk of Life ( Japán, Németország, Hollandia)
Walk of Life – One World (USA, Japán, Németország,  

Hollandia)
Your Latest Trick – Irish Boy + 1 dal ( Japán)

Az 1986-ban kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
Brothers in Arms – Going Home – Theme from Local Hero 

(live version) – (Németország)
Brothers in Arms – Special Edition – Brothers in Arms – short 

version + 3 dal (Németország)
Walk of Life – One World (Hollandia)
Your Latest Trick – Irish Boy + 1 dal (Hollandia)
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10. fejezet

„s a film csak pereg egész éjen át…”

1986 nyarán, a turné végeztével, melynek utolsó állomása Auszt-
rália és Új-Zéland volt, Mark az aktív pihenést választotta, részt 
vett ugyanis az olaszországi Mille Miglia autóversenyen. A zenét 
sem hanyagolta el persze, mert produceri munkálatokat vállalt Tina 
Turner „Break Every Rule” című lemezén, és egy dalt is írt ebből 
az alkalomból, az „Overnight Sensation”-t, illetve a Paul Brady által 
írt dal, a „Paradise Here” producere is egyben, mely szintén Tina 
lemezén található.

Ugyanebben az időben Mark és John fellépett a londoni Wembley 
Arenában egy nagyszabású koncerten, amellyel a Prince’s Trust29 a 
10. évfordulóját ünnepelte. Itt mindenki fellépett, aki számít: Tina 
Turner, Phil Collins, Eric Clapton, Sting, Elton John, Paul McCart-
ney és még sorolhatnánk. Az előadáson maga a herceg és az akkori 
felesége, Diana is részt vett.

A koncert után Mark ismét stúdióba vonult, hogy a legújabb Mar-
tin Scorsese-filmhez, a „The Color of Money”-hoz, valamint egy a 
BBC által készített, a walesi hercegi párról szóló dokumentumfilm-
hez zenét komponáljon.

Közben John sem ült tétlenül a babérjain: az angol fiatalok kö-
rében drogellenes kampányt szervezett, amely felhívta a tinik fi-
gyelmét a megelőzésre, a kábítószerek veszélyeire. A mozgalomnak 
több száz kezdeményezője és még több követője akadt.

1986 decemberében Mark ismét az autózás iránti szenvedélyének 
hódolva Ausztráliába utazott, a Celebrity Grand Prix versenyre, 
Adelaidbe. A futam nem volt sikeres, a gitáros balesetet szenvedett 

29 Charles herceg által 1976-ban létrehozott jótékonysági alapítvány, a hátrányos 
helyzetű gyerekek megsegítésére.
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és kulcscsontját törte. Így az 1986-os év ünnepeit és 1987 első nap-
jait a lábadozás töltötte ki, de mihelyt jobban érezte magát, ismét 
belevetette magát a munkába.

1987 januárjától áprilisáig Willy DeVille lemezén, majd ismét saját 
szólóprojektjén, a „The Princess Bride” című film zenéjén dolgo-
zott, de erről később bővebben is szólunk.

1986 decemberének van még egy szomorú aktualitása a Dire 
Straits történetében. Peter Granger, az együttes hangmérnöke köz-
lekedési balesetben életét vesztette. Kilenc éven keresztül dolgozott 
az együttessel. Glauchestershire-ben, nem messze otthonától épp a 
kisfiával sétálgatott, akit a karjában tartott, amikor egy autó felsza-
ladt a járdára és elgázolta őt. A kisfiának, Jamesnek semmi baja nem 
esett, ő viszont a kórházba szállítás után néhány nappal meghalt.

1986 szeptemberében megtartott MTV Awards gálán a Dire 
Straits két díjat kapott: az év legjobb videója, és a legjobb együttes/
előadó videója kategóriában. A díjak legtöbbjét abban az évben az 
A-HA nyerte.

1987 már új ambíciókat és néhány zenei kitérőt eredményezett 
Mark Knopfler számára. Az év legelején együtt dolgozott néhány 
dal erejéig Ben E. Kinggel30, akinek Angliában csak egyetlen dala, a 
„Stand By Me” lett sláger.

Mark csatlakozott a sztárokkal zsúfolt, egyetlen dal felvételéhez, 
amely – „The Zeebrugge Ferry Disaster March 6th 1987” címmel 
jelent meg. A „Let It Be” című Lennon – McCartney szerzeményt 
vették fel együtt, természetesen Paul McCartneryvel, Nick Kamen, 
Boy George, Mark King, Elton John, Kate Bush és még sok zenész 
társaságában. A kislemez először csak Nagy-Britanniában jelent 
meg, de néhány hónap múlva Európa más országaiban is forgal-
mazták.

1987 nyarán Mark és Guy Fletcher rögzítette a „The Princess 
Bride” filmzenét. A munkálatok áprilisban kezdődtek Los Ange-

30 1938. szeptember 28-án született amerikai soulénekes, eredeti neve Benjamin 
Earl Nelson.
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lesben. A mesefilm rendezője, Rob Reiner közvetlen felkérésére 
vállalta el Mark ezt a munkát, s Willy DeVille közreműködésével 
elkészült a negyedik filmzenei album. A hangszerelést nem vitte 
túlzásba, mindössze az ő gitárja és Guy Fletcher szintetizátora adta 
meg a színezetet. A produceri feladatokat is Mark látta el, és a záró-
dal kivételével az összes számot ő írta. Az utolsó szerzemény Willy 
DeVille-é, s az albumon ez az egyetlen, melyben ének is van.

Egyébként itt jegyezzük meg, hogy Knopfler filmzenéiben alig 
van énekes darab, és azokat sem ő maga adja elő, hanem valamilyen 
vendégzenész. Mint ahogy a „Local Hero”-ban Gerry Rafferty, itt 
DeVille fakad dalra, Mark csak a háttérből irányít. Már az együttese 
sincs jelen, mint a „Local Hero”-nál vagy a „Cal”-nál. Ez már tény-
leg „csak” Mark Knopfler-lemez, de mindezek ellenére igen ismert 
és sikeres album: több kislemez is megjelent belőle, a teljes anyag 
pedig 1987 augusztusában került piacra.

A filmet a hazai mozikedvelők is láthatták. Kedves, szerelmi tör-
ténet, amelyben a gonosz herceg embereivel elraboltatja, majd meg 
akarja öletni saját mátkáját, Boglárkát – hogy ezzel a szomszédos 
országgal háborút kezdhessen. A lány szerelme, Westley azonban 
elindul, hogy kedvesét kiszabadítsa, és eközben izgalmas kalandok-
ba keveredik. A történet happy enddel végződik, mint a mesefilmek 
általában. A kerettörténetben szereplő kisfiú pedig őszintén meg-
szereti a meséket, és ezután a kocsik helyett mesekönyvekkel tölti 
az idejét.

A film betétdala, a „Storybook Love” listavezető lett. A „The 
Princess Bride”-ot a szimfonikus zene és a kissé reneszánszos dal-
lamok teszik jellegzetessé. A komolyzenei hangzásba kiválóan épül 
bele a népzene, valamint a Knopflertől jól megszokott gitárszólók 
kellemes hangja, és mindez kitűnően simul bele a történetbe. A 
lemez végén pedig Willy DeVille meséli el a két fiatal szerelmes 
történetét, s azt is, hogy az ember életében a mese milyen fontos 
szerepet játszik.
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Érdekesség, hogy ezen az albumon található az összes Knopf-
ler-cím leghosszabbika: „The Fireswamp and the Rodents of Unu-
sal Size”31. Az ízlésesen megtervezett borítón a film egyik jelenete 
látható.

A film várható megjelenése az USA-ban és Kanadában október 
9-ére esett, de a zene már ezt megelőzően, szeptember 21-én nap-
világot látott, szintén a fent említett országokban. Európában és a 
többi országban 1987 végéig, 1988 elejéig a film és a zene együtt 
került a közönség elé.

1987 májusában Knopfler Nashville-be utazott, hogy fellépjen az 
amerikai TV Special Tribute to Chet Atkins című műsorban, melyet 
először az HBO-n mutattak be. A zenészek között olyan híressé-
gek szerepeltek, mint Willie Nelson, az Everly Brothers, Emmylou 
Harris, Ray Stevens. A műsor végén közösen játszották el a „Walk 
of Life”-ot, valamint Mark és Chet együtt adták elő az „Imagine” 
gitárduett verzióját.

Május legvégén Mark ismét kedvenc időtöltésének hódolt, és újra 
részt vett a milánói Mille Miglia autóversenyen. A „The Princess 
Bride” munkálatai után is fenntartotta munkakapcsolatát Willie De-
Ville-lel és segített az énekes lemezének elkészítésében. A „Miracle” 
szeptember 21-én jelent meg.

Bármennyire is pihenésre vágyott Mark Knopfler a másfél éves 
„Brothers in Arms” turné után, alighogy megírta a „The Princess 
Bride”-ot, szerződés kötelezte, hogy további lemezeket készítsen. De 
ez sem zavarta őt igazán, mert igaz ugyan, hogy 1988-ban megjelent 
egy új Dire Straits-lemez, nem alkotott semmi újat. Hogyan lehetsé-
ges ez? Egyszerűen: az eddigi nagy sikereket szedték csokorba; egy 
válogatáslemezt dobtak piacra egy-két különlegességgel, amely leg-
utóbbi legnagyobb sikerük címét, a „Money for Nothing”-ot kapta. 
Ezzel a címmel tehát már nemcsak egy dal, de egy album is beke-
rült a katalógusokba. S annak ellenére, hogy új szerzemények nem 
hallhatók a lemezen, újra a slágerlisták élvonalába kerültek mind az 

31 Szabad fordításban: A Tűzmocsár és a hihetetlenül nagyra nőtt rágcsálók
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USA-ban, mind Angliában. S hogy mely sikerszámokat válogatták 
össze? Lássuk:

Elsőként a debütáló LP-ről másoltak ki két közismert nótát, a 
„Sultans of Swing”-et és a „Down to the Waterline”-t. Ezekben 
nincs semmi különös, ugyanabban a verzióban kerültek ide, mint 
a „Dire Straits”-re. A következő szám címe is ismert – „Portobello 
Belle” –, de nem a „Communiqué”-n hallható változat ez, hanem 
egy koncertfelvétel, amit 1983 júniusában rögzítettek, s addig nem 
adtak ki hivatalosan. Az albumon tehát ez az első zeneszám, mely 
– igaz, hogy nem új, de – valami érdekeset hozott. Aztán itt van 
az eddig még csak kislemezen hallható „Twisting by the Pool” is, 
ezúttal újrakevert változatban. Ez már a második meglepetés, hi-
szen eddig ez a dal sem volt rajta egyetlen nagylemezen sem. Az 
ötödik és a hatodik dal újra egy-egy nagy siker, a „Making Movies”-
ról: a „Tunnel of Love” és a „Romeo and Juliet”. Hetedikként újra 
egy furcsa verziójú felvétel következik, a „Where Do You Think”, 
„amellyel már találkoztunk a „Communiqué”-n, de ez mégsem az 
a változat, amely rákerült a ’79-es nagylemezre. A mostani egy hó-
nappal korábban készült (1978 novembere), mint a „Communiqué” 
többi dala, így ez egy nyers, csiszolatlan felvétel. De azért a zene jó, 
és ez a lényeg. Jön a legutóbbi album egyik sikere, a „Walk of Life”, 
melyet a „Love over Gold”-on található „Private Investigations” 
követ, kicsit rövidebb változatban. A tizedik nóta az „Alchemy”-ről 
újrakevert „Telegraph Road”, mely így még tisztábban, még csodá-
latosabban szól, mint az 1984-es koncertfelvételen. A közönségzaj 
már alig hallható, kitűnő technikával tették még gyönyörűbbé ezt 
a számot. 

Zárásként ismét a „Brothers in Arms” két világsikerét másolták 
ide – igaz, mindkettőt rövidített verzióban, a zene időtartama olyan 
hosszú, mint a videók alatt: a tizenegyedik a címadó dal, befejezés-
ként pedig a csodaszép ballada, a „Brothers in Arms” csendül fel.

A teljes lemezen tehát nyolc régi – rövidített vagy teljes verzióban 
–, eredeti, és négy újrakevert felvétel, vagy ez ideig meg sem jelent 
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dal található. Összességében tehát egy nagyon jó érzékkel össze-
állított lemez látott napvilágot, a borítón a címadó dalhoz készült 
videó egy részlete látható, bár érdekes módon az LP és a CD képe 
között egy kis eltérés van, ráadásul az előadó és a cím is más helyre 
került a bakelit- és a lézerlemez borítóján.

Az albumot az együttes az 1986 októberében elhunyt Peter Gran-
ger (1953. 11. 23. – 1986. 10. 24.) hangmérnöküknek ajánlotta.

A rajongók és a kritikusok izgatottan várták a folytatást, hiszen 
Mark ezzel a lemezzel igazából semmi újat nem hozott. De hiába… 
A Szving Szultánok elfáradtak, és még maguk sem tudták, hogy mit 
hoz számukra a jövő…

Addigra már megszokottá vált, hogy a Dire Straits albumok és 
Mark Knopfler filmzenéi szinte felváltva követik egymást. Ez a 
„szabályszerűség” folytatódott, hiszen a ’88-as gyűjteményes album 
után egy újabb filmzene került a boltokba, amelynek Mark írta a 
zenéjét. S mi tagadás, a filmet is Mark tette nevezetessé, mert a cse-
lekménye szó szerint bűn rossz.

A „Last Exit to Brooklyn”32 története Brooklynban játszódik 
1952-ben, és keretét egy munkássztrájk kezdete és vége adja. Itt él 
Harry Black, a sztrájkiroda vezetője, akit homoszexuális kapcsolata 
nagy bajba sodor. És itt él Tralala is, a rámenős prostituált. Zajlik 
az élet Brooklynban. A sztrájkolókat brutális eszközökkel próbálja 
meg szétoszlatni a rendőrség, de vannak, akik kitartanak az utol-
só csepp vérükig. Tralalát is utoléri a végzete: egy részeg társaság 
megerőszakolja egy kocsi motorházának tetején. Másnap reggel újra 
kinyit a gyár, és mindenki beletörődik a sorsába. Kezdődnek elölről 
a szürke hétköznapok.

Selby ezt a művét még a ’60-as évek előtt írta, de mindaddig in-
dexen volt nyers őszintesége és nyíltsága miatt. Mivel ő is a a társa-
dalom alsó rétegéből származott, nála jobban senki sem tudta volna 
megírni, hogyan is nézett ki New York az ’50-es években. 

32 A film Hubert Selby azonos című regényéből készült.
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A filmet Uli Edel rendezte, a főszereplője pedig Jennifer Jason 
Leigh, illetve Stephen Lang. Bár az amerikai listákon hetekig szere-
pelt, az európai közönség elzárkózott ettől a világtól.

A film zenéje tökéletesen illik a témához, a kor hangulatához, 
komolyzenei elemekkel vegyítve, szomorú, de mégis érzéki muzsi-
ka. A harmóniát a mélyhegedű, a zongora és a fúvósok hangzásá-
nak együttese adja. Tagadhatatlan ugyan, hogy ezek legtöbbjét Guy 
Fletcher billentyűsei varázsolták elő, és hogy igazából ő ennek a 
lemeznek a lényegi előadója, így talán lehetne ez az ő szólóalbuma 
is. Mindössze a negyedik és kilencedik számban hallhatunk igazi 
hegedűket, és a leghangzatosabb nótában, a „Tralala”-ban szaxofont 
és Mark gitárjának egy-két percig felcsendülő akkordját. Az összes 
többi szerzeményben Fletcher szólózik.

A film csekély elismerést kapott, de annál többet Knopfler, aki 
a producere is az albumnak. Igaz, összességében filmzenés sike-
rei messze elmaradnak a Dire Straits-lemezek eredményeitől, arra 
a kérdésre, hogy mi a vonzó ebben a munkában, egy interjúban 
Knopfler így felelt:

„– Csak a dallamok, a címadó témák. A maradék ag ygörcs, puszta fájda-
lom. Nem tudom, hog y a jövőben tudom-e még csinálni. Szívesebben dolgozom 
igazi dalok felvételén.

– Tudsz nemet mondani, ha munkát ajánlanak?
– Nem, éppen ez a problémám. Mindig újra és újra hag yom magam belerán-

gatni idegen tervekbe, és a saját dolgom – a Dire Straits – mindig háttérbe szo-
rul. Ilyenkor hosszú éjszakákon át fekszem az ág yamban álmatlanul, és meg-
kérdezem magamtól, mit is akarok tulajdonképpen. Az ember a mások álmát 
álmodja, és elfelejti a sajátját. Tényleg meg kell tanulnom nemet mondani!”

Nos, hogy ezt sikerült-e neki megállnia, nem tudjuk. Az viszont 
biztos, hogy Knopfler ettől fogva hosszú ideig nem foglalkozott 
filmzenékkel.

A fekete-vörös lemezborítón ismét csak a film egyik jelenete lát-
ható.
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A „The Princess Bride” zenészei:
Willy DeVille: ének
Guy Fletcher: billentyűsök
Mark Knopfler: gitár

A dalok kiadója a Rondor Music (London) Ltd. / Chariscourt 
Ltd.

A „Storybook Love” kiadója a Rondor Music (London) Ltd.

A „The Princess Bride” dalaiból 1987-ben készült kislemezek Mark Knopf-
ler és Willy DeVille előadásában:

Theme from the Princess Bride: 
Storybook Love / Once Upon a Time – 12’’ EP (Hollandia,  

Németország)
Theme From The Princess Bride:
Storybook Love / The Friends’ Song – 7’’ Single (Hollandia)

1988-ban:
Theme from the Princess Bride:
Storybook Love / The Friends’ Song – 7’’ Single (USA,  

Németország)
Theme from the Princess Bride:
Storybook Love / + két dal – Maxi-Single CD (Németország)

A „Best of… Money for Nothing” dalainak kiadója:
1., 2., 3., 5., 6.: Rondor Music (London) Ltd. / Straitjacket Songs 

Ltd.
4., 7., 8., 9., 10., 12.: Rondor Music (London) Ltd. / Chariscourt 

Ltd.
11.: Rondor Music (London) Ltd. / Chariscourt Ltd. / Virgin 

Music (Publishers) Ltd.
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A Szupercsapat 1985-ben. A „Brothers in Arms”-turné zenészei balról:
Chris White, Alan Clark, Terry Williams, Mark Knopfler, 

John Illsley,Guy Fletcher, Jack Sonni
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Az 1988-ban kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
Brothers in Arms / Going Home – Theme from Local Hero 

(live version) – 7’’ Single (Hollandia)
Sultans of Swing/Portobello Belle (live) – 7’’ Single (Hollandia)

Az 1989-ben kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
Back to the Hits:
Money for Nothing / Twisting by the Pool – 7’’ Single (USA)

Back to the Hits:
So Far Away / Walk of Life – 7’’ Single (USA )

Back to the Hits:
Sultans of Swing / Down to the Waterline – 7’’ Single (USA )

Sultans of Swing / Portobello Belle (live) / Romeo and Juliet / 
Money for Nothing. Maxi-Single CD – Limited Edition (Német-
ország)

A „Last Exit to Brooklyn” zenészei:
Irvine Arditti: hegedű
Guy Fletcher: billentyűsök
Mark Knopfler: gitár
David Nolan: hegedű
Chris White: szaxofon

A dalok kiadója a Rondor Music (London) Ltd. / Straitjacket 
Songs Ltd.

