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Háromévesek lettünk
A Magyar Dal Napja
A halál Édes illata
Relikviáink

Fotók: Rácz Tünde

ENTERIŐR

Kedves Rajongók!
Örömmel és nem kis büszkeséggel tudatjuk, hogy
háromévesek lettünk. Mellékelt képünkön az első
12 lapszám sorakozik. „Hadd lássa majd, aki érkezik
utánunk...” Ezen kívül összehoztunk még négy Boulevard Lapot is, de azok már nem fértek a képre.
E szerkesztőségi önvállveregetés után lássuk, miről
olvashattok a 13. számban! Folyó év szeptember 11én a Napoleon Boulevard koncerttel ünnepelte a
Magyar Dal Napját. Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban tartott buliról Szabó Tamás
László írt beszámolót. Októberben lelkes csapatunk
Sziebig Tímea legújabb könyvének bemutatóján
járt. Hogy mi köze ennek Lillához? Tudósításunkból
bízvást kiderül. Mint megrögzött Lilla-rajongók,
mindannyian tudjuk, hogy a rajongás nem pusztán
zenehallgatásból és koncertlátogatásból áll. Az elmúlt években (évtizedekben!!!) szorgos hangyákként gyűjtögettük a Lillával kapcsolatos cikkeket,
plakátokat és mindenféle ereklyét. Féltett kincseinkből néhányat most megmutatunk nektek. Természetesen a teljesség igénye nélkül. Aki többet is
szeretne látni belőlük, rövidesen a rajongói oldal
„Relikviák” menüpontja alatt kedvére böngészhet.
(www.ejvarazs.hu) Mostani összeállításunk legyen
amolyan beharangozó. Mini képriportunkban Pócs
Tamás zenekara, a Solaris Tribute Band harinyagyári
koncertjének hangulatát idézzük. A képeket ezúttal
is Száguldó Fotóriporterünknek köszönhetjük.
Bízunk benne, hogy szerény kiadványunk most
sem okoz nektek csalódást. Mindenkinek jó olvasást
és zenei élményekben gazdag évvégét kívánunk!
Éjvarázslók
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TÁNC, DAL, FESZTIVÁL...

