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Biatorbágy, 2019. június 26. 
 

 

Joe, Eddie és a Scania 164-es balladája 

Hagyományosan az ír trubadúrok erős emberekről és bátor tettekről énekeltek. 

Napjainkban egy svéd dübörgő legendát ünnepelnek. Ez a történet egy költői 

vénával megáldott tehergépkocsi-vezetőről, egy V8-as hangú férfiről és a 

Scania 164-esről szól. 

Eddie Crozier az 1980-as évek végén Európát járta teherautóval. Sok más tehergépkocsi-

vezetőhöz hasonlóan ő is nagy Scania-rajongó. Ír emberként Eddie zenész és szófaragó is. 

A volán mögött született meg az az ötlete, hogy kéne írni egy dalt, amely a Scania 

tehergépkocsikat méltatja, különösen a kedvencét, a Scania 142-est. A dal azonban 

sohasem készült el, Eddie pedig elköltözött az Egyesült Államokba. 

Mindeközben Észak-Írországban egy vidéki férfi karriert váltott. Miután évekig 

kőműveseknek dolgozott szerte Észak-Írországban, a téglacipelő Joe Moore úgy döntött, 

hogy főállású countryzenész lesz. Amikor Joe kocsmákban és klubokban játszott, úgy érezte, 

hogy ez az élet értelme. Sajátos, mély hangja és laza személyisége helyi körökben 

hamarosan az egyik legnépszerűbb countryelőadóvá tette őt. 

Bemutatkozik a Scania 164-es 

Majd történt valami a svédországi Södertälje városában. Amióta 1969-ben bemutatkozott a 

14 literes, V8-as motor, a Scania uralta a nagy teljesítményű, nehézkategóriás 

tehergépkocsik szegmensét. Ám 2000 májusában leleplezték az új, 16 literes, V8-as 

erőforrást. A Scania 164-es óriási hatással volt a piacra, motorja pedig mértékadóvá vált, a 

kiváló teljesítményt kimagaslóan gazdaságos üzemeléssel társítva. 

Eddie Crozier visszatért Európába. A dalszerző kamionost szinte kábulatba ejtette annak az 

új, dübörgő Scania 164-es, V8-as tehergépkocsinak a hangja, amellyel járt. Az Alpokban, 

Észak-Olaszországban és Skandináviában más „Utak királyaival” is találkozott. Az amerikai 

kamionos dalok kazettáit hallgatva Eddie egyre nagyobb ihletett kapott, és kezdett formát 

ölteni a hamarosan legendássá váló nóta… 

„…Hallod közeledni ezt a kocsit tekintélyes motorja üvöltésével, 

Ez a nagy gép erős, így 40 tonnát vagy még többet cipel, 

Más gép a nyomába sem érhet, amikor tövig nyomom a gázpedált 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
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http://www.scania.hu/


 

  

Scania Hungária Kft. Telefon: +36 23 531 000      Facebook.com/ScaniaMagyarorszag 
 H-2051 Biatorbágy, Rozália park 1. www.scania.hu                

         

és felhajtok az autópályára a Scania 164-esemmel…” 

Eddie és Joe találkozása 

Miközben Eddie az írországi County Corkban arra várt, hogy megrakodják hallal, néhány 

halász tanácsot kért tőle, hogy milyen tehergépkocsit vegyenek. Ahogyan Eddie válaszolt, 

elkezdtek feltörni a szavak, és hátul a fejében megszületett a The Scania 164 (A Scania 164) 

című dal utolsó versszaka… 

„Ha valaha eszedbe jutna, hogy egy nagy és erős kocsit vezetnél vagy vennél, 

illetve teljes kényelemben szeretnél kamionozni, 

akkor a kereskedőnek csak egy számot mondj, 

csak annyit, hogy egy Scania 164-est szeretnél venni.” 

Néhány évvel később Joe Moore egy bárban játszott Belfast mellett, amikor az akkor már 

country- és vadnyugati zenei CD-ket készítő Eddie belépett. Eddie-t elbűvölte az énekes 

hangja: „majdnem olyan, mint egy dübörgő V8-as motor” – gondolta. A fellépés után felkérte 

Joe-t, hogy vegyenek fel együtt egy albumot. Ebből végül öt album lett. A The Scania Man (A 

scaniás ember) című album messze a legnépszerűbb, amelynek egyik dala a The Scania 

164. 

2019. január 

Az írországi Dumfries városában a Theatre Royal (Királyi Színház) nézőtere megtelt, amikor 

Joe Moore lépett fel a színpadon. A közönség a The Legends of American Country (Az 

amerikai country legendái) előadására érkezett, amely Európa egyik legnagyobb 

countryzenei turnéja. A posztereken Joe-t úgy mutatták be, mint „Mr. Country”, illetve „A 

mélyhangú férfi”, de a közönség tagjai közül a legtöbben csak úgy ismerték őt, mint „A 

scaniás ember”. 

Joe klasszikusokat játszott Kris Kristoffersontól, Kenny Rogerstől, Don Williamstől és Johnny 

Cashtől, de a közönség hamarosan elkezdte kiabálni, hogy „Énekeld el a Scania 164-est!” 

Elénekelte, a rajongói pedig ujjongtak. 

