„Átváltozás – az egyetlen szabály.” Eperből
eperlekvár, nyárból ősz lett, mi pedig igyekeztünk
– állomásról állomásra legalább néhány
pillanatot elrakni télire. Nyolc üveg kevésnek
bizonyult, levettünk a polcról még kettőt. Így lett az
újság 10 oldalas. Kellemes olvasást kívánunk!

Rácz Tünde felvételei

HA EGY SZEZON BEINDUL...
Kedves Rajongók! Örömmel jelentjük, hogy 2010 nyarán nem volt olyan Napoleon Boulevard koncert, amelyen szerkesztőségünk kisebb vagy nagyobb létszámban ne vett volna részt. Egyrészt minden alkalommal remekül szórakoztunk, másrészt annyi tudósítás született, hogy az el sem férne nyolc oldalon. Egy kicsit
bővítettük tehát a lap terjedelmét, abban bízva, hogy nem csak a betűk és a képek számát növeljük ezzel, de
az olvasói elégedettséget is.
Rögtön itt, a bevezető cikkben két fontos eseményről szeretnénk szólni. Az első a május 15-én megrendezett
Napoleon Boulevard Klub. E borongós, esős tavaszi napon nem mindennapi dolgokat láthatott, hallhatott a
Nádor teremben összegyűlt közönség. Erdész Robi a készülő és várva várt új lemezről mutatott néhány dalt.
Noha a szerzemények többségét még nem végleges hangszereléssel és halandzsa szöveggel hallottuk, bizony
többször libabőrösek lettünk. Hol egy szép dallamtól, hol Lilla hangjától, hol a Bifidus essensis-től. Egy dal
erejéig belenéztünk a készülő koncert DVD-be, a Pontosan, terv szerint azóta az interneten is hódít. Gömör
Laci anekdotázott, (egyszer a buszon egy kucsmát macskának nézett...) Kollár Attilát ügyeletbe hívták. A szerencsésebbek két dalt tartalmazó ajándék CD-vel gazdagodtak. Komolyabb rendbontás és személyi sérülés
nem történt, de hazafelé több rajongó is megázott. (Pl. mi is.)
Igyekszünk kronológiai sorrendben haladni. Következik tehát május 23-a, amikor a Magyar Televízió nyári
szezonnyitó buliját tartotta Siófokon. Ó, Siófok! Jobb hely nem is kell nekünk. Jelen voltak: Vincze Lilla, Pócs
Tamás, Vámos Zsolt, (lásd címlap képünket) valamint a szerkesztőség 60%-a. Persze, voltak még néhány ezren,
de hát ki tudna mindenkit felsorolni! Az eső épp csak pötyögött, és a Balaton fővárosa szinte csordultig megtelt.
Szabad parkolót csak a sínen túl találtunk. Aztán jött egy kedves epizód a toalettnél. Meg kell mondanunk,
hogy a siófoki vécés néni és bácsi rendkívül udvariasan bánt négyes fogatunkkal. Végül kisült, hogy a pólóink
miatt az együttes tagjainak néztek bennünket. Ezután vidám hangulatban spuriztunk a színpad elé, hogy le ne
késsük a valódi zenekar produkcióját. Az együttes három dalt játszott, kár, hogy csak a Júlia ment adásba. Elhangzott még: Kérlek, ne félj, Modern tangó. Bizton állíthatjuk, nagyon jól kezdődött az idei nyár, melyről
bővebben a következő oldalakon mesélünk nektek.
Jó szórakozást kívánunk a laphoz, és reméljük, a következőt már a Világfaluból küldhetjük!
A Szerkesztők

NAPOLEON BOULEVARD KLUB

Rácz Tünde felvétele
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BOMBAJÓ
Nem kell meg megijedni, nem a Hazafias Népfront támadt fel poraiból, hogy ismét lakatot tegyen a Napoleon
Boulevard szájára. Csak annyira jól kezdődött a 2010-es koncertturné Gyenesdiáson, hogy az maga a Mámor!
Volt itt Nagy Zsolt, Legyetek jók, ha tudtok, szalmabála, lepedőrázás és bor minden mennyiségben…
Messziről jött emberek már korán reggel elindultak, hogy letámadják az ország másik szegletében lévő balatoni várost, mely egy estére a Boulevard-fanokat is összehozta. Bár a helyszín megkeresése legalább ugyanannyi időt vett igénybe mint a koncert, megérte mindenkinek eljönni.