Az albumhoz egyetlen jelentősebb kislemez sem készült. 
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11. fejezet

„A Te sajátosan édes stílusod…”

Fej fej mellett. No, nem valami versengésről van szó, hanem az 
1990-ben megjelent új nagylemezről, melyet mindenképpen érdemes 
megemlítenünk. Ezúttal nem Dire Straits albumról, vagy filmzené-
ről beszélhetünk, hanem valami egészen új dologról. Mark Knopf-
ler egy óriási sikerű country-lemezt készített Chet Atkins-szel33 kö-
zösen, duóban. Egy tribute-show-ban lépett fel vele Nashville-ben, 
ahol még az Everly Brothers is szerepelt. Ebből a találkozásból szü-
letett meg ez a nagyszerű album, melynek címe: „Neck and Neck”. 

Chet Atkinsről is ejtsünk néhány szót: ő tette sínre az Everly 
Brotherst 1956-ban, mint a country műfaj legismertebb szakembe-
re, tudományos kutatója. Már egészen korán, iskolás korában ér-
deklődött a country-zene iránt, s csatlakozott Bill Carlisle dixieland 
zenekarához. A ’60-as évek elején jazz-orientációjú bandát hozott 
létre, és kialakították az ún. nashville-i hangzást. Később az RCA 
Lemeztársaság feje lett.

A „Neck and Neck” az amerikai country-listán az első helyig 
jutott és Grammy-díjat kapott ugyanebben a kategóriában. Mark 
zeneszerzői tehetségét itt mindössze egyetlen dal erejéig használta 
fel, mert zömében más szerzők dalait adták elő. Így például Paul 
Kennerly, Don Gibson vagy James Rich szerzeményeit. Ennek el-
lenére a tíz dalt tartalmazó korong anyagából több kislemez lett. 
A lemezen még közreműködik Guy Fletcher, a country-megasztár 
Vince Gill is, valamint a pedal steel gitáros Paul Franklin is, akire 
később még visszatérünk.

Az albumon egymást váltják az énekes és a hangszeres dalok, 
egyenként öt-öt hallható mindegyikből. Van egy ironikus szerze-

33 Chester Burton Atkins (1924-2001) amerikai gitáros, szerző, producer.
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mény is, amely tulajdonképpen paródia, ez a „There’ll Be Some 
Changes Made”, amelyben a két gitáros viccelődik egymással: jókat 
nevetnek, csipkelődnek egymással. Nos, ilyen „lazán” dobták össze 
ezt a nagysikerű country-lemezt. A borítón a két zseni mosolyog 
ránk kedvenc hangszerükkel a kezükben.

A Chet Atkinsszel való közös country-kitérő páratlan élményt 
nyújtott Marknak, ugyanis ennek hatására egy új bandát toborzott, 
hogy saját örömére zenélgethessen tovább ebben a műfajban. Meg-
kereste régi ismerőseit – akikkel a Duolian String Pickersben zenélt 
–, a bluesgitáros Steve Phillipset34 és Brendan Crokert és megalapí-
totta új zenekarát The Notting Hillbillies néven.

Turnéik is kizárólag az Egyesült Királyságban zajlottak, London 
és Közép-Anglia városainak neves koncerttermeiben. Ezen kívül 
számos jótékonysági kezdeményezésben vettek részt. Az együttes 
neve a londoni Notting Hill városrész nevéből és a hillbilly (vidéki, 
falusi lakos) szóból alkotott szójáték. Utóbbinak két jelentése is van: 
1. gúnyos kifejezés, amely Amerika dél-keleti hegységeiben élő par-
lagi, elmaradott „mucsai” embereket jelöli; 2. a country és a western 
stílus másik elnevezése.

Az együttes születési időpontjának 1986. május 31-ét tekinthet-
jük, amikor a leedsi The Grove Pubban először lépett fel együtt 
Knopfler, Croker és Phillips. Angol és amerikai népdalokat, vala-
mint népszerű nótákat játszottak.

1989-ben csatlakozott Guy Fletcher, a Dire Straits billentyűse, 
basszusgitáron Marcus Cliffe a 5 O’Clock Shadowsból, dobon pe-
dig a Dire Straits menedzsere, Ed Bicknell játszott. Elkezdődtek 
a próbák és a lemezfelvétel, majd 1990-ben megjelent az együttes 
egyetlen albuma, a „Missing… Presumed Having a Good Time”. 
Áprilisban és májusban zajlott az első turné, ezekre a koncertekre 
már huszonhat-huszonnyolc számmal készültek, többek közt sa-

34 Markkal együtt tanulta az újságírást a leedsi egyetemen. Ő ismertette meg 
Markkal a picking és bottleneck-technikát, és ő készítette a híres National Steel 
gitárt, mely a „Brothers in Arms” borítóján látható.
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ját és Dire Straits számokkal: „Water of Love”, „Setting Me Up”, 
„Why Worry”, a hivatalosan csak a következő évben megjelent 
„When It Comes to You” és a stúdióban fel sem vett „I Think 
I Love You Too Much”. Ezután mindenki visszatért a korábbi 
együtteséhez.

1993-ban két jótékonysági koncertre újból összeállt az együttes, 
Guy Fletcher helyett Alan Clark foglalt helyet a billentyűknél. Ezt 
az időszakot Knopfler uralta: a két jótékonysági koncerten rengeteg 
Dire Straits-számot játszottak, közülük a „Ticket to Heaven” és a 
„How Long” csak ekkor hangzott el élőben.

1996-1997-ben többek között Knopfler szólóturnéja miatt csupán 
néhány jótékonysági fellépést vállaltak, 1998-1999-ben aztán követ-
kezhetett a második turné. A koncert programját részben lecserél-
ték, és ezzel a programmal újra bejárták Dél- és Közép-Angliát.

2002 júliusában a Mark Knopfler  &  Friends néven szerve-
zett jótékonysági koncertek első felére újra összeállt az együttes. 
A doboknál ekkor Danny Cummings váltotta Bicknellt, és csat-
lakozott az együtteshez hegedűn Bobby Valentino és szaxofonon 
Chris White.35

Visszatérve a „Missing…”-re: ez a muzsika a country és a jazz, 
ezen belül is a szving különleges elegye. Jellemző rá a virtuóz pen-
getős játék, így fontos hangszerei a gitár, a bendzsó és a mandolin. 
Hogy mennyire alapnak számít ez a műfaj, azt az is mutatja, hogy 
belőle fejlődött ki később a western-swing és a rockabilly. Szó, ami 
szó, ez a lemez egészen más, mint a korábbi Dire Straits-munkák, 
vagy akármelyik filmzene. Az albumon még közreműködik a fenti-
eken kívül Paul Franklin36.

A Notting Hillbillies megalakulása tehát egyfajta jam-session-
nek37 indult, de aztán rájöttek, hogy ez az együttműködés nemcsak 

35 Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Notting_Hillbillies

36 Amerikai muzsikus, 1953-ban született, számos pengetős hangszeren és do-
bon játszik, de fő hangszere a pedal steel gitár. Karrierjét a ’70-es években kezd-
te Barbara Mandrell roadzenekarában, jelenleg is aktív muzsikus

37 Örömzenélés
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arra jó, hogy kedvenc country-blues dalaikat előadják, hanem arra 
is, hogy közösen alkossanak. Ebből az örömzenélésből született 
meg ez az album, amelyről Mark így nyilatkozott:

„Nem eg y műfaj feltámasztásáról volt szó, hanem arról, hog y emlékeztessük 
az embereket: ez az irányzat a mai napig létezik. Sajnos, a sajtó csak arról 
beszél, ami éppen divatos.”

A „Missing… Presumed Having a Good Time” lemezt a benn-
fentesek klasszikusként emlegették, mely spontán és őszinte, tele 
blues-zal és hozzáértéssel. Az alkalmi társulás rhythm  &  blues, 
rockabilly, country-blues melódiákat játszott bár- és klubzenészek 
stílusában. Remek szabadidőzene ez. Igazi profik lazítanak, kalan-
doznak a rock világában. A Dire Straits és Knopfler-híveknek ez a 
lemez csalódás, mert Mark csupán a háttérből irányít. A főszerep 
a zenéé, melyet manapság elég ritkán hallani. Knopfler mindössze 
egy dalban énekel szólót, a többiben felváltva Phillips és Croker, de 
a legtöbb nótában mindannyian, kórusban énekelnek.

Egy interjúban, mely a Rock Expressz című lapban jelent meg, a 
csapatról kérdezték Markot:

„– Mindenki az új Dire Straits albumra vár, erre te fogod magad 
és saját bandát alapítasz. Miért éppen most?

– Ez véletlen. A dolog már másfél éve folyamatban volt. Három zenészba-
rátommal eg yütt vissza akartunk térni a zenei g yökerekhez. A Dire Straits 
dalokat aláfestő zenének használják minden áruházban… hányni tudnék tőle. 
Az, hog y a Straits-nag ylemez meg jelenése most eg y fél évvel kitolódik, ez pech, 
de nem igazán gond. A „Missing…” ug yanezzel az erővel akár Dire Straits-
mű is lehetne.

– A The Notting Hillbillies kísérőszövegében az áll, hogy ez a 
banda hallani sem akar tv-fellépésekről és fotózásokról. Ez azt je-
lenti, hogy eleged lett a zenei üzletből?

– Egész eg yszerűen nem érdekel. A magánéletben alig hallgatok zenét.
– A The Notting Hillbilliesszel április 2-ától klubturnétok indult 

Angliában. Ez lenne a kezdete a Dire Straits nagy visszatérésének?
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– Nem, ez a turné igazán semmi különös. Kicsi és intim. Szeretném megint 
a bőrömön érezni a zenét.”

A Notting Hillbillies dalai között a klasszikus country ugyanúgy 
megtalálható, mint a boogie-woogie, a western-swing, vagy a me-
lankolikus jazz. Kiváló a vokál is, mely gospel és spirituális hangvé-
telű. A lemez producere Mark mellett Guy Fletcher. Három dalhoz 
készítettek videót: „Your Own Sweet Way”, „Will You Miss Me”, 
„Fell Like Going Home”.

Íme, egy koncertjük: 
A színpadkép egyszerűbb már nem is lehetne: világos molinó a 

hátsó falon a szokásos „The Notting Hillbillies” felirattal, a szín-
padon meg a hangszerek. Ennyi. De a Pavillon Theatre 1200 néző-
je Glasgow-ban nem is várt technikai csodákat, izgalmas színpadi 
konstrukciókról nem is beszélve. Mark Knopfler egymagában is ele-
gendő. Miközben kialszik a fény, az őszülő szupersztár lezser öltöny-
ben, nyakkendőben, pontosan fél kilenckor megjelenik csapatával a 
színpadon. Rövid üdvözlés: „Helló, örülök, hogy újra itt lehetek”, 
és máris a húrok közé csap: „Run Me Down”, „Weapon of Prayer”, 
„Please, Baby”, „Blues Stay Away from Me”. Valamennyi dal az új, 
grandiózus albumról való. Ezeknél a daloknál Mark Steve-nek és 
Brendannak engedi át a vezérszólamot, ő csak a „Will You Miss 
Me”-nél kapcsolódik be az énekbe. A közönség már együtt él velük. 
A „Your Own Sweet Way” és a Dire Straits-klasszikus „Tunnel of 
Love” számoknál Mark gitárszólóit a skótok frenetikus tombolással 
jutalmazzák. A hillbillyk nyolcszor cserélnek gitárt a koncert alatt, 
de a legtöbb nótát azzal a National Steellel játsszák, melyet Steve 
kifejezetten erre az alkalomra készített.

Felejthetetlen az a három és félóra, amit Knopfler és társai a szín-
padon töltenek. A tizenegy nagylemez-számon kívül eljátszanak még 
egy Straits-sikert, azután két zseniális feldolgozást és ráadásként a 
„The Train”-t, valamint Elvis dalát, a „That’s Allright Mama”-t. 
Hatalmas ováció, fülsiketítő füttykoncert és a The Notting Hillbil-
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lies még egyszer színpadra lép, hogy előadja új kislemez-slágerét, a 
„Feel Like Going Home”-ot.

Nos, igen… Angliai fellépésein Mark valóságos gitárorgiákat ren-
dezett, de mindezt nem illik szemére hányni, hiszen ő mindig meg-
marad a gyér hajzatú, kisfiúsan hamiskás mosolyú gitárosnak…

A lemezborítón a mesternégyes fekete-fehér fényképe látható, az 
album címéből csak a „Missing…” olvasható, a többi a hátoldalon 
folytatódik.

A „Neck and Neck” zenészei:
Chet Atkins: gitár, ének
Floyd Cramer: billentyűsök
Guy Fletcher: billentyűsök, basszus, dobok
Paul Franklin: steel gitár, pedabro, dobro
Vince Gill: háttérvokál
Mark Knopfler: gitár, ének
Larrie Londrin: dobok
Edgar Meyer: basszus
Mark O’Connor: hegedű, mandolin
Steve Wariner: basszus

Az album a Columbiánál jelent meg, a producer Mark Knopfler.

Az 1990-ben kiadott leg jelentősebb Chet Atkins / Mark Knopfler kisle-
mezek:

Poor Boy Blues / So Soft, Your Goodbye – 7’’ single (USA,  
Hollandia), 12’’ EP (Hollandia)

The Next Time I’m in Town / Sweet Dreams – 7’’ single  
(Hollandia)
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A „Missing… Presumed Having a Good Time” zenészei:
Brendan Crocker: gitár, ének
Guy Fletcher: billentyűk, ének
Paul Franklin: pedál steel gitár
Mark Knopfler: gitár, ének
Steve Phillips: gitár, ének
A dalok kiadói:
1., 3., 4., 8: Rondor Music (London) Ltd. / Straitjacket Songs 

Ltd.
2: SBK United Partnership Ltd.
6: Campbell Connelly  &  Co. Ltd.
7: Endomorph Music Publishing
9: Chappel & Co. Ltd.
10: Zomba Music Publishers Ltd.
11: Charsy Music Inc.

Az 1990-ben meg jelent leg jelentősebb The Notting Hillbillies kislemezek:
Feel Like Going Home / Lonesome Wind Blues – 7’’ single (Né-

metország)
Feel Like Going Home / Lonesome Wind Blues + 1 dal – 12’’ 

EP (Németország)
Maxi-single cd (Németország)
Will You Miss Me / That’s Where I Belong – 7’’ single (Német-

ország)
Will You Miss Me / That’s Where I Belong + 1 dal – 12’’ EP 

(Németország)
Your Own Sweet Way / Bewildered – 7’’ single (Németország)
Your Own Sweet Way / Bewildered + 1 dal 12’’ EP (Németor-

szág)
Maxi-single cd (Németország)

A „Lonesome Wind Blues” viszont nem szerepel a nagyleme-
zen.
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12. fejezet

„Minden utcán”

„Rájöttem, hog y dalaink nag yon sok embernek fontosak, akiket szomorúvá 
tesz az a gondolat, hog y a Dire Straits nem folytatja…”

Így nyilatkozott Mark 1990-ben, a The Notting Hillbillies-al-
bum megjelenésekor a Rock Expressznek adott interjúban. Mint 
azt már tudjuk, a legendás „Brothers in Arms” megjelenése után 
Mark nem töltötte tétlenül az idejét, volt munkája bőven. A filmze-
nék, a fellépések Eric Claptonnal, a The Notting Hillbilliesszel való 
klubturnék között nem volt ideje arra, hogy a Dire Straits ügyeivel 
foglalkozzon. Mígnem, egy karácsonyi vacsorán a londoni Halycon 
Hotelben Mark feltett egy kérdést John Illsleynek:

„– Lenne kedved még eg yszer ezt csinálni?
John hallgatott egy pillanatig, majd válaszolt:
– Igen… Januárban van nég y hét szabadságom…”
S amikor elköszöntek egymástól, már megvolt egy újabb Dire 

Straits-album terve. 1990 júniusában Mark a feleségével és a gyere-
kekkel második otthonába, Long Islandre költözött, hogy a dalokat 
az új projekt számára megírja. Ez lett az „On Every Street”, mely 
1991 februárjára készen is lett, de még így is hat teljes év telt el a 
legutóbbi stúdiólemez között.

A hosszú szünet az együttes felállásában is változásokat hozott: 
Terry Williams lemorzsolódott, így tehát az ő helyére a Dire Straits 
történetében már a harmadik dobos érkezett, Chris Whitten38 stú-
diózenész személyében. A lemez munkálataiban Jeff Porcaro is segí-
tett, aki a Toto együttes dobosa volt, de szerepelt Michael McDonald, 
a Steely Dan és Donald Fagen lemezein is. A régi nagy ötösből Mark 

38 1959. március 26-án született brit session-dobos, dolgozott többek között 
Paul McCartney „Flowers in the Dirt” című lemezén is.
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és John mellett megmaradt a két remek billentyűs, Alan Clark és 
Guy Fletcher. Érdekes, hogy David Knopfler távozása után egyik rit-
musgitáros sem bírta sokáig a gyűrődést, hiszen Hal Lindest és Jack 
Sonnit követően most ekkor egy új, képzett zenész, Phil Palmer39 
mutatkozott be, aki többek között Eric Claptonnal és Tina Turnerrel 
is dolgozott. Mark „magával hozta” a Hillbilliesből Paul Franklint, 
aki a pedál steel gitárral ezentúl meghatározó hang lett a Dire Straits 
zenéjében. Valamint még meg kell említenünk Chris White-ot, aki a 
„Brothers in Arms”-turné óta hűséges lett az együtteshez, és egyéni 
színfoltjává vált a bandának. És hogy teljes legyen a sor, szerződtet-
tek egy ütőst is, Danny Cummingst40, aki mind a lemezen, mind a 
koncerteken nagy erőbedobással játszott.

Így tehát az új banda nem kevesebb mint kilenc tagot számlál, 
ez ideig soha nem zenéltek ilyen sokan a zenekarban. S mivel több 
a muzsikus, több a hang így tökéletesebb, teljesebb a hangzás. A 
rajongók és kritikusok kitörő lelkesedéssel fogadták az új lemezt, 
és nem kis elvárással, az „On Every Street”-től is azt várták, hogy 
hasonló élvezetet jelent, mint elődje, a „Brothers in Arms”.

Igen… a lemez beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Kétségtele-
nül állíthatjuk, hogy 1991–92 legörömtelibb visszatérése ez a lemez 
volt. S elmondható az is, hogy akkoriban minden Dire Straits-ra-
jongó (beleértve a szerzőt is) rohant a lemezboltokba, hogy az új 
mű minél hamarabb a kezébe kerüljön. Mark teljesen eloszlatta a 
rajongók félelmét, valamint a rosszindulatú pletykákat, miszerint a 
Dire Straits felbomlott. Ed Bicknell, a zenekar menedzsere így nyi-
latkozott:

„1991 szeptemberében jön a régen várt új lemez. A fiúk olyan jóban vannak, 
mint még soha, és már alig várják az élő fellépést.”

Bizony a rosszmájú kritikusok nagyot csalódtak, mert az „On 
Every Street” 1991. szeptember 23-án már a lemezboltok polcain 

39 1952-ben született Londonban.