Egy legendás dal 

Az Ír-tenger másik felén, az észak-írországi Banbridge városában az egyetlen járművel 

alapított K. Mackin Transport vállalat 15 év alatt 25 tehergépkocsira és 40 pótkocsira 

fejlesztette fel a flottáját. A cég veterán Scaniákból álló gyűjteménye rendkívül népszerű a 

tehergépkocsi-kiállításokon és kamionos találkozókon Európa-szerte. A tulajdonosok, Kevin 

és Carol Mackin, még egy saját múzeumot is építettek, amelyet a Scania V8-as 
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teherautóinak szenteltek. Itt találkoztunk Eddie-vel, aki egykor a K. Mackin 

gépkocsivezetőjeként dolgozott. 

„A The Scania 164 című dalom a Scaniának ezt a tekintélyt parancsoló 

tehergépkocsiját dicsőíti” - magyarázta, miközben megmutatta nekünk a sok ritkaságot 

Mackinék „V8-as termében”. 

„Észak-Írország teherautós közössége különleges. A kamionozás nemcsak egy foglalkozás, 

hanem sokaknak egy életforma, akiknek a járművük a büszkeségük és a hobbijuk is. Itt a 

kereskedelmi áruszállítás és a countryzene egyet jelent.” 

Sok dalban szerepelnek Scania tehergépkocsik, mint például a The Mighty 143 (A tekintélyes 

143-as), a Keep ‘er Lit (Csak folytasd tovább!) és a The Scania Man (A scaniás ember). 

Azonban a legkedveltebb a The Scania 164. 

„Itt, Észak-Írországban évek óta ez az egyik legtöbbet kért countrydal a rádióban, amely 

legendás az európai kamionosok körében” – mondta Crozier. 

A színfalak mögött „A scaniás emberrel”... 

Dumfries városában a Theatre Royal színfalai mögött Joe Moore letörölte a verejtéket a 

homlokáról, és lassan lehúzta a szoros cowboycsizmáit. 

Laza személyisége megint az egyik legnépszerűbb előadóvá tette őt a porondon. 

Torokműtéte miatt évekig nem énekelt, azonban most visszatért, és népszerűbb, mint 

valaha.  A közönség többet kér. 

„Tudod” – mondta, „a műtét és a kihagyás után attól tartottam, hogy elfelejtettek engem, de 

amint elkezdtem újból énekelni, a fellépések is elkezdtek sűrűsödni. A hangom pedig 

mélyebb volt, mint előtte.” 

Manapság Joe főként amerikai countryzenét énekel, de az Eddie által írt dal még mindig 

nagy siker. 

Habár beismeri: „Amikor először hallottam a The Scania 164 dalt, nem hittem benne. Nem 

igazán voIt countryzene számomra, és egy kicsit túl lassú volt. De dolgoztunk rajta, Eddie és 

én, majd rákaptam.” 

Mindent megbocsátottak… 

Banbridge városában Eddie elmondta nekünk, hogy kicsit kínosan érzi magát a Scania 164-

es iránti tiszteletét kifejező első versszak miatt: 

„Egy Scania teherautóval jártam, méltóságos volt, de tudott menni. 

Svédországban gyártották, egy Malmö nevű városban.” 

https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag/
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„Azt olvastam valahol, hogy a Scania vállalat a dél-svédországi Malmö 

városából származik, és ezt egy kicsit félreértettem. De biztos vagyok benne, 

hogy megbocsátották nekem…” 

Dumfries városában Joe és a zenekar egy ráadásszámot játszott, mielőtt összepakolták a 

felszerelésüket, hogy elinduljanak egy hosszú útra északra. Másnap éjjel már a Corran Halls 

koncertteremben, Oban városában játszották a The Scania 164 című dalt. 

„Habár én sohasem voltam tehergépkocsi-vezető, egy kicsikét ismerem ezt a világot. A 

kamionozás és a countryzene kéz a kézben jár. A Scania 164-es pedig egy elragadó 

teherautó, nagyon is megérdemli, hogy saját dala legyen” – mondta Joe, mielőtt útra kelt. 

 
További információ: 

Mile Orsolya (email: orsolya.mile@scania.hu) 
 

A Scaniáról 
A Scania a szállítmányozási iparág vezető gyártói közé tartozik. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt közösen 
vezetjük a változást, mely a fenntartható fejlődés irányába mutat. 2017-ben 82 500 tehergépjárművet és 8 300 
autóbuszt értékesítettünk, valamint 8 500 ipari- és hajómotort adtunk el ügyfeleinknek. A nettó értékesítési 
árbevétel megközelítette a 120 billió svéd koronát, aminek 20%-a a szervizszolgáltatásokból adódott. Az 1891-
ben alapított Scania több mint 49 300 alkalmazottjával mintegy száz országban van jelen. A kutatás és fejlesztés 
jellemzően Svédországban összpontosul, kiegészülve Brazíliával és Indiával, míg a termelés Európában, Dél-
Amerikában és Ázsiában folyik, regionális központtal Afrikában, Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a 
Volkswagen Truck & Bus AG tagja, ami nemrég TRATON AG-vé alakult. További információkért látogasson el a 
www.scania.hu weboldalra! 
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