Táncdalfesztivál? Na, csak majdnem, ez itt most a negyedik alkalommal megrendezett
Magyar Dal Napja, melyen a magyar könnyű- és komolyzene, jazz és világzene jeles
képviselői léptek fel. Párhuzamosan több helyszínen és a főváros mellett számos vidéki
városban (Nyíregyháza, Eger, Salgótarján, Zalaegerszeg, Százhalombatta és Szombathely) zajlottak az események. Budapesten az egyes zenei stílusok külön-külön helyszíneken, önálló színpadokon szólaltak meg.
Az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ RETRO színpada pedig a Napoleon
Boulevard-é volt. Igazság szerint előtte még Szikora Róbert/R-GO is fellépett. Ha gonosz lennék, azt mondanám, ő volt az előzenekar, de nem, nem vagyok az. Az viszont
biztos, hogy a helycserés támadás után a terepmintás, csikidám miliő helyett egy fekete-pirosban játszó csapatot láthattunk.
Sok színben! És a rajongói tábor is az volt. Voltak régiek, voltak újak, kölcsönkapott
rajongókról nem tudok, kék is volt, ha más nem, akkor a tenyerünk. Ismét volt vokál,
Fóti Gabriella és Winkler Flóra személyében. Pengetős hangszereken Pócs Tamás és
Vámos Zsolt, billentyűknél Nagy Zsolt, dobok mögött Gilián Gábor, fúvós hangszeren
pedig Tasi Ádám. A mikrofonnál az egyetlen, a nagyszerű, az utánozhatatlan Vincze
Lilla. A Hang. A Pontosan, terv szerint sem hiányozhatott, és ezen alkalommal, először
a Vallomás című közkedvelt dal is megszólalt. Nem hiába, túl ezeregy éjszakán még
mindig jó hallani. Ezek a szavak is csak úgy az agyadba másznak, és mindenfélével
összetapadva, szájon át törnek ki a szabadba… Jó, nem?
De hogy miért tánc- a fesztivál? Lássuk csak! Zenekar, közönség már van. Kell még
egy Milord című szám, kell Lilla, aki nem fél a közönség közé menni, és kell egy táncpartner, aki jelen esetben én voltam. Ekkor a tér-idő kontinuum, meg úgy minden megszűnt létezni. Emlékeimben a forgás… de sok időre emlékezetes marad.
Azért nem volt fenékig tejföl a koncert. Hiba mindenhol van, itt is volt, a kábellel.
Esetleg mással is. De az R-GO alatt próbáltak ráfeküdni a problémára, talán szó szerint
is. Azért én erre az estére 10 pontot adok!
Szabó Tamás László
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A halál Édes illata
„A halál Édes illata” - ezzel a szokatlan címmel érkezett postafiókomba egy meghívó.
A feladó Vincze Lilla, aki ezúttal könyvbemutatóra invitálta barátait. Sziebig Tímea
legújabb könyvének híre és Lilla méltató sorai szép számú közönséget vonzottak a
Ráday Könyvesház Galériába.
Gyorsan telnek a széksorok, gyűlnek az ismerős arcok, a frakcióalakításhoz szükséges
lészám hamar összejön. Ki is használjuk a bemutató előtti perceket egy kis baráti-rajongói eszmecserére.
Sziebig Tímea olyan témát választott új könyvéhez, mely minden egyes embert érint,
hiszen a halállal előbb-utóbb mindenki találkozik. A könyv megírását személyes élmény
inspirálta, a szerző súlyos beteg édesanyját az utolsó pillanatig ápolta, osztozott szenvedéseiben. Az Édesanya példája mindenkinek kapaszkodót nyújt; lehet így is, méltósággal, szeretettől övezve távozni a földi életből. A könyv írója tudja, nem mindenki
számára adatik meg a méltó búcsú lehetősége, nem is kíván lelkiismeret-furdalást kelteni másokban, csupán arra biztat, ha tehetjük, az utolsó pillanatig fogjuk szeretteink
kezét. Ily módon egy rokon, egy társ elvesztése könnyebben feldolgozható, nem cipelünk magunkkal további életünk során szorongásokat, maradékokat.
Bár a halál az élet legsúlyosabb kérdése, a könyvbemutatót inkább bensőséges hangulat jellemezte, mint szomorúság vagy feszengés. Két életerős, mélyen érző ember
beszélgetett tabuk nélkül a halálról és az élet körforgásáról. Az író és az énekesnő gondolatai sok ponton találkoztak, és Lilla örök érvényű dalai a mondottakat a zene erejével illusztrálták. (Angyalnak, madárnak, Idegen bolygó) S hogy Sziebig Tímea miért
éppen Lillát választotta vendégének? A szerző vallomásából ez is kiderül.
Gáti István
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Miért pont Lilla?
Amikor Vincze Lillát felkértem, hogy legyen művészvendége és szereplője az A halál
Édes illata című legújabb könyvem bemutató estjének, azt válaszolta: "Nagyon szívesen,
egyrészt mert fontos, hogy erről a témáról tabuk és borzongás nélkül beszéljünk, másrészt mert már évekkel ezelőtt megfogadtam, hogy kizárólag jó ügyek mellé állok."
Majd elolvasta a könyvet, és megköszönte az üzenetét, a mondanivalóját, amit úgy fogalmazott meg: feltárja a valódi értelmét annak, amiért ide születtünk. Nos ezek után
úgy érzem, nem lehet kérdés, ami számomra mindezeket megelőzően sem volt az,
hogy miért éppen Lilla. Sok évvel ezelőtt az írott sajtó segítségével, mégis a szavakon
túli dimenzióban találkoztam Vele, és már az első beszélgetésünk alkalmával megéreztem a lelkéből áradó csodát, azt a gyönyörűséget, amit korábban a hangján keresztül
már hallottam. Sajátos; összetéveszthetetlen, kiáradó mégis intimitást sugalló; mélységes és magasságos; érzékletes és érzékenységet árasztó; ragyogó gyönyörűség. Egy
páratlan hang, egy páratlan lélek, Vincze Lilla. Köszönöm, hogy VAGY!
Sziebig Tímea

