
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em feltétlenül magánszenvedélyből kezdek bele az írásba, hanem azért is, mert 

úgy gondolom, hogy a katarzis élményt követően le kell írni az első kikívánkozó 

gondolatot. Ludovico Einaudi elképesztően lenyűgöző albuma sok-sok év távlatában 

az egyik legnagyobb nem várt csoda. Szenzációs. Miközben a lemezt hallgattam, 

észrevétlenül az írófejedelem Krasznahorkai László gondolatai jutottak eszembe, aki 

ezzel a mondattal kezdi egyik írását: ’A zene bánat, amiért az ember az otthonát a 

mennyben elvesztette’. Krasznahorkai monumentális, felkavaró mondataival minden 

könyvében a szépséget igyekszik kifejezni, mellyel egy olyan, új típusú világot teremt, 

amit rajta kívül még nem tapasztaltam más, mai kortárs írónál. Olyan elemekkel 

színezi könyveit, amiben megteremtődhet egy új világ, melyben a szakrálistól 

elszakadt ember öntudatára ébredhet.  

 

Einaudi zenéje szintén a szépséget hivatott kifejezni a maga melankolikus 

drámaiságával, végtelen eredetiségében. Kicsit olyan, mintha Füst Milán zongorázna, 

aki így fogalmazott: ’….a lélek számára felfoghatatlan ez a világ. Nem ez a hazája, 

mert más van itt, mint amit ő várt és akart. Márpedig, ha az embernek idegen, akkor 

ki számára való.’ Einaudi is valami ilyesfajta érzéseket fogalmaz meg éteri dalaiban. 

Őt hallgatva, az emberben felmerül a gondolat, hogy létezik valami más is, ahol ezt a 

nyugalmat még megtalálni és a reményt, hogy az út megtalálható visszafelé.  
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Ludovico Einaudi   

 
In a time lapse (2013) 

 



 

Lenyűgözően tiszta és könnyed zongorajáték, mely alkalomszerűen kiegészül drámai 

vonósszekcióval, ami még ellenállhatatlanabbá teszi ezt a muzsikát. Jó hallani, hogy 

még vannak olyan előadók, akik számára tényleg a zene minősége a legfontosabb 

érték. Tényleg azt csinálják, amire hivatottak és erre kiváló példa Einaudi zenéje, aki a 

szó kopottasabb értelmében klasszikus, de egyben üde színfoltja a mai modern 

zenének. Egy biztos, hogy olyan mély érzéseket szakít fel az ember lelkében, amire 

csak nagyon kevesek képesek. Egyszerre emeli fel az embert, vagy taszítja a mélybe a 

zene tónusának megfelelően, de mindenképpen egy (esetleg több) katarzis élménnyel 

leszünk gazdagabbak, ha szánunk időt és meghallgatjuk a lemezeit. Évek óta, az egyik 

legnagyobb zenei élmény, amit zongoristától hallottam. Mindenkinek nyugodt szívvel 

ajánlom, mert kétségtelenül olyan fajta hiánycikk a mai zakatoló, rohanó világunkban, 

amire nagy szükség van. Einaudi a maga nyugodt, kiegyensúlyozott, ám ugyanakkor 

kegyetlen, drámai szépségével helyet foglalhat a legnagyobb élő zenészek 

panoptikumában.   
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