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Ha valaki a Szakcsi-nevet meghallja, akkor vagy nem tudja, kiről van szó, és nem csinál 
semmit, vagy már veszi is elő a pénztárcáját, hogy megvegye a lemezt. Jazz-lemeznyúzó, 
avagy amiért érdemes bekapcsolni a magnót. 
 
8 trios for 4 pianists címmel került a boltokba a jó néhány Szakcsi (Béla, ifjabb Béla, Róbert), 
valamint Oláh Kálmán fémjelezte zongora-quartett, Jack DeJohnette, és John Patitucci közös 
lemeze, a BMC gondozásában.  
 
A lemez már kívülről sokat ígér: jól a dizájn, mely kicsit Picasso-s, kicsit modern, kicsit 
határfeszegető. Jópont. Ezek után azonban némiképp becsapva érezheti magát a hallgató; a 
cd-n lévő nyolc szám ugyanis messze nem a határfeszegető és újító jazz-ről szól.  
 
Sőt. Sokkal inkább arról, hogy mire képes egy vérprofi dobos, egy vérprofi bőgős, és négy 
különböző, szintén vérprofi zongorista. Az eredmény önmagáért beszél: kellemes, lágy 
hangulatú, mégis virtuóz, gyakorlatilag tipikus jazz-cd. Bár ez némiképp önellentmondás is, 
hiszen egy keretek nélküli, állandóan megújuló műfajban hogy lehetne tipikus valami?  
 
Magát az anyagot a tavalyi jazz-fesztiválon hallhatta a nagyérdemű, de már mindenki biztos 
elfelejtette, ezért érdemes megvenni. A stabil alapra való építkezés hatvanöt perces 
iskolapéldája ez a cd: ritmusszekcióra improvizálás négy zsenitől.  
 

Hogy tudjuk, mivel állunk szemben: a zongoristák kivétel nélkül a magyar zenei elit jeles 
képviselői, technikai és zenei tudásukhoz kétség nem fér. Nem férne ide azoknak a 
hírességeknek a listája, akikkel már játszottak együtt. Jack DeJohnette a Keith Jarrett 
triójában zenélt; nem kispályás, mint ahogy John Patitucci sem az. Ő a GRP All-Star 
Orchestra-ban játszott, többek között Randy Beckerrel, Tom Scott-tal, és Arturo Sandoval-lal.  
 
Szakcsi Generation with Jack DeJohnette and John Patitucci: 8 trios for 4 pianists  
 
Szakcsi Lakatos Béla, Szakcsi Lakatos Róbert, ifj. Szakcsi Lakatos Béla, Oláh Kálmán -zongora  
John Patitucci - bőgő/basszusgitár  
Jack DeJohnette - dob 
 
 
Linkek  
 
www.bmcrecords.hu  
www.szakcsi.com 
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