40 Sheffieldi születésű ütős, dobos számos művésszel (Pet Shop Boys, George 
Michael, Elton John, Simple Red, Bryan Adams, Talk Talk, stb.) muzsikált.
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pihent. De nem sokáig, mert három hónapon belül elkapkodták. 
Így az újra kiadott példányokkal együtt pontosan ötmillió kelt el 
belőle, s az együttes platinalemez-kitüntetést kapott. Visszatérésnek 
nem is rossz.

A Dire Straits nemcsak mennyiségileg változott meg, hanem mi-
nőségileg is. Ha az „On Every Street”-et összehasonlítjuk az eddig 
megjelent lemezekkel, akkor világosan kitűnik, hogy Mark ismét 
egy stíluskanyart hajtott végre. A lemez tartalmaz ugyanis country-
bluest, rockabillyt, rhythm & bluest, rock & rollt és bluest, a bőség 
zavarával találjuk szemben magunkat. Mark nem sokat variált a le-
mezen, csak annyit, hogy a fenti irányzatokban írt dalokat ötvözte 
a modern rockzenei hangzással, mely nagyon is érzékelhető, a The 
Notting Hillbillies hatását pedig nem is tagadhatná le. A zenei kité-
rők valamiféle többletet nyújtottak érzelmileg és zeneileg egyaránt, 
ami csak jót tett a lemeznek. S már nagyon hiányzott az új album 
azoknak, akik a diszkó, a rap és metál kavalkádjában megnyugvásra 
vágytak. A Dire Straits az idők során mindig megállta helyét a sok 
irányzat és stílus között, melyek teljesen lerombolták az eszmény-
képet.

Az „On Every Street” kivételes csemege a rajongók számára. S 
meglehet, hogy valami újat hozott, de mindenképpen tartotta azt 
a formát, amit az 1977-ben alakult zenekar a köztudatba bevitt. 
Egyebekben Mark sem változott semmit, azt leszámítva, hogy haja 
gyérebb és őszebb lett… A zenei sajtót továbbra is megvetette. Egy 
interjú során kezével szinuszgörbét rajzolt a levegőbe, így mutatta 
be a zenei sajtó taktikáját: először a magasba emelik az újdonságot, 
aztán a földbe döngölik, hogy később ismét felmagasztalhassák. 
Leplezetlen unalommal válaszolgatott a számtalanszor hallott, se 
nem elgondolkodtató, se nem provokatív kérdésekre. Ő tesz szí-
vességet, hogy szóba áll az újságírókkal, nem pedig fordítva, mint a 
kezdet kezdetén. 

Az efféle kritikai hullámvasút már régóta se jót, se rosszat nem 
jelent a Dire Straits számára. A csúcson állnak, s tán ott is maradnak 
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örökre. Ezt mutatta az „On Every Street”, mely a ’90-es évek elején 
megjelent albumok közül a legjelentősebbek közé sorolandó.

Talán már az első dal is sugallja, hogy a hallgató nem szokványos 
Dire Straits-lemezt tart a kezében. A „Calling Elvis” egyáltalán nem 
viseli magán a zenekar jellegzetes, dallamdús hangjait. Egyhangú, 
monoton ritmusok, mindig visszaköszönő riffek, túl egyszerű szö-
vegek. Maga a mondanivalója is csak annyi, mi lenne akkor, ha az 
ember úgy telefonálna haza, hogy Elvist hívná, és nem az otthonia-
kat. Ebből az ötletből született ez a dal, amit a korong megjelenése 
előtt kislemezre másoltak, s Mark 42. születésnapján, 1991. augusz-
tus 12-én piacra dobtak. A Philips támogatásával pedig készítettek 
hozzá egy remek videót, amelyben a Dire Straits zenészeit mari-
onett-figurákkal helyettesítették. A „Calling Elvis” furcsasága az, 
hogy az egyik strófában csak Elvis-dalcímek vannak.

A következő dal a címadó szerzemény, ami már vérbeli Dire 
Straits-dal. Az „On Every Street” a lemez gyöngyszeme. Fájdalma-
san szép darab, mely a magányról, a kiüresedettségről és az elmúlt 
boldog napokról szól. A zongora és a steel gitár viszi a prímet, a 
gitárok picit háttérbe szorultak:

Ott kell lennie a bejeg yzéseidnek valahol
talán ott rejt eg y könyv, vag y eg y napló
de a lényeg – arcod sértődött a fotón
szent és mégis világias
g yönyörű és mégis fájdalmas
ujjnyomaid valahol még melegek
és én minden utcán az arcod keresem

Eg y nőcsábász – a szokásos tetkóval
csizmáján ezüst sarkantyúval
kérdi „most mit mondjak, hog y itt állsz mellettem
a csaj a kerekeim alá vetette magát
na persze, ez veszélyes út, veszélyes teher”
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s a tűzijáték forrón felrobban a szabadság végén
és én minden utcán az arcod keresem

Eg y szimfónia hasít három szólamban a térbe
a hold fejjel lefelé lóg
nem tudom, miért foglalkozom még ezzel az ügg yel
ez eg y mohó város
megnehezíti, hog y a nyomokat kövessem
oly hiábavaló mindez
mert keserű ízű minden g yőzelem
és én minden utcán az arcod keresem

Amikor ezt a dalt hallgatja az ember, valamiféle emelkedett ér-
zés, ünnepélyes hangulat fogja el. Furcsa, de kellemes, borzongató 
érzés, amit talán nehéz is lenne szavakba foglalni.

Az egész dal menetén egy visszatérő akkord vonul végig, mely 
végül a többi hangszerrel kísérve teljesedik ki. Ha jobban belegon-
dolunk, talán inkább ezt a szerzeményt kellett volna először kisle-
mezre másolni, de erre majd csak 1992-ben került sor.

A „When It Comes to You” valóságos rhythm & blues szerze-
mény, és főleg a gitárok kapnak nagyobb szerepet. Különösebb 
mondanivalója nincsen ennek a nótának, melyet nemcsak a Straits 
előadásában lehetett hallani, hanem a Yes frontembere, Jon An-
derson is feldolgozta. Itt jegyezzük meg, hogy e lemez dalaiból is 
süt a Markra oly jellemző cinizmus, irónia – talán még akkor is, ha 
nem e célzattal írták meg őket.

A „Fade to Black” az „On Every Street” mellett a legszebb szer-
zemény, igazi blues nóta. John Lee Hooker, B. B. King és Eric Clap-
ton hatása nagyon érezhető, a torzított gitár és a steel gitár egyéni, 
semmivel sem összetéveszthető hangzást kölcsönöz a Knopfler-féle 
bluesnak:
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Fogadok, engem már passzoltál
S látom is valahol azt a sötét szobát
Ujjaid körbeszaladnak szemüvegének keretén
Haját simogatják, gerincét karmolják …

Szerelem, szabadság, halál… nincs is mit hozzáfűzni, a dal ön-
magáért szól…

A következő daraboknál – és végig az egész lemezen – lassú és 
gyors dalok váltják egymást. Ilyen ritmusos, jól pergő nóta a „The 
Bug”, valamint az ezt követő lassú, melankolikus szerzemény, a 
„You and Your Friend”, mely a „Fade to Black”-hez hasonló érzése-
ket kelt a hallgatóban.

A „The Bug” banális történet egy autóversenyzőről, aki verseny 
közben kisiklik a pályáról, így kiesik a futamból, de mindenért kár-
pótolja csinos barátnője, aki kitart mellette.

A „You and Your Friend” témájában is, előadásmódjában is ha-
sonló a már említett „Fade to Black”-re. A szólógitár gyönyörű 
hangzása, amelyre szépen rásimulnak az ölbe fektetett steel gitár 
dallamai. Szépen szólnak a klasszikus spanyolgitár-technikával elő-
csalt akkordok, amelyeket a lágy, kissé szokatlanul finom basszus-
hangok egészítenek ki.

Az ezt követő nótát már egyáltalán nem a líraiság jellemez, ha-
nem a vadabb, keményebb, rockosabb előadásmód. A „Heavy Fuel” 
igazándiból egy dicshimnusz, amely a kemény életvitelt, a piálást 
és egyéb, más földi gyönyöröket magasztalja, úgy szép az élet, ha 
zajlik:

Azelőtt józan voltam, a piát nag yon nem bírtam
hat hambi, eg y kis skót viszki minden este
reggelire nikotin, csak ez hoz eg yenesbe
ha bírni akarod a g yűrődést és tuti akarsz lenni
nehéz üzemanyaggal kell élni
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Életem tökéletes összhang
kaja, vág y, erőszak
szex és pénz, jó, ha van
de a tuti, ha kitolhatsz másokkal

A csajom komál, mert erős vag yok
mindig mindenre bárhol kapható vag yok
szeretem a bigéket, nincs itt semmi para
hé, de minek is írtam ezt a dalt

Nem érdekel, ha már rohad a májam
és kit érdekel, ha feldobom a talpam
s ha már nem indulok be a csajokra
majd búcsúlevelet írok eg y százdollárosra
ha bírni akarod a g yűrődést és tuti akarsz lenni
nehéz üzemanyaggal kell élni

Ez a téma (is) „minden utcán” ott hevert, csak fel kellett venni és 
írni belőle egy jó kis dögös nótát. Ehhez is készült videó, amit Steve 
Barron rendezett, és az amerikai mozisztár, Randy Quaid szerepelt 
benne – elég hitelesen.

Az „On Every Street” harmadik gyöngyszeme az „Iron Hand”. 
Nem is annyira a mindennapok világából merít, inkább a múltat 
taglalja. Anglia egykori dicső napjait eleveníti fel. Fájdalmas, de na-
gyon is cinikus szerzemény, amely nemcsak a múltra, de a jelenre is 
kivetíthető.

Az álom őszinteségével az ég oly kék, a fű oly zöld
a flotta a mélykék óceánon g yőzelem felé tör
horizont kékje a megadott jel
szíjak és csizmák menetelnek előre az időben
kard és korbács, pajzs és buzogány
söpör végig a csatatéren
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S most az álom őszinteségével a vér oly vörös, a fű oly zöld
sarkantyúk fénye csillan a pej horpaszán
a lovasság szigorú rendben áll
ó, fájdalom, de mindez való
páncélos lovagok, dicső napok
ug yanaz a fájdalom, ug yanaz a vétek
azóta sem tudjuk megváltani a régi időket

Az „Iron Hand” egy olyan darab, ami szinte csontig hatol, szép-
ségével megborzongatva hallgatóit.

A lemez legcinikusabb szerzeménye a „Ticket to Heaven”, amely 
előadásmódjában egyszerű, kellemes és fület gyönyörködtető, de a 
témája már korántsem az. 

Az emberek naivak, hiszékenyek, a paradicsomi luxushoz vezető 
út pedig igencsak rögös. Lehet, hogy a mennyben nem kell a fűtést 
és a világítást fizetni, de addig is, itt a Földön hideg van, ruházkod-
ni, enni kell, de semmit sem adnak ingyen. Mint ahogy ez a dalból 
is kiderül, még a prédikátorok szent beszéde sem hangzik el ingyen, 
így a sok szegény ember az utolsó fillérjét is feláldozza, hogy csak 
üdvösséget nyerjen – s közben az egyház vagyona egyre gyarapodik. 
A téma itt is az utcán hevert, és nem a Dire Straits volt az egyetlen 
banda, aki lehajolt érte41.

A lemez legéletvidámabb dala a „My Parties”, amely mulatságos, 
de minden kétséget kizáróan ironikus is egyben. Ha az ember elő-
ször ad partit a barátainak, előfordulhat, hogy túlságosan elvész a 
részletekben, mert nagyon szeretné, hogy minden jól sikerüljön. 
Alapelv viszont, hogy partit azért rendezünk elsősorban, hogy bará-
taink jól érezzék magukat, másodsorban pedig azért, hogy vagyoni 
helyzetünkkel eldicsekedhessünk. 

41 1991-ben a Genesis „We Can’t Dance” című albumán szerepelt egy dal, „Je-
sus, He Knows Me” címmel, melyben a zenészek a tv-prédikátorokról szedték 
le a keresztvizet.
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Nos, ebben a dalban ez a két motívum felcserélődött kissé. Ha 
valaki nagy jelentőséget tulajdonít a réz WC-papír tartónak, a te-
lefonnak, a zsúrkocsinak, és a zenélő ajtócsengőnek, akkor ez már 
enyhe túlzás. A téma ellenére igencsak színvonalas szerzemény, ki-
csit magán hordozva a jazz-rock elemeit, a fúvósok viszik a prímet, 
főleg a szaxofon játszik vezető szerepet.

Az album legelvontabb és legfurcsább (már ami a szöveget illeti) 
dala a „Planet of New Orleans”. Közel nyolc perces időtartamával 
méltó helyet foglal el a balladisztikus szerzemények között. Túlsá-
gosan is elvont, ellentétekkel, ellentmondásokkal teli darab, mely-
ben a gitár és a szaxofon kettőse remekül érvényesül, habár fájdal-
mas hangzásban. Kiábrándultság, szomorúság, csalódás hallatszik 
ki belőle.

Ha az Olvasó jó megfigyelő, akkor észrevehette, hogy az „On 
Every Street” dalainak túlnyomó része a „leg” jelzőt kapta. Való-
ban, mindegyik dal magán visel valami újat, valami különlegeset. 
Mindegyik egy „leg” a maga módján. Így van ez az utolsó dalocs-
kával is, mely szinte felüdülésként követi az előző, kissé lehangoló 
dalt.

A „How Long” roppant egyszerű, kedves, kis négyakkordos da-
rab, amit akár egy szál gitárral is elő lehet adni. Tipikus country dal, 
jól érződik rajta Chet Atkins és persze a The Notting Hillbillies 
hatása, ami pontosan illeszkedik a Dire Straits képviselte műfajhoz. 
A „How Long” egy függőben hagyott kérdés, amire könnyen meg 
lehetne felelni, de mégsem válaszol senki. Jó ez a dal, annak elle-
nére, hogy nem olyan igényes, mint a lemez előző tizenegy szer-
zeménye. Nincsenek frenetikus gitárszólók, a szövege könnyű, és 
könnyen megjegyezhető. Viszont méltó záró darabja egy csodálatos 
lemeznek, mellyel a Dire Straits visszatért a zenei közéletbe, meg-
nyugtatva sok millió rajongót, eloszlatva minden kétséget. De azért 
nagyon reméljük, hogy nem kell feltenni a kérdést: „How Long”?

Bár a lemezre eredetileg tizenöt dalt terveztek, mégis csak tizen-
kettő került fel rá. A lemaradt háromból kettőt kiadtak kislemezen: 
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a „Millionaire Blues”-t, és a „Kingdom Come”-ot, mindkettőt még 
1991-ben, a harmadik az „ I Think I Love You Too Much”42 nóta 
lett volna, de ennek még stúdióváltozata sem jelent meg, és koncert-
felvételként sem rögzítették, annak dacára, hogy Mark 1990 júniu-
sában a knebworth-i fesztiválon előadta ezt a dalt.  

A lemez három dalához készült videó: „Calling Elvis”, The Bug” 
és a „Heavy Fuel”. Az első potom háromszázezer dollárba került, a 
benne szereplő bábokat Steve Barron tervezte.

Az „On Every Street” megjelenésével egyidőben a Dire Straits 
világkörüli turnéra indult, amelyet közel három évesre terveztek. 
Ha még emlékszünk, 1985-ben kezdődött az a nagyszabású kon-
certkörút, amely megszakítás nélkül másfél évig tartott. A turné vé-
geztével úgy látszott, az együttes végképp leköszön, de szerencsére 
ez nem következett be.

Az „On Every Street Tour” 1991. augusztus 23-án indult Dublin-
ból, és ezzel a Dire Straits ismét a nyakába vette a világot. Minden 
egyes fellépésük alkalmával első osztályú a hangzás, kiváló a keve-
rés, egyszerűen Mark Knopflerhez méltó a tökély. A közönségvéle-
mény természetesen eufórikus. Technikai trükkök nincsenek, csak a 
ZENE. A koncertek különlegessége csak annyi, hogy minden egyes 
előadás alkalmával, vagyis a turné 267 napján más-más program 
futott.

42 Ezt a dalt előadta koncertjén a Jeff Healey Band, melynek énekes-gitárosa 
vakon, ölébe fektetett gitáron játszik.
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Az „On Every Street” zenészei:
Alan Clark: billentyűk
Danny Cummings: ütősök
Guy Fletcher: billentyűk
Paul Franklin: pedál steel gitár
Vince Gill: vokál
John Illsley: basszusgitár
Manu Katche: dobok
Mark Knopfler: gitár, ének
Phil Palmer: ritmusgitár
Jeff Porcaro: dobok
Chris White: fúvósok

A lemez producere Mark Knopfler és a Dire Straits.
S itt jegyezzük meg, hogy 1992-ben megjelentették második vi-

deo-összeállításukat, ezúttal már az összes Dire Straits és a The 
Notting Hillbillies videogyűjteménnyel. A közel kilencven perces 
VHS-en 1978 és 1991 között, vagyis a zenekar egész történetét 
felölelő korszakából született húsz dal látványát és hangzását él-
vezhetjük.

1993-ban jelent meg az „On the Night’ című koncertfelvétel, 
mely az „Alchemy” után a második. A felvétel 1992 májusában 
rögzítették az alábbi helyszíneken: Les Arčnes, Nimes, (Franciaor-
szág); Feijenoord Stadion, Rotterdam (Hollandia). Kiadója a Ver-
tigo és a Warner Bros. (USA), a producer itt is Mark Knopfler, 
Guy Fletcher.

Szintén 1993-ban jelent meg az „Encores” című EP, mely az aláb-
bi dalok koncertverzióját tartalmazza: 

„Your Latest Trick”
„The Bug”
„Solid Rock”
„Local Hero (Wild Theme)”
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13. fejezet

„Halld meg vallomásom”

Knopfler-aranyköpések az „On Every Street”-ről
(Interjú-részletek a Rock World c. lapból)

Érzitek a feszültséget? Semmi pánik! Nem földrengésről van szó, 
hanem a Dire Straits új albumáról, amely keresztülzeng Európán. 
Az „On Every Street” tavaly augusztusban startolt Írországban, és 
úgy néz ki, hogy a fiúk még 1993-ban is úton lesznek. S itt van Mark 
Knopfler, aki izgatottan várja az Earl’s Court-beli koncertet.

Mark nehéz falat, nem különösebben beszédes és bizalmatlan a 
sajtóval szemben. De ennek most semmi nyoma nincs. Jó kedélyű-
nek látszik. A banda már a fél világot bejárta, de ennek ellenére 
Knopfleren nem érződik a feszültség jele.