Első koncertjük volt ez a SYMA Csarnok óta, és az első alkalom hogy bemutatkozott az új billentyűs, Nagy
Zsolt, aki Erdész Róbertet helyettesíti a koncertek alatt. Öröm volt nézni már a koncert előtti behangolást is,
a sok próba megtette a hatását, egy összeszokott csapatot láthattunk és hallhattunk. Hogy másképp is kezdődhetett volna a koncert, mint Pontosan, terv szerint… majd szemtől-szembe találhatta egymást a közönség
és a csapat.
Egy másik csapat is képviselte magát az első sorban. Száguldó Fotóriporterünk kattogott masinájával. A főszerkesztők, szerkesztők magukról elfeledkezve tomboltak, csápoltak, dúdolták a dalokat. Egy hivatalos Napoleon Boulevard molinó is előkerült (lásd a koncertképeket), melyre még sok koncertbejegyzés, dedikálás
és rajz fog kerülni. Viszont tombolás nemcsak a színpad előtt volt, ennyire felszabadultan, örömmel játszani
az együttest még nem láttam, s a SYMA Csarnokhoz képest lazább, családiasabb kör alakult ki.
A dalokra sem lehetett panaszom, szóltak, mint az atom, különösképpen a Szemtől-szembe és a Hidd el, jönnek még jobb idők. Viszont a Jelentés az alagútból című dalt hiányoltam a repertoárból . A koncert tetőpontja
mi más lehetett volna, mint a Júlia. Ekkor már mindenki állva tapsolt, csápolt Lilláék előtt. A jó közönség, a
jó produkciót is visszatapsolta. Ekkor hangzott el a Legyetek jók, ha tudtok, Lilla előadásában. De az Álmodtam
csillagot című dalt is kétféle feldolgozásban hallhattuk ismét.
Kábultan néztem az órára, hogy ismét eltelt másfél óra, jó társaságban hamar telik az idő, de még milyen
hamar. De se baj, a jóból sose elég, még két koncert vár ránk, mi több, két egymás utáni napon!
„Légzésünk nyugodt, boldogok vagyunk
Hosszú lesz a nyár, nappal álmodunk!”
Szabó Tamás László
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KONCERT AZ EFOTT-ON (2010.07.16.)
Rácz Tünde fotói
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FERGETEGES EFOTT BULI
Hogy minek is a rövidítése az EFOTT? Nem mást rejt a mozaikszó, mint az Egyetemisták és Főiskolások
Országos Turisztikai Találkozóját.
Ezt tudva kicsit félve gondoltam bele, milyen is lesz, ha a Napoleon Boulevard felmegy a színpadra, hiszen
valljuk be, ez a korosztály nem az a korosztály, akik fejből sorolnák a zenekar tagjait, nem azok, akik kapásból
vágnák a dalszövegeket. És mégis! 2010. július 16-án valami hihetetlenben volt részünk.
Ez évben Orfű adott otthont a többnapos fesztiválnak. Abban a kiemelt kegyben lehetett részem, hogy a turnébuszban együtt utazhattam a zenekarral, és a helyszínen is mint stábtag élvezhettem végig a fergeteges koncertet. A buszban elhangzottakról nem írnék…, de jó volt hallgatni a régi koncertek sztorijait, csajos történeteit
és a sok megpróbáltatást, ami nem tudott útjába állni annak, hogy Napoleon győztesen kerüljön ki a csatából.
Fontosabb megbeszélni való is akadt, mert a műsoridő rövidebb volt, mint a betervezett, és el kellett dönteni,
melyik dalok maradjanak ki. Mit ne mondjak, elég heves vita kerekedett, mert mindenkinek vannak kedvenc
dalai, és mindenki ragaszkodott is hozzá. Végül a megegyezés alapja az volt, hogy ez egy bulizós hely, itt
pörgős nóták kellenek, így került ki két lassabb dal a repertoárból.
Megérkezésünkkor még elég gyéren szállingóztak az emberek, de korán van még, gondoltuk, és ez így is
volt. A művészek elhelyezési körülménye egy külön tanulmányt érdemelne, mert elég szégyenletes dolog, hogy
két széken kívül semmi nem volt az öltözködő sátornak elkeresztelt helyen. Aztán valahogy csak alakult, lett
asztal is meg több szék, de ha nem a saját szememmel látom, nehezen hiszem el. Az már meg sem lepett, hogy
az adott színpad programja késésben van, ha jól emlékszem a Napoleon Boulevard 45 perc csúszással csapott
bele a húrokba, de aki ott volt, az elmondhatja, hogy megérte kivárni a pillanatot! Elég szépen megtelt a sátor,
és nem csak holmi éppen arra vetődő, a Tankcsapda színpad elől kiszoruló, bódult emberkékkel! Akik ott
voltak, ők igenis tudatosan álltak a színpad előtt, mert a csodára vártak, hogy láthassák, hallhassák a Napoleon
Boulevard-t! A rövidített műsornak, a kezdő intrónak használt Pontosan, terv szerint helyett Nagy Zsolt billentyűs adta meg a kezdőlökést. Virtuóz játéka már a második koncerten színesítette a csapat összhangzatát.
