
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éha hallani olyan dallamfoszlányokat, amelyre, ha jobban odakoncentrálunk, 

úgy tűnhet, mintha az ember már hallotta volna valahol, valahogy ismerős, 

nem tudni, hogy honnan, melyik részének az időből, nem tudni, hogy került a kezünk 

közé, de valahogy mégis olybá tűnik, mintha tényleg hallottuk volna már valahol, 

valamiféle emlékkép dereng valahol lelkünk rejtett részében, amihez még mi saját 

magunk sem férhetünk hozzá. Ludovico Einaudi meditatív lemeze egy ilyen jó példa 

erre a kissé furcsa feltevésre. Ahogy azt már korábban is említettem, mostanában 

jelentős változáson ment keresztül zenei étvágyam és furcsábbnál furcsább, de 

jobbnál jobb lemezeket fogyasztok el, és emésztek meg, aminek szívből örülök, mert 

ezeket természetesen adom is tovább az arra érdemes rajongóknak. ☺  

 

A ’Divenire’ c. lemezt többször meghallgattam már, de csak most jutottam oda, hogy - 

bár az igazat megvallva a teljes Einaudi életművet nyugodt szívvel ajánlanám - 

kiemeljem személyes kedvencemet. Nem titkolt szándékom az, hogy minél több 

emberhez eljussanak az ú.n. ’finom zenék’. A tizenkét kompozícióból álló album az 

első percétől az utolsóig leveszi az embert a lábáról, amennyiben egyórás zenei 

kirándulást szeretne tenni a nyugalom szigetén. Einaudi, mint mindig, most is az általa 

megalkotott zenei világban él, mozog és hitelesen interpretálja dalait, azaz önmagát 
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adja. Megfigyelve zenei karrierjét, a fejlődése egyértelműen nyomon követhető. A 

kifinomult ízlés, a letisztult hangzásvilággal olyan új, és egyben egyedi világot teremt, 

ahol szívesen időzik a hallgató és az album végeztével sem akar felállni kényelmes 

foteljéből, mert a várva várt hatás nem marad el. Egy olyan új világot teremt és azt 

olyan igényes zeneszerkesztéssel színezi ki, hogy ebben a szín kavalkádban az ember 

minden kétséget kizáróan elfeledkezik arról is, hogy levegőt vegyen.  

 

Ezzel a kis ízelítővel nemcsak személyes véleményemet, hanem sok más Einaudi 

rajongó véleményét is tolmácsoltam, mert közös élményeink alapján, ki kell 

mondanunk, hogy az egyik legjobb Einaudi lemezt hallottuk, amin, ha Isten is úgy 

akarja, nem fog majd az idő vasfoga és méltán nyeri el a jövőbeni hallgatók tetszését.  
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