„Biztos, hog y ez íg y is van, de eg y utazás nem mindig kellemes…”
Mark nem szeret hosszabb távon távol maradni a családjától. Mi-

ért? Talán azért, mert egy kicsit jobban gitározik az átlagzenészek-
től, és az ember elhiszi neki, hogy elvonási tünetektől szenvedne, ha 
nem muzsikálhat. Ezen kívül nem is tudja, mivel is foglalkozhatna, 
ha nem zenész lenne. Ráadásul hat év telt el a legendás „Brothers 
in Arms” óta, a lemez minden idők legkeresettebbjévé vált. S ezt az 
óriási sikert nagyon nehéz túlszárnyalni. Legtöbben meg sem pró-
bálják, és a babérjaikon pihennek. Egy ideig úgy tűnt, mintha a Dire 
Straits is ezt tenné. Hat év végül is hosszú idő. Mark szenvedélyes 
zenész, de ha az ember nem Tokió, Los Angeles vagy Sydney vala-
melyik óriásstadionjában találja, akkor törzskocsmájában ül a helyi 
csapatával. S pontosan ezt tette az elmúlt hat évben is.

„A Brothers in Arms-turnén vag y 250 koncertet adtunk. Túlságosan ki-
merültünk, mire végeztünk. És sokáig tartott, míg újra kedvet kaptam a foly-
tatáshoz.”
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És bár a Dire Straits hivatalosan szünetet tartott, Knopfler ez 
alatt más lehetőségeket használt ki. Különböző művészalbumok-
nak volt a producere, komponált néhány filmzenét és Eric Clapton-
nal turnézott (csak úgy, hobbiból), hogy az élő fellépések örömét 
is élvezhesse. Együtt dolgozott a country-legenda Chet Atkinsszel, 
majd három hónapig Los Angelesben volt, és Randy Newmannel43 
zenélt. És persze meg kell említenünk a régi haverokból verbuvált 
The Notting Hillbilliest is.

„Eredetileg csak eg y lemezt akartunk felvenni, de olyan nag y kedvvel csinál-
tuk, hog y eg y turnéba is belefogtunk. És amikor hirtelen az órámra néztem, 
elmúlt öt év! S ezért nem oszlott fel a Dire Straits, habár az embernek az a 
benyomása, hog y feltétlenül szükség volt ezekre a kitérőkre, más lehetőségekkel 
is élni kellett. Eg y muzsikus természetesen lehet igen sokoldalú, de a saját 
zenekarát mindennél többre becsüli. S ezek a kitérők igencsak csiszolták a 
tudásomat, mert másoktól is sokat tanultam. A különmunkák igen hasznosak 
voltak számomra. Az embernek időnként jó mások álmait álmodni, de semmi 
esetre sem veszítheti szem elől a saját álmait!”

Mark ezt nem is teszi. Mindig a zene misztikuma az, mely az 
1978-as első lemez óta őt irányítja.

„A zene feneketlen. És mert sosem látod az alját, megpróbálsz mindig to-
vább-tovább jutni (nevet). Szeretem a munkám, az eg yüttest, a szövegírást. A 
zenéhez való viszonyom talán olyan, mint a hívő viszonya Istenhez. De az ember 
sosem remélheti, hog y valaha is megértik.”

Nehéz lehet a zene iránti szenvedélyt kiélni, mikor a másik olda-
lon egy óriási üzleti gépezet áll. A siker a „Brothers in Arms” után 
sem ringatta el, pedig miután megtette első lépéseit a színpadon, a 
világ egyik legjobb együttesével szerepelt. Mark ennek dacára fe-
szült és kissé hanyag benyomást kelt. Erről a véleménye:

43 Teljes nevén Randall Stuart “Randy” Newman (1943–). A ‘80-as évekig a 
poptól a mélyebb mondanivalójú szatirikus darabokig sok mindenben kipró-
bálta magát. Aztán a jelzett időszaktól kezdve az érdeklődése egyértelműen a 
filmzenék felé fordult. Olyan nálunk is jól ismert mozikhoz írt zenét – többek 
között –, mint a Vejedre ütök, az Egy bogár élete, a Ragtime, a Toy Story, a 
Szörny Rt., és a Verdák.
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„Nem, ez eg yáltalán nem foglalkoztat. Tulajdonképpen lényegtelen. Az 
utolsó turné végén már elég volt abból, hog y „a világ leg jobb bandája” vag y 
a „legnag yobbak” címekkel halmozzanak el minket. De ennek íg y kell len-
nie, mert lázadnék, ha másképp alakult volna. De fontos, hog y az ember 
mindenkivel sportszerű leg yen, aki bennünket akar látni és hallani, és ennek 
érdekében mindent meg kell tenni. Amikor legutóbb a Wembley-ben játszot-
tunk, sokaktól hallottam, hog y eg y egész hónapig kellene fellépnünk. Ez 
továbbvisz minket a kérdéshez: milyen a sz ponzorokkal való viszonyunk? 
Például itt van az óriási képernyőfal, amit a koncerteken használunk. Sok 
más bandával ellentétben mi semmi kivetnivalót nem találunk a sz ponzorálás 
ellen. Miért ne? Megkapjuk ezeket a príma képernyőket, amik sokkal job-
bak, mint azok, amiket eddig a stadionokban használtunk. Ha nem lennénk 
sz ponzorálva, koncertenként 150 ezer márkát kellene bérletre fizetnünk. A 
közönségnek persze jólesik a show-t nézni, és mi nem mondhatjuk, hog y hé, 
mi fizetünk x milliót azért, hog y veletek eg y bulit csináljunk. Nekünk nem 
feltétlenül van szükségünk a pénzre, turnézunk, mert ehhez van kedvünk, 
ilyen eg yszerű.”

A dalszerzésről beszélünk, ami nem könnyű. Mark fokozatosan 
gondolja ki a részleteket, amik tényleg a visszataszító valóságból fa-
kadnak. Szép és jó lenne, ha az olyan dalok, mint például a „Heavy 
Fuel”, vagy a „My Parties” és az „On Every Street” mások által 
vésődnének be az emberek agyába, sem mint Knopfler legszemé-
lyesebb látásmódja szerint. Ez egy kicsit bosszantja őt, de a maga 
tipikus filozofikus módján így vélekedik:

„Azt kívántam, az emberek a dalaimat a jellegük alapján ne velem azono-
sítsák, de végül ezt nem tudtam befolyásolni. Emlékszem, hog y a Guy’s News 
kiadója Londonban azt mondta, hog y a »Money for Nothing« övön alulra 
céloz. S bár jellemző, amit a videó számára terveztem, valami mást jelentett, ha 
az ember megnézte az MTV-n. Na ja, az ember adhat ki újságot, de ennek 
ellenére lehet hülye. A »Heavy Fuel«-nél is eg y nag yon megvetendő jellemről 
van szó, és sokan úg y hiszik, hog y a saját érzéseimet formáztam dalba, de ha 
megnézik hozzá a videót, akkor már tudni fog ják, hog y nem íg y van.”
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Ha megnézzük az „On Every Street” szövegeit, akkor ismét visz-
szatérünk arra a kiindulópontra, hogy Mark cinikus. Ő a valóság-
ban nem az, de a lemez igen…

„Igen, ez igaz. Sőt, úg y vélem, hog y néhány dal mint a »My Parties« talán 
túlságosan is cinikus. Eg yes dalokban megpróbáltam tudatosan nem olyannak 
hatni, de időnként ez nem jött össze.”

Itt van még egy példa egy igazán cinikus nótára, ez pedig a  
„Ticket to Heaven”, amelyben egy tipikusan amerikai tv-prédikátor-
ról mond vad véleményt, aki egy ötvenezer márkás Rolex karórával 
a csuklóján eseng a hívőkért, hogy azok minél többet adakozzanak 
neki.

„Ez a tv-prédikátor milliókat keres! És g yakran azoktól jön a pénz, akik 
nem engedhetik meg maguknak a luxust, ez pedig igen dühítő és felháborító! De 
ez is csak azt bizonyítja, mennyire hiszékenyek az emberek.”

Van még egy dal a lemezen, amely széleskörű érdeklődést vál-
tott ki. Ez a „Calling Elvis”, mely Mark sógorának egykori vélet-
len megjegyzése alapján született, aki elmesélte, hogy egyszer úgy 
hívja fel majd a nővérét, mintha Elvist hívná. Ez megragadt Mark 
fejében, az eredményt pedig hallhatjuk.

„Mindenki ismeri az érzést, amikor hazatelefonál. De én szeretem, ha eg y 
dal nem hasonlít a másikra. Még pontosan emlékszem eg y esetre, amikor a 
»Sultans of Swing«-et írtam. Akkor hívott fel eg y újságíró, és azt mondta, hog y 
rájött, ennek a dalnak igazából különböző síkjai vannak. De az nem jutott 
eszébe, hog y én ezzel mindig is tisztában voltam.”

A sajtó képviselőinek butasága bosszantja, de rögtön utána már 
nevet rajta. Úgy tűnik, ezekben a napokban gyakran teszi, és még 
akkor is nevetett, amikor a 40. születésnapját ünnepelte. Látszólag 
nem szenvedett a problémáktól, amik egy ilyen korú férfit foglal-
koztatják.

„Kell, hog y az embernek leg yen humora, ez mindenen átlendít!”
Ha csak lehet, az 50. születésnapján is nevetni akar – és talán még 

akkor is az „On Every Street”-turnén lesz. De nem szabad csügged-
ni! A közeli jövőben tervez egy koncertlemezt, és Mark fejében van 
még egy másik terv is: egy Everly Brothers-albumot készíteni.
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„A zenéjükön nőttem fel! Nag yon iz galmasnak találtam eg yütt játszani 
velük eg y Tribute-Show-ban, Chet Atkinsszel, Nashville-ben. Nag yon örül-
nék neki, ha viszontláthatnám őket. De hog y mikor lehet ez? 1994-ben, vag y 
esetleg később? Vag y talán akkor, amikor a turnénk véget ér? Nos, ez eltarthat 
eg y ideig…”

Mark Knopfler az „Alchemy: Dire Straits Live” koncerten, 
Hammersmith Odeon, London, 1983. július 22-23.
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14. fejezet

Még mindig „Minden Utcán”

– Miért tartott olyan sokáig a Dire Straits-szünet?
– A „Money for Nothing” 248 élő előadása után kikészültek az idegeim. 

Sem a csapatot, sem gitáromat nem akartam többé látni. Pontosan nég y hétbe 
tellett, amíg ezt az átkozott hangszert a kezembe tudtam venni.

– Naponta több mint 200 ezer dollárt fektettek az „On Every 
Street Tour”-ba, és azt remélitek, hogy több mint hétmillió nézőtök 
lesz. Mi van akkor, ha csak ötmillióan jönnek el?

– Csodálatos az albumunk, minden idők leg jobb csapatát sikerült összetobo-
rozni, és az emberek igenis kíváncsiak ránk. Tudom, hog y ez most nag yképű-
nek hangzik, de eg yáltalán nem félek attól, hog y nem sikerül.

– Eléggé diktátor-alkatnak tartanak…
– Lehet, hog y néha erőteljesebb hangnemet ütök meg, de végtére is az én dala-

imról van szó. Én inkább úg y látom, hog y demokratikus és igazságos vag yok. 
De mégis, valakinek csak meg kell mondania, hog y milyen irányba meg yünk!

– Kétszeres apa vagy és most már két éve turnézol. Hogy bírod 
ezt, és mindenekelőtt hogy viseli a családod?

– Amíg a fiaim kicsik és nincs meg az igazi időérzékük, ez számukra 
nem okoz problémát. Naponta eg y órát telefonálok haza, mivel a fiúk nag yon 
hiányoznak nekem. Ami a feleségemet, Lourdes-t illeti, ő tudta, hog y mire 
számíthat…

Nos, így nyilatkozott Mark az „On Every Street Tour” kellős 
közepén a Rock Expressznek, és ezzel talán elérkeztünk a követke-
ző albumig. Nem véletlen, hogy a sok csodálatos fellépésükből most 
kettőt választottak ki, és a legjobban sikerült dalokat egy lemezre 
sűrítették, majd a turné lezajlása után, 1993-ban piacra dobták „On 
the Night”44 címmel.

44 Lásd az előző fejezet végén található diszkográfiát.



141

MINTA

A felvételek 1992 májusában a rotterdami Feijenoord Stadionban, 
és a francia Nimes-ben, a Les Arčnes-ben készültek. Tíz dalt rögzí-
tettek, de megjelent hozzá egy ráadás-lemez is „Encores”45 címmel, 
melyen összesen négy koncertverzió hallható, de ebből csak három 
az új. A koncertanyag videón is megjelent, ezen azonban már a teljes 
repertoár megtalálható: tizenhárom dal, köztük öt az új lemezről, 
az „On Every Street”-ről. A Dire Straits kilenc zenésze több mint 
másfél órán át nyújt felejthetetlen zenei élményt a nézőknek és a 
hallgatóknak ezzel az új koncertalbummal.

45 Lásd az előző fejezet végén található diszkográfiát.
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Az „On the Night” zenészei:
Alan Clark: billentyűk
Danny Cummings: ütősök
Guy Fletcher: billentyűk, vokál
Paul Franklin: pedál steel gitár
John Illsley: basszus, vokál
Mark Knopfler: gitár, ének
Phil Palmer: ritmusgitár, vokál
Chris White: szaxofon
Chris Whitten: dobok

A lemez producerei: Guy Fletcher, Neil Dorfsman és Mark 
Knopfler.

A dalok kiadója a Chariscourt Ltd. / Rondor Music (London) 
Ltd.

A „Romeo and Juliet” kiadója a Straitjacket Songs Ltd. / Rondor 
Music (London) Ltd.

A „Money for Nothing” kiadója a Chariscourt Ltd. / Rondor 
Music (London) Ltd. (Blue Turtle Music ASCAP.)

Az 1991-ben kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
Calling Elvis / Iron Hand – 7’’ Single (Németország)
Calling Elvis / Millionaire Blues – 7’’ Single (USA)
Calling Elvis / Iron Hand / Millionaire Blues – 12’’ EP (Hol-

landia)
Maxi-Single CD (Németország)
Heavy Fuel / Kingdom Come – 7’’ Single (USA)
Heavy Fuel / Planet of New Orleans – 7’’Single (Németország)
Heavy Fuel / Planet of New Orleans / Kingdom Come – 12’’ 

EP (Hollandia)
Maxi-Single CD (Németország)
Phonogram Jubiles CD: Calling Elvis
Maxi-Single CD (Németország)
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Az 1992-ben kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
On Every Street / Romeo and Juliet – 7’’ Single (Németország)
On Every Street / Private Investigations / Sultans of Swing / 

Romeo and Juliet – 12’’ EP (Hollandia)
Maxi-Single CD (Németország)
The Bug / Twisting by the Pool – 7’’ Single (Németország), 7’’ 

Single (Hollandia)
The Bug / Twisting by the Pool / Expresso Love / Walk of Life 

– 12’’ EP (Hollandia)
Maxi-Single CD (Németország)
You and Your Friend / Badges, Posters, Stickers, T-Shirts – 7’’ 

Single (Németország)
You and Your Friend / +2 dal Maxi-Single CD (Németország)
Az 1993-ban kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
Encores:
„Your Latest Trick”
„The Bug”
„Solid Rock” 
„Local Hero (Wild Theme)”
Maxi-Single CD (Japán, Németország)
12’’ EP (Németország)

Az 1994-ben kiadott leg jelentősebb Dire Straits kislemezek:
Ticket to Heaven / Walk of Life / Fistful of Ice Cream / Joy
Maxi-Single CD (Németország)
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Itt jegyezzük meg, hogy a Dire Straits fellépéseiről számtalan ka-
lózfelvétel készült a kezdeti időktől egészen napjainkig. Bár a mi-
nőségük némileg rosszabb, de ettől függetlenül a rajongók tetemes 
összegeket költenek ezek beszerzésére – és nem véletlenül…

1993-ban nemcsak az „On the Night” került a polcokra, hanem az 
év végén egy Mark Knopfler-gyűjtemény is, „Screenplaying” cím-
mel, az eddig megjelent filmzenékből készített válogatással. A lemez 
tulajdonképpen egyfajta lezárásnak is tekinthető, mert Mark később 
már nem foglalkozott olyan aktívan filmzenékkel, mint addig46.

Ez a nagyszerűen összeállított album kellemes, pihentető zene, 
amely hetven percig szórakoztatja a hallgatót. Csodálatos muzsika 
azoknak, akik némi lazulásra vágynak. Ha elejétől a végéig meghall-
gatjuk, csak tiszta, lágy melódiákat élvezhetünk, kikapcsolódásra, 
pihenésre teljesen tökéletes ez a lemez, megnyugtatja, szinte elrin-
gatja az embert. Ez Mark Knopfler csendesebb oldala.

Az 1993-ban kiadott leg jelentősebb Mark Knopfler kislemez:
Going Home: Theme of Local Hero (Wild Theme) / Comfort 

(Theme from Comfort and Joy)
Maxi-Single CD (Németország)

Az 1994-ben kiadott leg jelentősebb Mark Knopfler kislemez:
Irish Boy / + 2 dal
Maxi-Single CD (Németország)

46 Kivéve az 1998-as „Wag the Dog” és „Metroland” című albumokat, illetve a 
2001-ben készült „Shot at Glory” című lemezt.
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15. fejezet

Mark Knopflerrel – őszintén

Mielőtt továbblépnénk a következő albumokhoz, teszünk egy kis 
kitérőt Mark Knopflerrel. Interjú-részleteket gyűjtöttünk össze kü-
lönböző zenei lapokból47.

„– Jó apa vagy?
– Igen, az vag yok. Mindkét fiam örül, ha hazaérek. Született apa vag yok.
– Támogatnád a fiaidat, ha zenészek szeretnének lenni?
– Világos, hiszen ez lenne a legszebb dolog számomra.
– Miért írnak a zenészek olyan sok depresszív dalt az elidegene-

désről, a honvágyról, az érzelmi sivárságról?
– Mert nag yon kemény dolog állandóan úton lenni. Ennek ellenére még 

mindig jobb, mint eg y g yárban a futószalag mellett állni, jobb, mint majdnem 
minden, amit az ember különben elérhet. De viszont ismernünk kell a helyes 
utat, hog y a negatív oldalt elkerüljük. Kell, hog y akaraterőnk és szenvedélyünk 
leg yen, és talán eg y kis megszállottság is szükségeltetik. Ha az ember nem éli 
valóban az életét, ne pazaroljon eg yetlen gondolatot sem a zenészkarrierre.

– Te magad három évig tanultál irodalmat, újságírói végzettséged 
van. Ez csak múló érdeklődés volt?

– Nem, akkoriban eg yszerűen csak képezni akartam magam. Az angol 
nyelv és irodalom mindig a kedvenc tárg yaim közé tartoztak. Az újságírás 
pedig bepillantást ad a társadalmi szabályokba, megmutatja, mi hog yan műkö-
dik. De ez nem a gondolkodás iskolája, csak megfig yelés.

– Ma is sokat olvasol?
– Ó, igen. A regény számomra mindennapos dolog. Épp most olvastam eg y 

Jay McInerney-regényt, de más írókat is szeretek. Ilyen például Don DeLillo és 
Arthur Ransome.

47 Rock and Folk, Bravo, Popcorn, Rock Expressz
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– Ha valaki elérte, amit Te elértél, tudná, hogy eredetileg mit 
akart?

– Én igen, pontosan tudom. A dalokat őszintén akartam és a Dire Straits 
ehhez alkalmas volt számomra. Már a Duolian String Pickers idején megpró-
báltam Steve-et rábeszélni, hog y ő énekelje a dalaimat, de akkor ő nem akarta. 
Ezek a Te dalaid, ez Te vag y – mondta. De annak idején nem tudtam énekes-
ként elképzelni magam, viszont az idők során sokat fejlődtem, és változott az 
önértékelésem is: elsősorban gitáros vag yok, dalszerző és énekes is.