Aztán az improvizáció után elindult egy 1000 fokon izzó tombolás! Lilla szárnyalt a színpadon, láttam az arcán
és a többi zenész arcán a döbbenetet a tomboló közönség láttán. Talán még villámok is cikáztak, olyan mérhetetlen szeretet és energia feszült a színpad és a közönség között! Minden dalt betéve tudtak, még azokat is,
amiket nem neveznék nagy slágernek, ott álltak, ugráltak és énekeltek! Lilla hangja is szárnyalt, megint leénekelte a hajat is fejemről, mindig meglepődöm,hogy honnét képes ennyi energiát felszabadítani, pedig már
évek óta…..
Kicsit elképzeltem, milyenek lehettek annak idején a főiskolai, egyetemi klubok koncertjei, azt hiszem hasonlóan fergetegesek mint az EFOTT. Nagyon remélem, hogy most a Közgáz koncerttel elindul egy újabb főiskolai, egyetemei klub koncert sorozat és az első sorban tombolva énekelhetjük kedvenc dalainkat.
Rácz Tünde
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EPERLEKVÁR FESZTIVÁL
Tahitótfalu, július 31.
Kicsit korán érkezünk, négy óra is alig van. Rövid terepszemle, nézelődés a vásárban, fél füllel az éppen
futó programokba is belefigyelünk. Aztán sokáig maradunk a Duna partján. Valamivel később Kovács Katit
nézzük-hallgatjuk, addigra már a csapat debreceni része is feltűnik a tömegben. Lassan telik az este. Sötétedik.
Lilla érkezik, üdvözöljük egymást, valahol a fiúk is ott vannak már, valószínűleg lelkileg készülnek az estére,
ahogyan mi is. Keresztes Ildikó műsorára szinte az egész stáb felsorakozik a színpad környékén. Ki-ki a maga
posztján: az innen és túl örök mélységében... Mi innen. Ismerős alakok jönnek-mennek a félig kivilágított pódiumon. Igen, ez a mozzanat izgalmas nagyon: Tamás basszusgitárt hangol. A többiek is teszik a dolgukat. Az
óramutatók lassan kezdésig kúsznak. Rugalmasan, hiszen még tűzijáték is vár ránk. Az epertorta hírére sokan
elindulnak, hogy egy szelet édességgel térjenek vissza. Kis csapatunk hirtelen, mintha csak előre megbeszéltük
volna, az első sorba helyezkedik. A több órás várakozás egyszer csak véget ér, és végre megszólalnak az annyira
áhított hangok.
Nem lehet elégszer hallani őket. Nem lehet elégszer figyelni a kezeket, az arcokat, a gesztusokat, a játékot.
Játszanak a hangszerekkel, egymással, velünk – kirángatnak minden hétköznapiságból, a világon mindenből,
ami azon kívül esik, hogy éppen koncert van... Nem lehet elégszer másfél óra... Örülünk, hogy ott lehetünk,
hogy ott vannak, hogy ez az este már megint értünk, rólunk, róluk szól... Lassan előkerül a Napoleon Boulevard
feliratú zászló – mert kell a az a zászló! -, üzenjük, hogy jók vagytok, szeretünk titeket. Lefoszlanak a gátlások,
ugrálás, éneklés - magasra a zászlóval! Látod, fent vagyok – ennél magasabbra nem is lehetne, az ember csak
száll együtt az angyalokkal, Júliával, és esze ágában sincs lejönni a földre. Legyünk csak jók, ha tudunk! Igen,
tudunk, tudhatunk, most megint más perspektívából látszik a világ.
Olyan gyorsan elszállt megint... „úgy rohant az idő, hogy a végére augusztus lett” - veszem kölcsön a főszerkesztői szavakat.
Kőhalmi Ildikó

Fotó: Nagy Iván
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VANNAK RAJONGÓK...
(Pócs Tamás és a Tompox)
Vannak Solaris rajongók, akik szeretik a Napoleon Boulevard zenéjét, és vannak a Napoleon Boulevard rajongók, akik kedvelik a Solaris zenéjét. Én az utóbbiak közé tartozom. Az első számú kedvenc a Napoleon
Boulevard, de az együttes rövidke élete után szinte valamennyi tag szóló produkcióját figyelemmel kísértem,
kezdve Lilla szóló karrierjével, de ott voltam a Shannon nevű formáció koncertjén, és Kollár Attila zenei boszorkánykonyhájába is többször behallgatóztam.
