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(szubjektív vélemény)

  

  

Amikor először végigolvastam Egyházi  Géza új CD-jén a számok listáját, az ugrott be, hogy
jelenlegi sikeres főszerepeit meglovagolva csináltak neki egy CD-t, hogy végre legyen ilyen is
(mielőtt valaki rosszindulattal vádolna, hozzáteszem, nagy rajongója vagyok a művész
hangjának, szerintem ez az album már rég aktuális lett volna, és igen, van bennem némi velem
született rosszmájúság…:-) )
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Aztán elkezdtem hallgatni. És hallgattam. És hallgattam. Újra és újra. Ismertem az összes
számot, hallottam már itt, ott, amott, de mégis… A hangzás, a keverés, hogy a számok a
maguk tisztaságában, és végre nem Youtube minőségben szólnak a hifiből – már ez megérte,
hogy megvegyem ezt az albumot. Tény, hogy a legismertebb, a művész által leggyakrabban
énekelt számok kerültek fel rá. Tény, hogy akik szeretik Egyházi  Géza hangját, egy 3 lemezes
változatot is el tudtak volna viselni. (Ugye?:-D) De mindez nem lényeges...

  

A lényeg, hogy aki megveszi ezt az albumot, az keressen otthon egy csöndes sarkot, csináljon
félhomályt, hunyja be a szemét, maradjon kettesben a zenével és hagyja, hogy Egyházi  Géza
hangja elvigye magával. Egy vámpírkastélyba, egy sakkvilágbajnokságra vagy éppen Párizsba.
Hagyja, hogy a zene és az ének körülfonja, elcsábítsa, elkábítsa és kikapcsolja. Nevessen,
sírjon, borzongjon, szeressen, érezzen kedve szerint.  Hallgassa a Belle-t, ahol Egyházi Géza
mellett Bot Gábor és Szemenyei János hangját is élvezheti, a csodálatos Katedrálist, Jean
Valjean és Javert monológját (számomra ez a dal az album legnagyobb meglepetése, és
nagyon örülök neki!), vagy személyes kedvencemet, Az éj zenéjét Az Operaház fantomjából
(ami annyira gyönyörű lett, hogy megérne egy külön misét, csak úgy önmagában).

  

Egy csodás hangú énekes felénekelt egy albumra 15-öt a musicalirodalom legszebb dalai
közül. Ennyi történt.

  

De ahogy felénekelte…! Az maga az élet, a remény, a szépség!

  

Reméljük, belátható időn belül felénekel még néhányszor 15-öt és jelentkezik egy-két-több új
albummal!:-) Addig hallgatjuk ezt az egyet, újra meg újra, mert az nekünk jó, nagyon jó!:-)

  

Ui: Az album legőszintébb kritikusai egyébként a gyerekeim, akik zokszó nélkül tűrik, amikor
időnként „na, ebből elég volt, most zenét fogunk hallgatni!” felkiáltással kikapcsolom a kedvenc
mesecsatornájukat és beteszem ezt a CD-t. Utoljára a Mamma mia! filmzenéjével kapcsolatban
volt köztünk ekkora egyetértés. De Egyházi  Géza albumát szeretik. Ők is.
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Lily Moon, 2010. 11.
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