– És Te hogy látod? Jó énekesnek tartod magad?
– Nem. A klasszikus értelemben vett énekesnek biztosan nem tartom ma-

gam. Igazából eg yáltalán nem tartom és nem is látom magam énekesnek. Vag y 
Eric Clapton énekesnek tartja magát? Valószínűleg ő sem, bár én tényleg jónak 
tartom a hang ját. Sőt, ő az eg yik kedvencem.

– Lelkiismeret-furdalása van az embernek, ha a hobbija a foglal-
kozása, és ezzel még sokat is keres?

– Ez tény, de előre örülök a holnapnak, örülök, ha ismét stúdióba mehetek. 
Előre örülök az ebédnek a The Notting Hillbilliesszel. És ha manapság vala-
ki valaminek még örülni tud, az félreérthetetlenül a kisebbséghez tartozik. A 
többség ug yanis csak a hétvégének örül.

– Örülsz annak is, ha interjút adhatsz?
– Szeretem. De ha már 350-szer hallod ug yanazt a kérdést, hog y meglep-e 

a sikered, akkor ez lassan unalmassá válik.
– A Hillbillies nagyon csapat-centrikusan dolgozott. A Dire 

Straits többé-kevésbé Knopfler-dolog. Változik-e a jövőben a ha-
ladási irányod?

– Gondolom, hog y igen. Kevésbé az általad említett irány, inkább az, ami a 
hangszerválasztékot illeti. Hallható például eg y pedal steel gitár a lemezen, főleg 
ebben az irányban szeretnék kísérletezni.

– Hallgatsz zenét?
– Igen, de nem vag yok szakértő e dolgot illetően. Túl sok a tisztán ritmusos 

dolog, túl kevés a dallam, túl kevés a dal. Ha bekapcsolom a rádiót, állandóan 
működtetem az állomáskeresőt, de legtöbbször foci- vag y teniszmeccsnél kötök 
ki.
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– Türelmes alkat vagy?
– Talán, de nem mindig. A kapcsolatokban a türelem jó pont: a feleséggel, 

g yerekekkel. A türelem nag y erény, amit még nekem is tanulnom kell.
– A „Money for Nothing” videóját az MTV a ’80-as évek leg-

jobbjának kiáltotta ki. Elégedett vagy azzal, ami manapság a videó-
iparban történik?

– Nem a videók, hanem a zene híve vag yok. Ezért soha nem nézem az 
MTV-t, ha eg yáltalán hallgatok valamit, akkor inkább már rádiót. Nekem 
tökmindeg y, hog yan néznek ki a fickók, akik a zenét játsszák, a zenei szép-
ségüket kell hallani.

– Úgy tűnik, hogy Mark Knopfler imázsa, hogy nincs imázsa. 
Egyetértesz?

– Ezzel nem törődöm. Szarok a divatra. Az, hog y milyennek látnak az 
emberek, az teljesen az ő dolguk. Persze, azért remélem, hog y szimpatikusnak 
tartanak.

– A rajongók és a kritikusok részéről igen nagy a várakozás. A 
„Brothers in Arms” sokak számára az évtized albuma volt. Befolyá-
sol ez téged a munkádban?

– Semmi ilyesfajta nyomást nem érzek. Nincs szükségem rá, hog y megis-
mételjem a kommersz sikert. A zenészek tartsák fontosnak a munkájukat, 
de soha ne értékeljék túl. Nekem már eg yáltalán nem tetszik a „Brothers in 
Arms”.  A zene nem annyira fontos!

– Mark Knopfler számára mi a fontos?
– Például a humorérzék, erre feltétlenül szükséged van, hog y tudj eg y bandá-

val dolgozni. És persze a család, ami természetesen az első helyen áll.
– Milyen vagy magánemberként?
– Meglehetősen polgári, családszerető ember, aki reggelente a két fiával foci-

zik. És aki még röviddel ezelőtt is cserélgette a szaros pelenkájukat. Beleillik ez 
eg y nemzetközi sztárról alkotott sablonos, csillogó-villogó képbe? (nevet).

– Azt hallani, hogy a politika is érdekel. Valóban úgy gondolod, 
hogy a Free Mandela Festival közrejátszott abban, hogy Mandelát 
szabadon engedték?
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– Persze! Ez eg y láncreakciót eredményezett. A koncert után eg y brit szá-
mára eg yszerűen elképzelhetetlenné vált, hog y Dél-Afrikával kereskedjen. Az 
összes többi vevőjét elvesztette volna.

– Mi a legnagyobb kihívás Mark Knopfler életében?
– A Dire Straits album és a rákövetkező turné. Szóval, akkor három év 

múlva újra találkozunk? (nevet)
– Érzékinek tartod a Dire Straits muzsikáját?
– Remélem, az. Annak ellenére, hog y szexuális metaforának gondoltak eg y 

sort a „The Man’s Too Strong” című dalunkban, holott eg yszerűen arról van 
szó, hog y eg y háborús bűnös irig ykedik az alkotóművészekre, akik szinte min-
dig erősebbek lesznek, mint ő.

– Van, amitől sírhatnékod támad?
– Nag yon régóta nem teszem. Akkor történt legutóbb, amikor huszonhá-

rom éves koromban szakítottam első feleségemmel. Azóta inkább csak könnyek 
nélkül sírok.

– Mi az, ami boldoggá tesz?
– Sok minden. Például eg y alkalommal eg y pasi odajött hozzám és elmond-

ta: öng yilkosságra készült, de a barátai elcipelték eg y koncertünkre. Megmene-
kült. Én azt vallom, hog y valahol minden mindennel összefügg.

– Elérkezhet-e számodra a pillanat, amikor úgy érzed, hivatást 
kell váltanod?

– Rock & rollt csak az játszhat, akiben megmaradt valami a kamaszkorá-
ból. De az kétségtelen, hog y eg y bizonyos idő után elég nevetséges és gusztustalan 
lenne, ha tinédzserként akarjuk eladni magunkat. De a zene marad. És ma-
radhat is, amíg olyanok játszanak, mint Dylan, Springsteen vag y akár a Dire 
Straits. Azok, akik modern folk énekesek, s akik mindennapi történeteket 
mesélnek el a rock nyelvén.

Ennyit tehát a csokorba gyűjtött interjúkból, és most térjünk 
vissza a Straits történetéhez.

1993-nál hagytuk abba, amikor egyszerre jelent meg egy Dire 
Straits- és egy Knopfler-mű. Úgy tűnt, hogy ezzel letudták a kö-
vetkező esztendőt is, mert 1994-ben teljes csend honolt a zenészek 
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háza táján. Nem csoda, hiszen az „On Every Street” és a világkörüli 
turné ugyancsak kifárasztotta a bandát. 

Bár ami igaz, Mark ekkor már ismét egy saját projekten dolgo-
zott, amit 1996-ban adott ki „Golden Heart” címmel. De ennek a 
majd két évig tartó munkának során nem is igen jutott ideje másra. 
Éppen ezért 1995-ben ismét úgy jelent meg egy Dire Straits-album, 
hogy Knopflernek gyakorlatilag semmi dolga nem volt vele.

A magyarázatot ott kell keresnünk, hogy a „Live at the BBC” egy 
újabb Dire Straits-koncertlemez. Ráadásként visszanyúltak a gyöke-
rekhez, s nyolc réges-régi BBC-felvételt másoltak korongra. Ebből 
hetet 1978. július 22-én, a záródalt pedig 1981. január 31-én rögzítet-
ték. Így tehát 1995-ben már nem sok teendője akadt az együttesnek 
az „új” albummal.

A lemezen a „Dire Straits” debütáló LP hat dala, plusz a „What’s 
the Matter Baby?” című David Knopfler és Mark Knopfler szerze-
ménye után a közel tizenkét perces „Tunnel of Love” hallható. A 
testvérpár közösen írt nótája tehát itt jelent meg hivatalosan, amit 
mindig csak koncerteken játszottak a kezdet kezdetén. Mint azt már 
a könyv elején is említettük, a „What’s the Matter…” ez ideig nem 
került rá egyik nagylemezre sem, így ennek a korongnak minden-
képpen ez az egyik érdekessége, valamint az, hogy a borítón külön-
böző régi újságcikkek olvashatók – igaz, nagyon apró betűkkel – a 
Dire Straitsről.

Ez az első olyan kiadvány, melyet nem a Phonogram/Vertigo, 
hanem a Mercury/Vertigo lemezcég jelentetett meg. Ettől kezdve 
ugyanis már nem szerepel a Knopfler-lemezeken a Phonogram 
„felségjelzése”. A lemezborítón olvashatjuk Charlie Gillett ajánlá-
sát, melyet 1995 márciusában írt az együttesről: (Emlékezzünk csak 
vissza: a Dire Straits első albumát Gillettnek ajánlotta 1978-ban, s a 
„nagy segítő” válaszol 17 év után…)

A sikeres angol popzenészek között az elmúlt húsz évben néhányan meg-
őrizték saját zenei sértetlenségüket, akárcsak a Dire Straits: itt van például a 
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UB40, amely irányt szabott a show-biznisznek, reflektorfényben volt, és eg ysze-
rűen mindig csak azt tette, amit kellett: kedvenc műfaját g yakorolta és ig yeke-
zett azt minél több emberrel megkedveltetni, amennyire csak lehetett.

Az induláskor, 1977-ben a Dire Straits a hangok kavalkádjában találta 
magát, de eg yik hang sem volt a sajátja: a punk agresszivitása, vag y az 
új hullám, melynek előadói szorgalmasan keresték, de még csak meg sem 
közelítették az igazán jól szórakoztató pubzenészek, mint például a Dr. Fe-
elgood48 színvonalát. Az eg yüttes vezetője, Mark Knopfler csak azt kérte a 
hangmérnököktől, hog y veg yék vissza eg y kicsit a hangerőt, hog y a közönség 
beszélgetni tudjon eg ymással.  

Amikor először hallottam Mark szűkszavú, velős előadásmódját, Bob Dy-
lanre és Lou Reedre emlékeztetett, a kétségtelenül erőlködés nélküli gitárvarázs 
pedig J. J. Cale-t és Barry Burtont49 juttatta eszembe. Volt eg y műsor a BBC-
ben, mely eg yike volt azon kevés műsoroknak, mely megmutatta, hog y milyen is 
a laid-back50 irányzat.

Amikor lejátszottam az eg yüttes demóját 1977 júliusában, egész héten 
csörgött a telefon. A hívók között volt számos lemezcég-képviselő, akik meg 
akarták tudni, melyik bandáról van szó. „Te tudod, hog y ez a hang annyira 
amerikai” – mondták. Bár néhányan már megkedvelték ezt a stílust, a többiek 
is ig yekeztek megg yőzni magukat és felettesüket – és a többség g yőzött.

Idővel felvették ezt a koncertet a BBC Rádiónak, eg y évvel később pedig a 
Dire Straits elkészítette első albumát a Phonogramnál, Muff Winwood produ-
cerrel, aki eg yszerűen csak igazolta a banda tehetségét, és minden kísérletezés 
nélkül látta el saját védjeg yével a lemezt. A visszajelzés Angliában minimális 
volt, mint ahog y a lényeges dolgokból csak a lényegtelent hallja meg az ember, és 
csak az elnémított közönség rá a válasz. A „Sultans of Swing” ki lett kapcsol-
va, mint ahog yan eg y normális dalt szoktak Angliában, eltűnt a süllyesztőben, 
nyom nélkül. A lemez felkerült az 50-es listára – nem nag y dolog.

48 Brit pubzenekar, amely 1971-ben alakult, főleg rockot, blues-rockot játszott.

49 Az 1974-ben megalakult soft és country rockot játszó amerikai csapat, az 
Amazing Rhythm Aces alapító tagja.

50 nyugodt
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Eg y idő múlva a zenerajongók hangulata megváltozott, és ez eredményesen 
megg yőzte az angol rádiósokat, hog y ez nem popbanda, és nem igénytelen mu-
zsikát produkál, íg y megérdemli, hog y játsszák őket. Hollandia volt az első, 
aztán Németország, Ausztrália és végül az USA, ahol a rádiósok olyannyira 
megszerették ezt a lemezt, hog y a Warner A & R szakembere, Jerry Wexler 
íg y nyilatkozott: „Reggel nag yon korán felkelünk, dolgozunk és nag yon ne-
héz megakadályozni, hog y azt a bizonyos gondolatot el ne adjuk.” Ez találó 
kifejezés rájuk, hiszen ők megvették a zenekart, mint ahog y az árut szokás 
a boltban. Lehetetlen mindig leszögezni az okokat, hog y az évek során eg y 
művész miért is éli túl a kortársait, akik már eltűntek, de az igazság az, hog y 
a szándékai tiszták, világosan látja a dolgokat. Mark Knopflernek mindig lesz 
mondanivalója – dalainak többsége különös, furcsa szemszögből közelíti meg a 
dolgokat. A hallgatók talán rátalálnak a meg fejtésre – ő ug yanis nem fog ja a 
titkát feltárni –, de ez többnyire megéri a fáradozást.

Végül aztán a brit hallgatók ráéreztek a lényegre, és a Dire Straits „Brothers 
in Arms” lemeze minden idők eg yik legnépszerűbb albuma lett Angliában. 
De mindez már sokkal később volt, mint ez a CD, mely két olyan felvétel ré-
sze, melyet a BBC „Old Grey Whistle Test”-je számára készítettek, miután a 
britek végre megérezték ennek a zenekarnak a varázsát. Ezt a CD-t a BBC 
Radio One számára rögzítették, amikor a Dire Straits szinte még ismeretlen 
volt. Most visszatérhetünk az időben, és meghallgathatjuk, ahog y a banda „le-
szállítja az árut” minden pompa és önteltség nélkül. Nég y mesterember, akik 
csak a dolgukat teszik: zenélnek!
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A Live at the BBC zenészei:
Alan Clark: billentyűk
Joh Illsley: basszus, vokál
David Knopfler: ritmusgitár, vokál
Mark Knopfler: gitár, ének
Hal Lindes: ritmusgitár, vokál
Pick Withers: dobok

A dalok kiadói az alábbiak:
1., 4., 5., 6., 8.: Straitjacket Songs Ltd. / Rondor Music (London) 

Ltd.
2., 3.: Chariscourt Ltd. / Rondor Music (London) Ltd.
7.: Dormant Music Ltd. / Straitjacket Songs Ltd. / Rondor Music 

(London) Ltd.

Az albumhoz egyetlen jelentősebb kislemez sem készült.  
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16. fejezet

„de már nem fázol, ha zenét fúj a szél…”

Apróságok Mark Knopflerről – Mark Knopflertől

„Idővel a zene minden válfaja érdekelt. A zenével úg y voltam, mint a szere-
lemmel – felkavart. Mindeg y, hog y B. B. Kinget játszol, vag y Chet Atkinst,Big 
Bill Broonz yt51 vag y Blind Lemon Jeffersont52. Végül aztán mindig a country-
bluesnál kötöttem ki, Blind Blake-nél, Blind Willie McTallnál, Jos White-nál. 
Fingerpickinggel53 játszottam, esetleg akkordoztam, íg y alakult ki az előadás-
mód, amit ma az én stílusomnak neveznek. Nálam különleges jelentősége van, 
hog y bár balkezes vag yok, mégis jobb kézzel játszom, ahog y annak idején a 
hegedűn. De íg y fogom a teniszütőt is. Chet Atkins szerint ez az oka annak, 
hog y ballal olyan erősen fogom a gitár nyakát, s íg y játszom a vibratót is.”

Mark a Brewers’ Droop együttesről:
„Kevésbé slágerg yanús dalokat játszottunk, de mégis olyanokat, amiknek 

volt sármjuk. Például a Chees, a Sun, vag y a Mercury sztárjainak rockabillyje-
it, Warren Smith, Jerry Lee Lewis dalait. Persze azért voltak akkori slágerek 
is a programban, a »Good Morning Little Schoolgirl«, a »Be-Bop-A-Lula«, 
vag y az Everly Brothers dalai. Különösen Ricky Nelson »Just a Little Too 
Much«-át szerettem nag yon. Azok nag yon szép idők voltak. Csak a gitárt és 
az erősítőt kellett bevágni eg y buszba, s már indulhattunk is a helyszínre. Rá-
tettük az erősítőt két székre, vag y sörös rekeszre, és máris kezdődhetett a buli. 
Trióban játszottunk eg y énekessel. Én többnyire ritmusgitáron, és csak néha 
szólóztam. Ha volt zongora, akkor azon is játszottam. Eg y Model TV gitáron 
zenéltem, amit nyolcvan-nyolcvanöt fontért vettem – még ma is megvan.”

51 Afroamerikai blues énekes, szerző, gitáros (1898–1958).

52 Texasi születésű blues gitáros, énekes (1893–1929).

53 Pengető nélküli, ujjal való pengetési technika.
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A National Steel gitár:
„Az első Nationalemet Walesben vásároltam, eg y idősebb pasastól, nyolcvan 

fontot fizettem érte. Ma már a jobbakért kicsit többet kérnek, s hallottam, hog y 
amikor meg jelent a »Brothers in Arms« borítóján, a dobrók iránt megélénkült 
a kereslet, s ezzel párhuzamosan a régebbi darabok is sokkal többet érnek… 
Vannak olyanok is, amiken egész g yorsan lehet játszani, és nag yon szép hang-
juk van. A gitár olyan mint az ember – mindeg yiknek saját hang ja van.”

Jerry Wexler és Barry Beckett:
„Jerry Wexler fontos szerepet töltött be a poptörténetben. Általa az ember 

mégiscsak körön belülre kerülhetett. Jerry okos ember, aki mindig megtalálja a 
saját útját, a társait, mint például Barry Beckettet. Barry számomra nag yon 
fontos figura volt, mert ő volt az első profi, akit megismerhettem. Tőle nag yon 
sokat tanultam, például, hog y eg y hangszerelésbe hog yan illeszthetők be a bil-
lentyűsök. Később is dolgoztam vele, a »Slow Train Coming« felvételeinél, lát-
tam, hog yan dolgoz össze eg y anyagot. Tudod, ezek a nag yszerű billentyűsök 
adták a mai zene gerincét.

 Aztán itt van Clayton Ivey54, akivel a múlt éjszaka is eg yütt játszottunk. 
Eg yszerűen fantasztikus. A »Communiqué« után, amikor csak alkalmam 
nyílt, mindig kerestem a lehetőséget, hog y a zenekaron kívül is játszhassak 
kiváló zenészekkel. Íg y ismertem meg Mike Mainierit, vag y Michael Breckert. 
Mindketten olyan jók, hog y az ember elbújhat mellettük. Ilyen kaliberű muzsi-
kusok mellett nag yon sokat tanulhatsz, amit később a dalokban, a színpadi 
előadásokban kamatoztathatsz. Nag yon hálás vag yok nekik ezekért a tapasz-
talatokért.”