A közelmúltban ismét alkalom adódott, hogy a zenekar egyik oszlopos tagjának, Pócs Tamásnak és zenekarának, a Tompoxnak bepillanthassak Napoleonon kívüli munkásságába.
Az írás elején azért emlegettem a legendás Solaris együttest, mert valami dejavu érzés fogott el hallgatva a
nagyszerű zenéket.
A mulatságos és kedves névnek örvendő Vadvirág Táncház adott otthont a koncertnek.
Eddig nem volt lehetőségem ezt a formációt meghallgatni, így igazán nagy meglepetés volt, amikor belépve
már ismerős dallamok fogadtak. A műsor Solaris dalokból állt, a legvégén volt egy saját instrumentális mű,
ami a közeljövőben megjelenő lemezen is szerepelni fog. Az új lemezről még azt lehet tudni, hogy énekes
dalok is lesznek a korongon. Nehéz szavakkal leírni az élményt, csak vázolni tudom az ott hallottakat: Solaris
dalok Tompoxosan előadva és az a fuvola!!!
Meg kell említsem Tasi Ádám nevét, aki az a fuvola… Szóval, egy fiatal srác, aki együtt él a dalokkal, aki
egy olyan felfogásban adja elő a régi kedves dalokat, hogy beleborzongtam!
Nagyon örülök, hogy Pócs Tamás egy olyan zenei irányzatot vállal fel, amivel ugyan gazdag sose lesz, de a
progresszív rockzene kap még esélyt a túlélésre. Az is boldoggá tesz, hogy ő általa sok ember ismerheti meg
a Solaris zenekar munkásságát, hogy eljut olyan fiatalokhoz is az igényes rock, akik még nem is éltek a Solaris
aktív korában.
Nagy feladat, de én azt gondolom, nagyon őszinte és nagyon kemény munka, ami a csapat mögött van, de
megérte, és bízom benne, lesz még folytatás!
Egy Napoleon Boulevard rajongó, aki szereti a Solaris zenéjét….
Rácz Tünde
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Augusztus 1. Tiszaújváros, Triatlon hét
Ott állunk újra a csodára várva. Minden előzmény szertefoszlik, ahogy az első hangok érkeznek az éterből.
Még csak hangok és félhomály. Sűrű várakozás feszül a nézőtér és a színpad közé. Pontosan, terv szerint.
Aztán szép lassan megtelik a kép zenészekkel. Lillával. És kezdődik másfél órányi szédület. Nem könnyű ez
a pillanat... A hangulat villámgyorsan oldódik, rövid idő alatt egyszerre lélegzik a tömeg a zenekarral. Fanatikusok az első sorokban, a régi rajongók meghatódva, csillogó szemekkel.
Sorra jönnek a remake album dalai. Az önmagától is forró nyári este még magasabb hőfokon izzik. Már nem
csupán az első sorokból hallom a hangokat. Együtt énekel a tömeg. A zene, a fények, a Hang teljesen bűvkörébe
von, az ember átadja magát a hullámoknak.
Tamás történeteket mesél, Lilla gitározik. Mindenki mosolyog. Láthatóan nem csak a közönség érzi hihetetlenül jól magát, a színpadon is valami különleges dolog kezd kibontakozni. Álmodtam csillagot egészen speciális változatban. Lilla hatalmasat énekel, Tamás és a két Zsolt szétcsapnak a húrok és a billentyűk közt. Az
ember fejét-fülét kapkodja, és csak azt érzi, hogy ez valami fergetegesen jó. Az Egyszer talán Attila tökéletesen
felépített fuvolabetéteivel és Lilla újabb zenei ötleteivel különleges élményt nyújt. Gömör Laci eddig se kímélte
a dobfelszerelést, de a szóló alatt végképp nagyot alkot. Az ikonikus Kérlek, ne félj már extázisban éri a tömeget.
Énekel mindenki. Az ütemes taps innentől végig megmarad. Hidd el, jönnek még jobb idők... És jönnek az
újabb virtuóz szólók. Nagy Liszt Zsolt táncoltatja ujjait a fekete-fehér terepen. Lilla és Vámos Zsolt a codaban
tökéletes egymásra figyeléssel olyan improvizatív elemeket hoznak, hogy a gyakorlott rajongók gerincében is
megfeszülnek az idegek. A Mylordnál már senkit nem zavar az sem, hogy a francia nem annyira magyar, a
zene nyelve így is egy, énekelünk, ahogy tudunk, együtt Lillával - néha nélküle, amit lelkes mosollyal fogad.