A dalszerzés:
„Nem is tudom, hog yan komponálok. Eg yszerűen csak próbálkozom. Eb-

ben eg yáltalán nem vag yok profi. Tudod, eg yszerűen csak hallom, ahog y a dal 
kialakul, s onnan tudom már, milyennek kell lennie. Ami persze messze nem 
azt jelenti, hog y játszani is tudod. Tehát ilyenkor leülsz a zongora mellé, és 

54 Pensacolában született billentyűs, gitáros, a The Fame Gang nevű formáció 
oszlopos tagja.
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addig játszol, amíg azt nem mondod, na, ez az! Az is benne van a pakliban, 
hog y valaki játszik valamit, nekem ebből megtetszik eg y részlet, átveszem, 
megpróbálok valami újat kihozni belőle. Aztán jön eg y másik zenész, aki 
elolvassa, eljátssza, végül az jön ki belőle, amit akartam. Vag yis eg y nag y 
kaland az egész.”

A gitározás:
„Eg yszerűen arról van szó, hog y mindent tudni akarok az akkordokról. 

Fantasztikus érzés, hog y az ember leül, és eg y kicsit tanulgat. Hihetetlen, mi 
minden fejlődhet ki a dologból… Ha van időm, akár egész nap játszom, mind-
eg y, van-e felvételem vag y sem. Ha nekiállok és g yakorolok, akkor az órák 
észrevétlenül peregnek. Ekkor támadnak az új dalötleteim is. Szinte mindig íg y 
születnek az új szerzemények.”

A hangzás:
„Addig dolgozom a dalokon, amíg úg y nem szólnak, ahog y elképzeltem. 

Hog y miként, azt nem tudom megmondani. Hog y a hangzás végül is milyen 
lesz, az a kiváló hangmérnöknek köszönhető. Szerintem ha jó a hangmérnök, 
akkor már félig megnyertük a csatát. Az ő érdeme és felelőssége, hog y a lemeze-
ink jól szólnak. Az ember csak gondolkozik, hog y ide jó lenne eg y skótduda, 
oda eg y hegedűszólam, s aztán a többi már a stúdióban dől el. A jelenkor 
művészei a hangmérnökök nélkül biztosan nem tudnák megvalósítani elképze-
léseiket. Én szerencsésnek érzem magam, mert a zenésztársak és a technikusok 
között is megtaláltam azokat, akikkel szívesen dolgozom. Igaz, sokáig tartott, 
amíg íg y eg ymásra találtunk, de úg y vélem, megérte.”

A jövő:
„Nem tudom. Talán turné, talán lemez. Szeretnék még nag yon sok emberrel 

dolgozni. Nag yszerű volna csak leülni a hangszerekhez, és tényleg tanulni va-
lamit. Annyi jó zenész van Nashville környékén, meg máshol is persze, akiktől 
tanulni lehetne. Szívesen maradnék eg yütt velük, hog y pár évig gitározni ta-
nuljak.”
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Mielőtt folytatnánk a Dire Straits – és ezen keresztül Mark 
Knopfler – történetét, a zenésztársak szólóalbumait is meg kell em-
lítenünk. Bár a Dire Straits muzsikusok mindegyike kiválóan bánik 
saját hangszerével, zeneszerzőként nem bizonyultak olyan sikeres-
nek, mint Mark.

Talán sokan cáfolják fenti állításunkat, de rögtön itt van a kiseb-
bik Knopfler, David, aki 1980-ban hagyta el a csapatot, és azóta 
számos szólólemezt készített. Egyik album sem lett igazán ismert – 
talán csak a megrögzött Straits-rajongók polcain foglal helyet mint 
„kötelező” hallgatnivaló. Hogy ennek mi az oka, nem tudni, talán 
a sors iróniája, hiszen annak idején pontosan azért távozott a zene-
karból, mert félreállítva érezte magát bátyja mellett. Úgy gondolta, 
ha a saját útját járja, akkor nagyobb sikereket fog elérni. S talán ez a 
büszkeség és dac ütött vissza munkáira, mert a siker helyett bukás 
várt rá. Ma már, ha bárhol a Knopfler nevet emlegetik, mindenki 
Markra gondol, nem pedig a kisöccsére, aki minden erőfeszítése el-
lenére „csak” háttérzenész maradt. Sajnos, ma már a két muzsikust 
a családi néven kívül semmi sem köti össze. 

1983-ban egy rövid időre úgy tűnt, hogy helyreáll a családi béke, 
mert David első szólóalbumán, a „Release”-en Mark is besegített 
egy dal erejéig. Később aztán végleg elváltak útjaik. 

David korai albumainak stílusa jelentősen eltér a Dire Straits által 
képviselt iránytól, inkább a billentyűsök és a női vokál kap több 
szerepet. A dalok többsége ritmusos, üres, már-már unalmasan egy-
síkú hangzás jellemzi a tiszta gitárszólók és a tartalmas szövegek 
helyett. A későbbi lemezek sem készültek másképp: 1985-ben jelent 
meg a „Behind the Lines”, egy évvel később a „Cut the Wire”, majd 
1988-ban a „Lips Against the Steel”. Nem emelnénk ki egyiket sem 
közülük, mert nincs túlzottan nagy jelentőségük. Sablonos, semmit-
mondóan lényegtelen hangkavalkád jellemzi valamennyit. De hogy 
mégse legyünk igazságtalanok a soha meg nem értett ifjabb Knopf-
lerrel, meg kell jegyeznünk, hogy az 1991-ben megjelent „Lifelines” 
már sokkal igényesebb, dallamosabb lemez. Itt már sokkal több sze-
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Mark Knopfler a Wembley-ben, 1988-ban
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repet kap a gitár, David rekedtes hangjához pedig inkább passzol a 
spirituálé hangzású női háttérvokál. Kemény ritmusok váltakoznak 
lírai dallamokkal, lényegesen kevesebb billentyűssel. 1993-ban adta 
ki a következő albumot, a „The Giver”-t.

Van még egy említésre méltó lemeze Davidnek, ez pedig nem más, 
mint a „Small Mercies”55, amely 1994-ben került a lemezboltokba. 
Ezen az albumon már végképp szakít a ’80-as évekbeli hangszere-
léssel. A gyökeres stílusváltás eredménye pedig egy teljesen letisztult 
akusztikus gitár- és dallamos énekhang, így elmondhatjuk, hogy ta-
lán ez a legjobb alkotása a muzsikusnak, aki az évek múlásával egyre 
igényesebb lemezeket alkotott. 2000 után még négy albumot adott 
ki56, az utolsó egyben gyűjteményes lemez is, mely szólópályájának 
főbb állomásait érinti, és csak az USA-ban jelent meg.

Bár gazdag életút áll mögötte, mégsem tudott olyan magasságok-
ba eljutni, mint bátyja, és a helyzet valószínűleg már nem is fog 
megváltozni. Ezt a tényt támasztja alá, hogy szinte minden lemezét 
más-más kiadó jelentette meg, vagyis sehol sem tudta igazán meg-
vetni a lábát. 

Érdekesség még, hogy David albumait az itthoni lemezboltokban 
nem nagyon lehetett megvásárolni a „Lifelines” kivételével. Ami a 
kislemezeket illeti, négyről van tudomásunk: „Heart to Heart”, a 
„Carry On”, a „Mercy with the Wine” és „Lonely Is the Night”. Ez 
utóbbi a „Lifelines” single-je, melyen egy jam-session is hallható. 

Sokkal kevesebb szólólemezzel – mindössze két LP-vel – rendel-
kezik a Dire Straits állandó és nélkülözhetetlen basszerosa, John Ills-
ley. Első lemeze 1984-ben jelent meg „Never Told a Soul” címmel, 
különösebb visszhang nélkül. A Brothers in Arms Tour alatt tönk-
rement a házassága, és ez kissé a padlóra küldte a mindig nyugodt, 
kiegyensúlyozott basszusgitárost. A ’80-as évek végén mozgalmat 

55 1997-ben ugyanezen a néven egy rockzenekar is alakult Ausztráliában, Bris-
bane-ben.

56 „Wishbones” (2001), „Ship of Dreams” (2004), „Songs for the Siren” (2006), 
„Anthology” (2009)
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szervezett, hogy az Ausztráliában sikerrel működő kábítószer-hasz-
nálatot megelőző központok Angliában is meghonosodjanak, mivel 
úgy gondolta, az angol fiatalság a legveszélyeztetettebb korosztály 
a kábítószer-fogyasztást illetően, így ezzel a kampánnyal a fiatalok 
pontosan megismerhetik a drogoknak a szervezetre gyakorolt vég-
zetes hatását.

1988-ban jelent meg a „Glass” című lemeze, amelyen kilenc dal 
szerepel, az „I Want to See the Moon”-t kislemezen is kiadták. A 
közreműködő zenészek főként a Straitsből kerültek ki: Alan Clark, 
Guy Fletcher, Chris White és persze Mark Knopfler. A „Glass”57 
jóval ismertebb és igényesebb album az elsőnél, de sajnos vásárlók 
híján „eltört”. Viszont John bölcsebb volt David Knopflernél, mert 
tudta, hogy sokkal többet nyer azzal, ha végig megmarad a Dire 
Straitsben, mert azért mégiscsak jó irányban alakult az élete58.

Újból megnősült, jelenleg négy gyereke van, Hampshire-ben él a 
családjával, zenélget, festeget, van egy saját kocsmája, és 2010 máju-
sában jelent meg legújabb nagylemeze „Streets of Heaven” címmel.

Végül, de nem utolsó sorban megemlítenénk még Chris White 
szólóalbumát, amely „Shadowdance” címmel jelent meg 1991-ben, 
de a zenész azóta nem fogott lemezkészítésbe.

1993-ban a Pink Floydot kísérte volna turnéra, de egy sajnálatos 
motorbaleset megakadályozta ebben. 

Guy Fletcher nem jelentetett meg önálló albumot, legalábbis a 
’80-as, ’90-es években nem. Legelső szólóprojektje 2008-ban lá-
tott napvilágot, „Inamorata” címmel, melyen természetesen Mark 
Knopfler is vendégzenél.

Alan Clark nem adott ki saját lemezt, viszont a mai napig aktív 
muzsikus. Megszámlálhatatlanul sok zenésszel dolgozott együtt, 
nagyon gazdag életmű áll mögötte – a Dire Straitsen kívül is.

57 Magyarul üveget jelent.

58 Még két lemeze jelent meg: „Live in Les Baux de Provence” (2007), 
                                                „Beautiful You” (2008).
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17. fejezet

Zene – Aranyszívből

Elérkeztünk 1996-hoz, amikor is végre egy új, egy újat hozó album 
jelent meg Mark Knopflertől. S bár a rajongóknak úgy tűnt, Mark 
ismét a babérjain ücsörög – mint a „Brothers in Arms Tour” után 
–, ez a valóságban közel sem volt így. A „Golden Heart” munkálatai 
már akkor elkezdődtek, amikor az „On Every Street” turnéja véget 
ért. De persze emellett egy-két szakmabeli barátnak is besegített: 
gitározott Sonny Landreth59 lemezén – „South of 1-10” –, valamint 
muzsikált a The Chieftains „The Long Black Veil” című albumán 
is, ezen felül pedig részt vett egy-két tribute-album elkészítésében 
– Buddy Holly és a Shadows tiszteletére. A lemezmunkálatok alatt 
pedig lazításképpen zenét komponált egy tv-dokumentumfilm szá-
mára. Munka tehát bőven akadt, és az 1992 óta eltelt négy év szinte 
elrepült – már ami Markot illeti –, viszont a rajongók számára mint-
ha megállt volna az idő kereke.

„– Eg yszerűen sok dolgot csináltam, mindig volt valami tennivaló – mond-
ja szinte bocsánatkérőn, és közben a kávéját kevergeti. – Még ha most 
nem is tudom konkrétan elmondani, mi mindennel is foglalkoztam…”

Így nyilatkozott Knopfler az új lemeze megjelenésekor, amely 
ezúttal nem követi a már jól bevett Dire Straits stílust, nem filmze-
ne, és nem is The Notting Hillbillies. Valami teljesen új, valami egé-
szen más. Mark Knopfler most szólózik, de most igazán és valóban. 
Ilyet eddig még nem csinált, és mint azt már eddig többször volt 
lehetőségünk tapasztalni, az új ötletei mindig beváltották a hozzá-
juk fűzött reményeket. Most sincs ez másképp, hiszen a „Golden 
Heart” híven tükrözi Mark ars poeticáját, miszerint az embernek 

59 1951. február 1-én, Mississippiben született, Louisianában dolgozó slide gitá-
ros zseni. Nagy blues hősökkel zenélt korábban, és jelenleg is aktív muzsikus.
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szüksége van a változásra, az állandó megújulásra. A szólólemezt 
tekinthetnék akár Mark eddigi munkásságának összegzéseként is, 
mert az anyag azon stílusok és zenék ötvözete, amely végigkísérte őt 
a pályáján – gondolunk itt a Straitsre és a filmzenékre. Természete-
sen a „Golden Heart” nem a befejezést jelenti, erről szó sincs. Mark 
ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy a Dire Straits továbbra is 
létezik, és csak idő kérdése, hogy új lemezzel rukkoljanak elő.

A „Golden Heart” csodálatos lemez. Átsüt rajta a tiszta érzelem, 
az őszinteség, az emberi kapcsolatok sokszínűsége. Szövegei nagy-
szerűek, és ami lényeges, cinizmustól mentesek. A szerző zene irán-
ti imádata talán soha nem nyilvánult meg olyan világosan, mint itt.

„Szerintem a zenében az a fontos, hog y szívből jöjjön. Ezt nem szabad elfe-
lejteni, ezért szerencsésnek tekintem magam azért, hog y azzal foglalkozhatom, 
amit szeretek. Hát, imádom a zenét!”

Ehhez a kijelentéshez nincs is mit hozzáfűzni. A lemezen hall-
ható darabok – ellentétben a Dire Straits-dalokkal – nagyon másak, 
nem cinikusak, úgy lehet őket ízlelgetni, mint egy csodálatosan ízes, 
érett gyümölcsöt.

„Nag yon fontos, hog y az ember ne felejtse el, hog y mennyi jóindulat van kint 
a világban, és mennyi nag yszerű ember. Bár sokan g yakran érzik úg y, hog y 
a világ sokkal ridegebb lett, sokkal irányítottabb, arctalan. De azért a világ 
azt súg ja nekünk, ha közelebbről megnézzük, hog y mindenhol ott vannak a 
nag yszerű emberek. Vannak igazán nemes szívűek, rettenetesen bátrak és mély 
érzésűek, akik másokra is nag yon oda tudnak fig yelni. Ezt tanulhatjuk meg 
a g yerekeinktől is. A lemez talán erről szól főként: az életnek és a szeretetnek 
az ünnepléséről. Számomra ez a fontos, ez a lényeg.”

Knopfler majdnem két évig csak utazással töltötte az idejét. Az 
útvonalon ott szerepelt Newcastle, Skócia, Írország, Nashville és 
Louisiana, majd London. Így nem is nehéz megállapítanunk, hogy 
a „Golden Heart” egy zenei világutazás eredménye lett, illetve egy 
kísérleté, amelyet Mark így ecsetelt:

„Kapcsolatot akartam létrehozni a tradicionális és a kortárs zene között, 
valamint a fekete és a fehér zene között.”
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A kísérlet sikeresnek bizonyult, ez nem is kétséges. A két év 
alatt angol, ír és amerikai zenészek segítségével rögzített jó néhány 
tucatnyi dalt, amelyből tizennégyet másoltak a nagylemezre. Mark-
nak fejtörést okozott a válogatás, nehezen tudta eldönteni, mely 
dalok kerüljenek fel végérvényesen a lemezre. Volt, amikor úgy 
vélte, dupla albumot kellett volna kiadni. Intenzíven tanulmányoz-
ta a kelta és a skót népzenei irányzatokat. A felvételeket Dublinban 
kezdték meg olyan kitűnő zenészek segítségével, mint Paul Brady 
– aki már a „CAL” munkálatainál is részt vett –, Donald Lunny és 
a The Chieftains oszlopos tagjai: Derek Bell, Sean Keane. 

A következő állomás Amerika volt, Nashville, ahol már az otta-
ni muzsikusgárda várta Markot: a gitáros Richard Bennett, Glenn 
Worf basszusgitáros, Jim Cox billentyűs és Chad Cromwell dobos. 
Ők először játszottak együtt Knopflerrel, így ejtsünk róluk is né-
hány szót:

Richard Bennett Kaliforniában született. Tizenegy évesen már 
elismert muzsikusnak számított Los Angeles környékén, később 
pedig együtt dolgozott olyan hírességekkel mint Peggy Lee, Neil 
Diamond és Barbra Streisand.

Glenn Worf Wisconsin államban született, tizenkét évesen kez-
dett zenélni. 1979-ben telepedett le Nashville-ben, azóta elismert 
session-zenész.

Jim Cox észak-kaliforniai születésű, de ő is főként Los Angeles-
ben zenélgetett leginkább. Elismert filmzene-szerző, és a „Golden 
Heart Tour” élete első igazán nagy körutazása.

Chad Cromwell memphisi születésű, s túl azon, hogy történelmi 
nevet visel, nagyon sok zenész mellett püfölte a bőröket, mint pél-
dául Neil Young és Joan Baez.

Cajun tangóharmonikán Jo-El Sonnier játszott, és meg kell 
említenünk a nélkülözhetetlen Guy Fletcher nevét is, aki ismét a 
billentyűsöket kezelte. A „Cal”-ról már ismert Liam O’Flynn is se-
gített még, csakúgy mint a régi-régi barát, Brendan Croker. A leg-
utóbbi Dire Straits-lemez és turné kitűnő zenészei, Paul Franklin 
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és Danny Cummings is helyet kaptak, sőt a Grammy-díjas count-
ry-megasztár, Vince Gill is énekelt a háttérben. S hogy a lista teljes 
legyen, a már sokat említett Barry Beckett is közreműködött a le-
mezen, mint zongorista. Muzsikusokban tehát nem volt hiány! En-
nek ellenére a „Golden Heart” nem lett világzene, csak ötvözete a 
tradicionális népzenének és a rocknak – kapcsolat a jelen és a múlt 
között, mellőzve az újszerű hangzást. Mark éppen erre törekedett, 
mindig azt próbálta belopni a dalokba, amit senki sem várt volna. 
S éppen ez adja az album varázsát, hangulatát: keresztülvonul rajta 
a rhythm & blues, a rock, a népzene és a country-blues.

A nyitódal a „Darling Pretty”, amit egy kis ír népdal vezet 
be, éppúgy lehetne Dire Straits nóta, de mégsem az, mert más a 
hangszerelés, más a stílus, más a hangulat. A népzene és a rock 
csodálatos összhangja, a pergő, de mégis simulékony gitárszólók, 
amikre a népdalmotívumok szinte észrevétlenül illeszkednek rá. 
Kislemezen meg is jelent az album kiadása előtt egy hónappal, 
1996. február 26-án két nóta társaságában: „Gravy Train”, „My 
Claim to Fame”.

Az „Imelda” már a Dire Straits-hangulatot idézi, pergő ritmu-
sával, egyértelmű rockos hangzásával egészen hasonlít a „Heavy 
Fuel”-hez. A dal főszereplője is ugyanolyan negatív figura, mint a 
Dire Straits-dal fickója, aki két végén égeti a gyertyát. Mark szerint 
létezik az „Imelda-szindróma”, mert vannak, voltak és lesznek min-
dig is olyan emberek, akik mániákusan imádnak költekezni, így eb-
ben az esetben sem feltétlenül konkrét személyre kell gondolnunk:

Új cipőért áhítozik, most az kellene
bíborvörös, karibi kék, platina, ibolyakék, lila és fekete
mindenki csak néz, a háta mögött nevetnek
Imelda, bébi, mit csinálsz
minden szegény állítja, Isten pénze sem elég neked
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New Yorkban, és Párizsban a Champs Elysées-n
látják, ahog y végiglejt az úton könnyedén
tapsvihar tombol, ha eg y áruházba bemeg y
és ő többet akar, többet, többet… többet…

A címadó szerzeményben, a „Golden Heart”-ban a szöveg és a 
dallam érzelem-teljes, a kapcsolatok alfája és omegája, a búcsúzás 
és az újrakezdés lehetősége. Az esély mindig ott van, csak rajtunk 
múlik minden. Az igazán nagy szerelmek a szívben élnek tovább… 
mint az „On Every Street”-ben.

Karkötőket nézegetett eg y nag y áruházban, míg nem találkoztunk
a legveszélyesebb ang yal, kit valaha láttam
amulettjét kereste, majd eg y vékony bőrrel a nyakába fűzte
akkor kezdődött el minden
veszélyes nő, bár ekkor még nem éreztem, de megtalálta az Aranyszívet
megtaláltam az Aranyszíved

Örvény jött, s mi eg ymásba kapaszkodva sodródtunk
valami árkádiai banda játszott
megállíthattam volna az időt, de kezem csak ürességet markolt
te meg rám lőttél a történelem feg yverével
s régi korok homokját szórtad szemembe
átgondoltam mindent, de a szavak tovatűntek
nem maradt semmim, csak az Aranyszíved

Nincs a világon semmi, amit meg ne tennék a szívedért
nincs a világon semmi, amit jobban ne szeretnék a szívednél
az Aranyszívednél

És mindig eszembe jut, ha a tengerparton sétálok
vag y amikor alszom
sosem felejtelek el, ez életed pici része, mi most már az enyém



165

MINTA

Ígéreteimet a tengeren át is elküldöm Neked, mikor távol vag y tőlem
őrzöm a csodát, mit nekem adtál
viselni fogom az Aranyszíved
viselni fogom az Aranyszíved

A „Golden Heart” talán lehetett volna egy country-adaptáció is, 
de Mark elképzelései mások voltak, így az angolszász rockzene itt 
is megőrizte saját térfelét, mely érződik a „Don’t You Get It” című 
dalban is, melyről talán a „Calling Elvis” és egy kicsit a „Money for 
Nothing” juthat eszünkbe.

A lemezről persze nem hiányozhat a romantika sem. A „Cal” 
hangulatát idézi a „Night in Summer Long Ago”, vagy a kissé szo-
morkás „Are We in Trouble Now”.

Cajun-hangzású60 a „Cannibals” című szerzemény, amely kísérte-
tiesen hasonlít a „Walk of Life”-ra, csak a téma más, mivel Mark ezt 
a dalt a saját gyerekeiről írta, miszerint az ikrek bár teljesen egyfor-
mák, mégis nagyon különböznek egymástól.

Apa és fia remekül játszik
a srác a játékokból ki se látszik
mindketten lehetnek nag yok és erősek
fociznak meg kergetőznek, a parti homokban hosszú sétát tesznek
a Nag y és Erős Apa a Nag y és Erős Fiával
nag y és Erős Földön élnek

Apa, van olyan, hog y jó és rossz?
apa, lehetek én dinoszaurusz?
valamikor régen kannibálok is éltek
de most már sehol sincsenek…

60 A cajun elnevezés egy lakosságcsoportot jelent, mely 1755-ben a kanadai Ar-
cadie tartományból az angolok által elűzött (deportált) franciaajkú fehéreket je-
lentette, akik egészen Louisianáig vándoroltak (mintegy 5-10 000 fő), itt teremt-
ve maguknak új hazát. Ápolták a hagyományos nyugat-franciaországi eredetű 
paraszti kultúrájukat, így a zenei hagyományokat is.
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Ez a dal is megjelent kislemezen, de már a nagylemez megjelené-
se után, két másik nóta társaságában: „Tall Order Baby”, s a kissé 
countrys „What Have I Got to Do”.

A „Je Suis Désolé” egészen egyedi szerzeménye a lemeznek, mert 
a dal refrénjét a zenészek csak franciául éneklik, melyre ezt meg-
előzően sosem volt példa. Talán ez annak az elhatározásnak lett az 
eredménye, hogy Mark franciát akart tanulni, és ennek hangot is 
adott egy interjúban. A dal külön ékessége, hogy a prímet vivő steel 
gitár – főleg a befejezésnél – egészen csodás hangzást kelt.

A lemez egyik legigényesebb és legjobb dala a „Rüdiger”, amely 
egy szürke kisemberről szól, aki mániákusan gyűjti a híres emberek 
aláírásait:

Rüdiger ácsorog esőben és hóban
g yűjti az autogramokat, neveket, mik a fotókon vannak
közismert arcokat

Rüdiger saját világában él
aktatáskás, szemüveges
különc, de tekintélyes
magányban éli életét

Rüdiger városi írnok
zenész vag y politikus
Rüdiger igen sikeres
információt szerez és máris ott terem

Rüdiger eg y berlini csarnokban várakozik
egész éjjel ott áll, de a biztonságiak szigorúak
tudják, hog y kicsoda, de be nem engedik
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Rüdiger a lépcsőnél várakozik, a sötétben
ujjai remegnek, lábai reszketnek
de ha a neved meg jelenik a lapokban
Rüdiger eljön, megkeres…

Fájdalmas hangvételű dal, mely egy közkedvelt hobbi már-már 
betegessé fajulását mutatja be: ha valakinek már mindegy, kinek a 
szignóját szerzi be, csak pusztán egy tény a fontos, hogy híresség 
legyen – a látszat számít, semmi más.

Lassú tempójú dal, amely a Dire Straits-rajongóknak talán a „Pla-
net of New Orleans”-t idézi fel. Talán még akkor is jó nosztalgiázni, 
ha kicsit szomorú is lesz tőle az ember.

A „Done with Bonaparte” sem egy életvidám dal, viszont egy de-
rűlátó és optimista katonáról szól, aki Napóleon seregében szolgált 
és Austerlitznél a fél szemére megvakult. Dal az egykori fél világot 
meghódító francia Grande Armée-ről61.

Az ördögnek fizettünk, hog y Moszkvát felg yújtottuk
akár a kozákok, minden emberünket megsirattuk
halálunk bejárt száz mérföldet, mely talán édes szabadulás
nag y seregünk rong yokban járt, 
meg fag yott éhes koldusbanda 
és mint a patkányok, eg ymástól lopkodtuk az ételt
közelharcot vívtunk eg ymással

Óvd meg lelkem a gonosztól, Uram
és g yóg yítsd meg a katona szívét
magamat oltalmadba ajánlom, Uram
de én beérem Bonapartéval
álmok, miket nekünk álmodott: spanyol ég, eg yiptomi homok

61 Napóleon nagy, soknemzetiségű hadserege, amely kb. 600 000 főt számlált. 
1805-ben vette fel a francia hadsereg a Grande Armée címet, amely egészen 
1815-ig, a császár bukásáig állt fenn.
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Az egész világ a miénk volt
meneteltünk, kis káplárunk diktálta az iramot
de fél szememre megvakultam Austerlitznél
a vágást mintha még most is érezném
eg yetlen szerelmem otthon még mindig vár rám
szép aquitániai virágszál…

Imádkozom hozzá, hog y imádkozzon értem
hog y épen visszatérjek szép Franciaföldre
s imádkoztunk, hog y a háborúnak leg yen vége
de tudjuk jól, a csatákban nincsenek románcok
imádkozom a fiaimért, kiket talán sosem látok
s a kis káplár ismét idegen helyek felé vezet
elcsábítva szíveinket

Óvd meg lelkem a gonosztól, Uram
és g yóg yítsd meg a katona szívét
magamat oltalmadba ajánlom, Uram
de én beérem Bonapartéval

Na persze, a Dire Straits-rajongók telhetetlenek és új lemezt vár-
nak Mark Knopflertől és csapatától, de neki idő hiányában erre 
nincs lehetősége.

A „Golden Heart” 1996. március 25-én került a boltokba, és alig 
egy hónappal később, április 24-én Mark európai turnéra indult öt 
zenésztársával, hogy bemutassa új szólóalbumát, jelesül, hogy ki va-
lójában a Dire Straits zeneszerzője, gitárosa, énekese és mindene. 
Írországból indultak, aztán Nagy-Britannián keresztül három és fél 
hónap alatt egész Európát bejárták.

S ami nekünk igazán lényeges, hogy kis hazánkba is eljutottak, 
hogy tizenegy év után Mark és csapata ismét koncertezzen nálunk, 
a Petőfi Csarnok színpadán, 1996. június 21-én. Este fél nyolckor 
léptek színpadra és rögtön felcsendült a „Darling Pretty”. 
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Majd a következő dalok sorjáztak elő a hangszerekből: „Walk of 
Life”, „Imelda”, „The Bug”, „Rüdiger”, „Je Suis Désolé”, Calling 
Elvis”, „I’m the Fool”, „Last Exit to Brooklyn”, „Romeo and Juliet”, 
„Sultans of Swing”, „Done with Bonaparte”, „Golden Heart”, „Wa-
ter of Love”, „Cannibals”, Telegraph Road”, „Brothers in Arms”, 
„Money for Nothing”, „A Night in Summer Long Ago”, „Long 
Higway” és végül persze a „Going Home”. 

Nos, igen. Volt itt meglepetés, nem is kevés. Régi és új dalok ve-
gyesen, melyek tökéletesen feledtették velünk, hogy zuhog az eső. 
Végül a fentiek mégis megkönyörültek rajtunk, mert a koncert kö-
zepe táján elzárták az „égi” csapokat.

Mivel egész nap a Csarnok előtt táboroztunk, így volt szeren-
csénk a próbákat is végighallgatni, és Mark hozta a formáját. A 
soundcheck ugyanolyan igényes és profi volt, mint maga az egész 
koncert – csalódás tehát kizárva. A zenekar elvarázsolta hallgató-
ságát, mert Mark újból fényes bizonyítékát adta zenei nagyságának: 
sokévnyi zenészmúlttal a háta mögött még mindig tud újat mutatni, 
újként hatni a sok irányzat között.

A turné indulása előtt így nyilatkozott:
– Eg y olyan dalt, mint a „Cannibals” Londonban, Dublinban és Nashville-

ben különböző variációkban vettem fel. Remélem, megmutathatom élőben, hog y 
néhány dal másképpen előadva is jól hangzik.

Ez tényleg sikerült. A „Water of Love” áthangszerelt változata ti-
zennyolc év után újból elkápráztatott minket, bár szó, mi szó, főleg a 
„Sultans” és a „Money for Nothing” indított be igazán bennünket.

A Csarnok szabadtere csurig telt, mi pedig bőrig áztunk, de ész-
re sem vettük, a zenészekkel együtt csak a zenére koncentráltunk. 
Mindenki nagyon laza volt, és tökéletesen átadták nekünk az érzést, 
hogy mennyire élvezik a muzsikálást. Mark jó kedélyű volt, a dalok 
között megeresztett pár poént és sokat nevetett. Egyszóval: remek!

Ehhez a turnéhoz fantasztikus csapatot sikerült összehoznia, de a 
sajtót ismét csak a Dire Straits érdekelte, így számtalanszor tették fel 
Marknak a kérdést, hogy akkor most mi van: a Dire Straits végleg 
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Mark Knopfler a Wembley-ben, 1988-ban
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elköszönt, és ő egy személyben folytatja? Persze olyan választ adott, 
amit mindenki hallani akart, miszerint a Dire Straits bármikor újra-
éledhet, és új lemezzel örvendezteti meg rajongóit.

Az alábbiakban közreadunk két interjút62, amit Mark adott buda-
pesti fellépése napján:

I.
„– Emlékszem az első, 1985-ös budapesti fellépésére a Dire 

Straitsszel. Mindenki a magyar származása után érdeklődött. Mi 
ebből az igazság?

– A boldog emlékek! Az apám, aki néhány éve halt meg, valóban mag yar. 
Miskolcon született. Sajnálatos, de eddig még soha nem jártam ott.

– Beszélt valaha magyarul?
– Nem, de később már apám sem beszélt valami jól mag yarul. Úg y vélem, 

hog y jobban beszélte az angolt és a németet, mint a mag yart. Különben imádom 
Budapestet, tudja, éppen eg y pár hónapja, hog y itt jártam – csak úg y, eg y kicsit 
alaposabban körülnézni. Az első itteni fellépésemre nag yon kellemesen emlék-
szem vissza, nag yon kedvesek és fig yelmesek voltak hozzám. Előtte sokkal 
zűrösebbnek gondoltam a dolgot.

– Miért lett Önből zenész?
– Még a mai napig sem tudom, mi is vag yok valójában. Megpróbálok zenész 

lenni. Vettem néhány leckét, és szeretném ennek hasznát venni. Szeretnék minél 
jobb és jobb muzsikus lenni, hog y érdemes leg yen engem hallgatni. De komolyra 
fordítva a szót, valójában minden a boogie-woogie-val kezdődött a zongoránál, 
hat éves koromban ug yanis az vonzott, tiszta sor. És eg yszer csak úg y bepat-
tant. Eg yszóval, meg fertőzött a zene. Hosszú éveken át áhítoztam eg y gitár 
után, de sokáig nem jött össze. Utólag úg y gondolom, ez játszott közre abban, 
hog y annyira szeretem a gitárt, hiszen oly sok évet kellett várnom rá.

62 Részlet a „Night in London”  koncertfelvétel (1996) végén található interjú-
ból.
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– Folytatott valaha klasszikus zenei tanulmányokat?
– Nem, de néha megpróbáltak hegedűre tanítani. De úg y voltam ezzel, mint 

hat éves koromban a zongoraleckékkel, rövid ideig tartott, állandóan csak a 
fülem után mentem, nem akartam olvasni a zenét.

– Unalmas volt a hegedülés?
– Mondhatni, mivel nem tudtam valódi hangzást előcsalogatni a hangszerből, 

még ha esetleg cigányprímás lehettem volna, de akkor sem. Nem találtam az 
összefüggéseket a hang jeg yek között. Ug yaníg y jártam a gitárral is, amikor 
tanulgattam, és próbáltam az akkordokból valamifajta muzsikát kihozni. Ma 
is még inkább a fülemre hallgatok.

– Ön közismert autómániás!
– Ez olyan g yerekes dolog, próbálok kinőni belőle, de mindamellett London-

ban minden nap motorozom, és imádok kerékpározni is.
– Hogyan született a jellegzetes knopfleri hangzás, amikor a Dire 

Straits is olyan jellegzetes?
– Kezdetben magam is, mint bármelyik gitáros, pengetőt használtam, de köz-

ben játszottam szabadon az ujjaimmal. Később megpróbáltam ezt a két dolgot 
összehozni valahog y, majd eg yre g yakrabban hag ytam el a pengetőt, és ezzel 
kicsit kezdtem felrúgni a szabályokat, mivel melódiákat csalogattam ily módon 
elő. Legtöbbször a magas hangzású húrokon játszom a dallamot, míg a mély 
húrokon a harmóniát és a kíséretet. Igazából ez eg yfajta ösztönös megoldás, 
tehát valahog y íg y csinálom, lépésről lépésre haladva előre.

– Ön népszerű és sikeres volt a Dire Straits együttessel. A mosta-
ni szólókarrierjének ötlete közben hogyan született meg?

– Nag yon kedvelem ezt a formációt, szeretek lemezt készíteni, turnézni 
velük. Eg y újabb lemezt és eg y újabb turnét is tervezek ezzel az eg yüttessel. 
Csak idő kérdése, hog y belefog jak valami másba is. Több elképzelésemet tu-
dom megvalósítani ezzel a mostani társasággal, mindenfajta stílusban kiválóan 
otthon vannak. Nem szeretek kizárólag csak folkot, vag y csak bluest játszani, 
vag yis leragadni bármiféle behatárolt stílusnál. Hidegen hag y mindenféle zenei 
sznobizmus. Mindig szívesen komponálok a saját ízlésemre hag yatkozva, anél-
kül hog y belezavarodnék a különféle zenei szabályokba.”
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II.

– Meglehetősen idős voltál – huszonnyolc éves –, amikor megje-
lent az első Dire Straits-lemez, amikor az első sikereket arattátok. 
Mi alakult volna másképp, ha mondjuk tizennyolc évesen lettetek 
volna sikeresek?

– Nem hinném, hog y túléltük volna!
– Az ún. rock & roll-közhely miatt?
– Igen, pontosan. Szex, drogok, rock & roll. Ezek persze különböző dol-

gok, de a nyomás leg yőzött volna bennünket. Tizennyolc évesen még a humorod 
sem annyira fejlett, hog y fel tudd dolgozni az eseményeket. A humorérzék min-
dennél fontosabb, hog y talpon tudj maradni. Ezen kívül óriási akaraterőre is 
szükség van. Nem hinném, hog y tizennyolc éves koromban már tudtam volna, 
hog y mindennél jobban ezzel szeretnék foglalkozni. Akkoriban nem tanultam, 
íg y hát nem is tudtam semmit. Hasznosnak tartom, hog y az ember előtte mást 
is kipróbáljon.

– Szóval úgy gondolod, hogy a korod adta bölcsességed mentett 
meg attól, hogy belehaljatok ebbe a folyamatba?

– Nem tudom, hog y ez valóban bölcsesség, nem ismerek senkit, aki huszonöt 
év alatt ne lenne idióta. Azt hiszem, hog y még huszonnyolc évesen is bolond vol-
tam. De ez nem vitás… igen, ez nem is vitás. De kevésbé voltam bolond, mint 
tizennyolc évesen (nevet). Hát… ennyi.

– Mit tartasz fontosabbnak a munkádban: a dalszerzést vagy az 
előadást?

– Szerintem ezek összefonódnak. De a dalírás sokkal méltóságteljesebb. A 
dalírásban van valami állandó, valami méltóságteljes. Ha megalkottál valamit, 
akkor az meg is marad örökre. Ug yanakkor az előadásban mindig megvan 
a lehetősége annak, hog y valamilyen módon nevetségessé válj. Persze ez nem 
szokott előfordulni, de mégis előfordulhat. Eg y előadás kezdete és vége között 
mindig van bennem eg y olyan érzés, hog y valami zavarba hozhat, valami 
összezavarodhat.

– És melyik folyamat a kreatívabb: az előkészületi fázis, a dalírás, 
vagy maga az előadás – akár stúdióban, akár színpadon?



174

MINTA

– Mindkettő eg yformán, persze nem ug yanarról a kreatív folyamatról van 
szó, de mindkettő eg yformán az. Igen, mindkettő kreatív, de eg y zenész munká-
jában a koncertezés különösen fontos. Ha kihag ynád a munkádból, és kizáró-
lag a stúdióra, a dalírásra és a lemezkészítésre koncentrálnál, észre sem vennéd, 
mennyit veszítesz. Kihag ynál eg y nag yon fontos részt, legalábbis szerintem.