Európa visszavár – ez itt talán azért is, mert túlságosan közelről érint. De idő nincs elkomorodni, máris biciGlire
pattanunk egy szív - egy ütem alapon. A Mennyből az angyal itt is üt, szól, száll, zeng, dübörög, nem lehet
nem odafigyelni ilyen angyalokra. (Profán ötlet: el kellene vinni őket a világfaluba, talán megértenék, mi is
történik...) Nincs idő tovább ötölni, Lilla hangja kirángat a gondolkodásból. Júlia most is osztatlan sikert arat.
És újból legyünk csak jók, ha tudunk... Kicsit szomorúan, hiszen ez már a vége.
Még egy utolsó közös ima... A rezgések érezhetőek a levegőben, a tömeg egyetlen, nagy, közös szívdobbanás.
Tudjuk, érezzük, éljük, de abban a pillanatban mindannyian hisszük, hogy egyszer talán tényleg jönnek még
jobb idők.
Úgy legyen!
Kőhalmi Ildikó

Fotó: www.tiszaujvaros.hu
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MENNYORSZÁG AZ ALAGSORBAN
(Morrison's Közgáz, 1010. szeptember 19.)
Uraim és Hölgyeim, ez már az alagsor. Pánikra semmi ok, nem egy penészes pincéről szólok, ez itt a Morrison's Közgáz. Új szórakozóhely, látszik, nemrég festettek ki épp. A légkör kissé füstös, de egyre több az ismerős arc, kezdem beleélni magam, hogy itt Napoleon Boulevard koncert lesz. Idén a hatodik! Nagy a
sürgés-forgás, itt-ott feltűnik az együttes egy-egy oszlopos tagja. Kezdés 21 órakor, lassan elszakadunk a bárpulttól, és a színpad előtt folytatjuk tovább a tereferét. Közös téma van bőven, hajnalig bírnánk szusszal, ha
nem lépne a színpadra öt szimpatikus zenész, hogy amolyan Solaris-os módon beizzítsa a koncertet.
A motor pillanatok alatt felpörög, Lilla a deszkákra lép, és újra Szemtől szembe áll a lelkes tömeggel. A csapat
ma is a legjobb formáját hozza, és a közönség a kevésbé ismert dalokat is együtt fújja a bandával. A közös
éneklés újabb energiákat szabadít fel, a Fogd meg a kezem egészen keményre sikeredik, és ki hinné, ez a dal,
mely Lilla kamarazenei koncertjein is rendszeresen elhangzik, ilyen hangszerelésben is rendkívül szívbemarkoló. Számomra a teljes extázist a Hidd el, jönnek még jobb idők hozza, de a Modern tangó is ott van a szeren.
Gömör Laci dobszólóját már többen megénekelték, mert hát ütős! A Mylord játékos koncert változata szintén
nagy kedvencem. Nagy Zsolt a billentyűk mögül biztat újabb tombolásra, majd jön a líraibb rész, amit Lilla
szemkontaktussal tesz igazán emberközelivé. A Mennyből az angyal refrénjénél az a gondolatom támad, hogy
nem is egy alagsori szórakozóhelyen vagyunk, hanem valahol... Az idő elképzelhetetlen sebességgel száll, és
a műsor vége felé jön a zenés illemóra, hogy legyünk jók, ha tudunk. A siker szele belengi a füstös teret, a zenekar derekasan állja a tapsvihart. Napoleon visszavonul, mi meg ütemesen skandáljuk, amit ilyenkor szokás.
Az akció hatásosnak bizonyul, és felhangzik az elmaradhatatlan Uram, segíts.
A koncertnek vége, az élménytől és az ugrálástól kicsit szédelegve, de csillogó szemmel keressük egymás
tekintetét. Oszlik a tömeg, de a Privát feliratú ajtónál kisebb csoportosulás tapasztalható. Lilla és a fiúk itt fogadják a gratulációt, készül néhány közös fotó. Jó hangulatban indulunk útnak, az éjszakai utcák hűvöse fogad,
a mozgólépcső egy ismerős dalt kattog, és megkezdődik a várakozás. Mire is? Egy újabb koncertre, az új CDre és az utolsó metróra.
Gáti István

A szerző felvétele
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Gáti István (főszerkesztő) Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerkesztő) Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)
Szabó Tamás László (munkatárs)
www.ejvarazs.hu
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