– Hogyan írsz dalokat?
– Nag yon eg yszerűen, szerény körülmények között. Eg y díványon ülök eg y 

asztal előtt, a kezemben eg y olyan jeg yzetfüzet, amilyen neked is van. Írogatok 
és összeg yűjtöm az ötleteimet, amelyekből lassan dalok lesznek. Eg y gitár van 
még nálam, de nem használok például magnót vag y ilyesmit. Ilyen eg yszerűen 
írok, ez már régen is íg y volt.

– Úgy tudom, hogy nem tudsz kottát olvasni!
– Valóban, íg y hát sok mindent el szoktam felejteni. Volt már olyan, hog y 

reggel, amikor felkeltem, eszembe jutott valami, de mire elkezdődött a nap, már 
el is felejtettem.

– Milyen jeleket írsz a jegyzetfüzetedbe?
– Csak a dalszövegeket szoktam leírni, esetenként leírok eg y-két változatot 

is, de rájöttem, hog y csak azt érdemes megtartani, amit meg is tudok jeg yezni. 
Rengeteg anyagot felejtettem el, de nem hinném, hog y ez bárkinek is nag y vesz-
teséget jelentene.

– Úgy gondolom, hogy neked a halk szavak, a kidolgozott kom-
pozíciók képviselőjének zavaró lehet az óriási közönség előtti fellé-
pés, mint ahogyan a Dire Straits korszakban.

– Nem, a nag y koncerteket éppúg y szeretem, mint a kicsiket. Szeretem 
a nag y show-kat is, szeretem a rajongókat, mert eg yütt ünneplünk valamit. 
Örülsz, ha látod őket, és ők is örülnek, ha téged látnak. Szeretem ezt az érzést, 
tehát nem zavarnak a nag y show-k. Csak az igazán nag y bulik nem teszik 
lehetővé, hog y intim zenei élményt nyújtsunk. Ug yanakkor ezekben is van va-
lami, ami nem rossz.

– Mi az?
– Az esemény maga, az ünnep. Az, hog y mindenki eg yütt imád valamit.
– Egyszer azt nyilatkoztad, hogy a hírnév a siker ára, nem pedig 

a jutalma. Ezt hogy kell érteni?
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– Ez alatt azt értem, hog y szeretem a sikert, mindenkinek csak ajánlani tu-
dom, nag yon jó dolog. A siker számomra azt jelenti, hog y azokkal a zenészek-
kel játszhatom, akikkel akarok, abban a stúdióban dolgozhatom, amelyikben 
szeretnék. Tehát nem kell semmiben kompromisszumot kötnöm. Ezenkívül 
megengedhetek magamnak eg y igazán jó motort. Ez tényleg csodálatos. Nem 
kell aggódnom semmiért. Régebben sokat aggódtam, mert meg kellett élnem, ki 
kellett fizetnem a lakbért. A hírnév viszont szerintem eg y teljesen más dolog.

– Mi a legzavaróbb benne?
– Ha te el tudod mondani az előnyeit, nag yon szívesen venném…
– Sokan kimondottan élvezik. Én nem tudok hozzászólni, de 

van, aki kimondottan élvezi.
– Talán a sikert élvezi. Nem vag yok benne biztos, hog y valóban a hírnevet. 

Jó dolog, ha odamennek hozzád és elmesélik, hog y mennyit adtál nekik, mennyi 
örömet okoztál. Íróként az eg yik leg fontosabb, hog y képes leg yek odafig yelni a 
világra, aztán elég g yorsan rájössz, hog y a világ meg fordult és téged fig yel. Íg y 
persze már minden nehezebb. A legtöbben békén hag ynak. Nem hiszem, hog y 
túl sokan ismernének fel, úg y közlekedem, mint régen, sétálgatok, és eg yáltalán 
nem zavar senki. Úg y tűnik, hog y mindkét világból nekem a leg jobb jutott. 
Soha nem aggódtam, hog y ez valamikor majd túlteng, ezen kívül meg is szok-
tam. Mégsem hiszem, hog y ezt bárkinek is ajánlhatnám. Eszembe nem jutna 
például, hog y a saját nevemre foglaltassak asztalt eg y étteremben, csak azért, 
hog y bejussak. Biztos, hog y álnevet használnék, különben zavarban érezném 
magam.

– Beszéljünk újra a zenéről. Már a Dire Straits korszakban is sokat 
kalandoztál zeneileg. Gondolok itt a „Local Hero” című fim zenéjé-
re, majd később a The Notting Hillbillies nevű zenekarodra. Mind-
két esetben erősen érezni a népzenei hatásokat. Ennek mi az oka?

– Már a kezdetektől fogva fig yelemmel kísértem a fekete és fehér zene g yö-
kereit. Már tizenöt-tizenhat éves koromban iz gatott, hog y népzenei elemeket is 
használhassak. Játszottam blues-klubokban. Szóval, a fekete és a fehér zene 
g yökerei már a kezdetektől nag yon érdekeltek, szorosan kötődöm ezekhez a 
g yökerekhez, mert úg y hiszem, ha nem érted meg a zene eredetét, akkor nem is 
tudod, hog yan lehet zenélni.
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– Mely gyökerekre gondolsz pontosan?
– Hát a fekete és a fehér zenére gondolok. Az európai, angol, ír, skót népze-

nére, benne eg y kis francia és német. Tulajdonképpen mindenfajta zenére. Ezek 
a country zene g yökerei, ha úg y tetszik. Ezenkívül pedig a blues, a korai blues 
g yökerek.

– Miért nem hívod az új zenekarodat Dire Straitsnek, hiszen John 
Illsleyn kívül amúgy is csak Te voltál az egyetlen eredeti tag. Miért a 
Mark Knopfler-címkét tetted rá, és nem a Dire Straitsét?

– Azért, mert John és én nag yon-nag yon régen alakítottuk ezt a zenekart, 
és mindketten tudjuk, hog y az eg yütt töltött évekre büszkék lehetünk. Ma is a 
leg jobb barátok vag yunk, de ez a csapat teljesen más.

– De lásd be, hogy jó trükk lenne!
– Persze, megtehetném, de biztos, hog y nem tenném, és nem is akarom. Ez 

már teljesen más: a zenekar is más, az érzés is más… minden más.
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A „Golden Heart” producere Mark Knopfler és Chuck Ainlay.  
A lemezborítón látható Aranyszív Dan Einzig fotója.

A „Golden Heart” zenészei:
Heike Barthe: háttérvokál
Eddie Bayers: dobok
Barry Beckett: zongora
Derek Bell: ír hárfa
Richard Bennett: gitárok, akusztikus gitár, tiplé
Paul Brady: síp
Robbie Casserley: dobok
Steve Conn: tangóharmonika
Brendan Crocker: háttérvokál
Chad Cromwell: dobok
Danny Cummings: ütősök
Bill Coumo: Hammond-orgona
Michael Doucet: hegedű
Guy Fletcher: billentyűsök
Paul Franklin: pedal steel gitár
Vince Gill: háttérvokál
Sean Keane: hegedű
Mark Knopfler: gitár, ének
Sonny Landreth: National Steel, háttérvokál
Donald Lunny: buzuki
Terry McMillan: djembe
Paul Moore: basszus
Steve Nathan: billentyűsök, Hammond-orgona
Martin O’Connor: tangóharmonika
Liam O’Flynn: Uillean síp
Don Potter: akusztikus gitár
Michael Rhodes: basszusgitár
Hargus „Pig” Robbins: zongora
Matt Rollings: zongora
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Jo-El Sonnier: tangóharmonika
Billy Ware: triangulum
Glenn Worf: basszusgitár

Az 1996-ban meg jelent leg jelentősebb Mark Knopfler-kislemezek:
Darling Pretty / Gravy Train / My Claim to Fame – Maxi-single 

CD (Németország)
Cannibals / Tall Order Baby / What Have I Got to Do – Maxi-

single CD (Németország)

Szintén 1996-ban jelent meg Knopfler új videója „A Night in 
London” címmel. S hogy a fanatikus Dire Straits-rajongók se szen-
vedjenek hiányt, 1996 júniusában piacra dobták az összes Dire Stra-
its-album újrakevert változatát, így ezek a csodálatos lemezek még 
tisztábban, még dinamikusabban szólnak – a „Dire Straits”-től az 
„On the Night”-ig a Mercury Records kiadásában. 
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A Dire Straits tag jai 1991-ben (balról):
Mark Knopfler, Alan Clark, Chris Whitten, Danny Cummings, 

Phil Palmer, John Illsley, Guy Fletcher, Paul Franklin, Chris White
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18. fejezet

Vallomások

Hogy milyen érzés a Dire Straitset hallgatni, vagy látni? 
1986-ban, tizenkét éves voltam, amikor először láttam és hal-

lottam őket a Grammy-díj átadásán. Akkor hallottam először a  
„Money for Nothing”-ot és a „Brothers in Arms”-t. Mindkét dal 
díjat kapott, de én is tudtam abban a percben, hogy ezentúl milyen 
zenét fogok hallgatni. Nem is annyira a személyiségük fogott meg, 
hanem a zene, amit produkáltak, bár később a személyiségük is fon-
tos lett, mert kevés zenész akad a rock világában, aki egyéni művé-
szi látásmóddal rendelkezik, és aki igazán tudja, mit is akar. 

Ilyen zenész Mark Knopfler is, aki a sok irányzat között kialakí-
totta és megőrizte saját egyéni stílusát. Egy dologhoz ért, de ahhoz 
nagyon, zenésztársaihoz hasonlóan anélkül hogy nagydobra verné, 
igényes muzsikát játszani, mellőzve a körítést és a feltűnést – egy-
szerűen egyszerűek. A színpadon is úgy mozognak, mint egy válla-
lati zenekar tagjai, akik csak az örömzenélés kedvéért jöttek össze. 
Érzéseiket megosztják velünk, zenéjük eljuttatja hozzánk egész lé-
nyüket. S mi a sikerük titka? 

Emlékezzünk vissza, hogy is mondta Mark. „A zene feneketlen. 
És mert az ember sosem látja az alját, megpróbál mindig tovább-tovább jut-
ni…” Talán ez nem minden zenésznek sikerül, de neki igen, és én 
ezért szeretem! És talán ezért is született meg ez a kis könyvecske, 
mely ha nem is ad nagyon részletes képet az együttesről, de még-
is megpróbálta megvilágítani a zenekar történetének legfontosabb 
állomásait.

Ismerősök, barátok, munkatársak is kedvelik ezt a zenekart. So-
kan közülük viszont nem tudják megfogalmazni, hogy miért. Mert 
jó kis rock, lehet rá lötyögni, fejfájás ellen javallott, gyönyörűen gi-
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tározik az énekese, színtiszta gitárzene, stb. Valaki visszakérdezett: 
miért, hát nem evidens, hogy csak a Dire Straits? Hiszen ez annyira 
kézenfekvő, mint ahogy a Nap keleten kel és nyugaton nyugszik. 
Gimnáziumi éveim alatt, a ’90-es évek elején kicsit kirívónak hatot-
tam ezzel a zeneszeretettel. Sok diáktársamnak – akik az akkoriban 
épp futó tinisztárok után epekedtek – fogalma sem volt arról, hogy 
létezik ez a banda. Egy barátom a Jethro Tullt meghallván, csak 
ennyit mondott: „fuvolás metál”. Na, igen – mit mondjon az ember, 
ha még nem hallott a progresszív rock és a tradicionális angolszász 
népzene találkozásáról.

De azért nincs veszve minden. A mai fiatalok körében is akad 
valaki, aki nem csak ismeri, de egyenesen megszállottja és aktív kö-
vetője a zenekarnak. Egy Budaörsön élő, 19 éves fiatalember, Dani 
vallomása:

„Tulajdonképpen 1996-ban kezdődött minden, amikor szardíniai nyara-
lásunk során édesapámnak először volt olyan autója, ami tizenkét darabos 
CD-tárral rendelkezett. Íg y történt, hog y az első Dire Straits lemez, amit 
megismertem, a „Money for Nothing” volt. Hat évesen még nem tudhattam, 
hog y az eg yüttes neve, amely e csodálatos hangzást produkálja és nyugalommal 
tölti el az embert a „Dire Straits”, de amint meghallottam, rögtön előrébb 
ültem autónk hátsó ülésén, és lélegzetvisszafojtva fig yeltem. Számomra mindig 
az volt a lényeg, hog y jó zene szóljon a kocsiban. Ezzel nem is volt gond, 
hiszen utazásaink során megismerhettem például: Chris Reát, Chuck Berryt, 
Eric Claptont, Bob Marleyt és még sok más rendkívül jó zenész alkotását.

Életemben sokféle zenét hallottam már, de számomra eg yik sem volt olyan 
logikusan megszerkesztett és ritmikailag felépített, mint a Dire Straits zenéje. 
Természetesen tudom, hog y a zene szubjektív, de vannak rendkívül kiemelke-
dő alkotások, ahog yan az előbbi példa is mutatja. Hét éves koromban történt 
a „megigézés pillanata”, amikor éppen a nappaliban játszottam és hirtelen 
felcsendült a VH1-en az ismert „Sultans of Swing”-féle dallam. A televízió 
képernyőjére szegeztem tekintetemet és fig yeltem, ahog y a fény csillogva meg-
törik Mark Knopfler híres, piros Fender-gitárján. Ez volt számomra az a 
pillanat, amikor ez a zene véglegesen hatalmába kerített. 
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A hibátlan gitárjáték és a hozzá párosuló laza mozgás megerősített benne, 
hog y a színpadon feltűnő alakok kiváló zenészek. Eg yik vicces emlékem, hog y 
g yerekként az ág yon ugrálva hallgatom a „Money for Nothing”-ot, amely épp 
a rádióból szólt. Tíz éves koromtól a Dire Straits jelenléte fokozatosan csökkent 
az életemben, de nem felejtettem el. Próbáltam megismerni más előadók zenéit, 
de g yakran hamar továbbálltam, mert eg yik sem fogott meg igazán. Ha jól 
emlékszem néhány éve volt eg y időszak, amikor csak Pink Floydot és Chris 
Reát hallgattam.

A változás 2006-ban történt, mivel unokatestvéreim megmutatták nekem 
a számukra „új” számot a „Sultans of Swing”-et. Minthog y én már régről 
ismertem a dalt és mindig is jónak tartottam, végül elkönyveltük magunkban, 
hog y „srácok, ez eg y jó szám!”. Még abban az évben keresztapám elvitt minket 
síelni Ausztriába, és miközben beautóztuk az ország havas lejtőit, a Queen és 
Smokie mellett felcsendült a Dire Straits eg yik ritka koncertje: a „Live at the 
BBC”. Ismét elfogott az az  érzés, amely hét évesen magával ragadott.

A „Tunnel of Love” című számot hallgatva rájöttem, hog y ez az a hang-
zás, amelyet egész életemben kerestem. Újra felidéződött bennem az eg yüttes 
laza mozgása és Mark Knopfler vagánysága a színpadon. A síelésből hazatérve 
unokatestvérem és én eg y olyan kutatómunkába fogtunk, amely még ma is tart. 
A kutatás lényege, hog y minél több Dire Straitsszel kapcsolatos anyagot g yűjt-
sünk, és megismerjük a világ eg yik leg jobb eg yüttesének munkásságát.

Sokan mondják, hog y fanatikus vag yok, de persze én ezt örömmel vállalom. 
Minden alkalommal, amikor már úg y tűnik, hog y a g yűjtésnek vége szakad, 
mert már mindent megszereztünk, amit csak lehetett, előkerülnek olyan felvéte-
lek, amelyek új löketet és kedvet adnak a keresés folytatásához. Amikor hozzá-
jutottam a „Live in Rockpalast” DVD-hez, napokig azt néztem, olyannyira 
hatása alá vont a Dire Straits-es hangzás.

Tizenkét éves koromban kezdtem el gitározni édesanyám noszogatására, de 
nég y év után abbahag ytam, mert nem igazán érdekelt az, amit tanítottak. 
Azonban három évvel később, mikor meghallottam a „Sultans of Swing” 
eg yik koncertverzióját, elhatároztam, hog y megtanulok gitározni. Két évvel 
később megvettem életem első elektromos gitárját, amin éjjel-nappal játszottam. 
Gimnáziumi éveim alatt végig rajta volt a telefonomon a „Live in Rotterdam” 
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1978-as koncert. Olyan fantasztikus ereje van, hog y reggelente öröm volt hall-
gatni. Én azt gondolom, hog y ha valami jó, az jó, és a Dire Straits zenéje 
eg y olyan klasszikus, amit mindenkinek ismernie kell, és amely gond nélkül 
hidalja át a korosztályok közötti különbséget.”

Egyetértek Danival. Napjainkban szükség van az igényes muzsi-
kára, mert a jelenkor zenéje főleg a divatot követi, mindent elborít a 
rap, a techno és más, e könyv szerzőjének teljesen ismeretlen irány-
zatok. A ma már klasszikusnak számító műfajok egy picit háttérbe 
szorultak, de az őket kedvelő hallgatók hűek maradtak a régi na-
gyokhoz. Az olyan meghatározó irányzatok, mint a blues, a rhythm 
& blues, a rock & roll, a country-blues és a progresszív rock, vala-
mint a jazz-rock élő műfajok még ma is. Élő legenda a Genesis, a 
Pink Floyd, a Jethro Tull, valamint Eric Clapton, Bob Dylan vagy 
épp Carlos Santana… és még sorolhatnánk, mert szerencsére elég 
hosszú a lista. Nekünk nem kell félnünk attól, hogy nélkülöznünk 
kell kedvenceinket, mert mindig akadnak követők. Bátraké a sze-
rencse – és a jó zene. A zenészek élete ez, és a zenénél talán nincs is 
szebb hivatás a világon.

Mark így vall erről: „Remélem, hog y a zeném hatással van az emberekre, 
gazdagítja őket, valami olyasmit ad nekik, ami megváltoztathatja az életüket. 
Anélkül, hog y felfújnám a dolgot: ehhez értek valamit. Ameddig komponálni 
és játszani tudok, a tőlem telhető leg jobbat adom. Ez a dolgom.”

Ez a könyv is azért született – a Dire Straits megváltoztatta az 
életemet, ez a zenekar adott kedvet ahhoz, hogy gitározni tanul-
jak, hogy komolyabban foglalkozzam a zenével, és hogy másokkal 
is megismertessem és megszerettessem ezt a műfajt. Ahogy minden 
tevékenységnek, a jó zenének is a titka a tehetség és a kitartás. E két 
dolog nélkül az ember nem haladhat előre. Bár a mai zenei üzleti 
világban nem az a jellemző, hogy éppen a fentiek vinnék előre a 
dolgokat, azért mégis léteznek olyan zenekarok és előadók, akikben 
tovább él az igazi muzsikuslélek úgy, mint nagy elődeikben.

Azt, hogy a Dire Straits folytatja-e, még nem lehet tudni. A 



185

MINTA

jövő zenéje mindig titok. Új lemezek, új szólóalbumok, vagy a The 
Notting Hillbillies után egy teljesen új formáció alakul? Ezt még 
maga Mark sem tudja, de mi azért bízunk abban, hogy nem hagy 
bennünket kétségek között.

Dire Straits rajongói klub plakátja az 1990-es évek elejéről
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