Rácz Tünde felvételei
“Folyamatosan tanulunk! Úgy érzem, az A halál Édes illata című könyvön keresztül
nagyon fontos tananyagot kaptam, amit teljes szívemből ajánlok mindenkinek. A könyv
végére érve – a saját egészen mélyről fakadó érzéseim és gondolataim válaszaként –
megszületett bennem egyfajta jó értelemben vett hiányérzet, kíváncsiság..., várom a
folytatást! Várom a szerzőtől, várom magamtól és azoktól az emberektől, akikben hozzám hasonló folyamatok indulnak el. Azoktól, akik megérzik és megértik a folytonosság
létezését, hogy az élet és a halál összetartozik a végtelenség körforgásában, amelyben
lehet élni sokféleképpen, de úgy érzem, csak azzal a tisztasággal, szeretettel, alázattal
és odaadással érdemes, ami ebből a csodálatos tartalmú könyvből átsugárzik. A legnagyobb kegyelem az út végén, ha megtapasztalhatjuk azt, ami Tímeának sikerült.
Tudom és érzem, én is megkapom ezeket a válaszokat, de addig is küzdök és hiszek
az Angyalaimban, Madaraimban, mert közben szárnyalok, onnan fentről csodákat
megélve...”
Vincze Lilla
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RELIKVIÁK I. Levelek az Angyaltól
A feladat. Na, most nem arról a bizonyos könyvről lesz szó! Szóval „főserkentő” úrtól
jött a feladat, hogy meséljek valamit egy, Lillától kapott kedvenc tárgyamról. Mivel
képet is kért, ez így eléggé leszűkítette a kört, tehát valami egészen kézzel fogható,
valami egészen materiális dologra kell gondolnom. Nem mesélhetek az első találkozás
öröméről, a mosolyáról, a keze érintéséről, ami ott volta a vállamon, és a kabát tán évekig nem volt kimosva… Nem mesélhetek a dalokról, a színpadokról, a közös utazásokról, kirándulásokról.
Ezek itt vannak a lelkemben, és kővé forrtak, és elmozdíthatatlanok, de mivel nem
kézzel foghatóak keresnem kellett valamit, ami a legkedvesebb nekem. Ha a lakásban
körbenézek meg-megáll tekintetem, mert bővelkedek tőle kapott dolgokban, és mesélhetnék sok mindenről, de amit megmutatok, az nincs a kirakatban! Az nagyon mélyen elásva, elrejtve ott lapul titokban, és még a mai nap is úgy nyúlok hozzá, hogy
közben megszűnik a világ körülöttem, mintha egy olyan ereklyét érintenék, ami titkos
varázserővel rendelkezik, amit bárki nem érinthet.
A levelek már kicsit sárgulnak, elrepült felettük az idő, pedig nem túl gyakran látta
őket napvilág, nem túl sokszor érintette őket emberi kéz…
1992 március első napjaiban érkezett az első. Még most is beleborzongok abba a
pillanatba, amikor megláttam az íróasztalon a borítékot, és rajta a feladónál a ma már
olyan jól ismert szignót. Nem hittem el, hogy írt nekem, hogy válaszolt nekem, egy
földi halandónak az Angyal!
Napokig nem bontottam ki… A párnám alatt őrizgettem, és remegő kézzel bontottam, és ittam szavait… és mindig ez volt, amikor Tőle jött levél….Az Angyaltól…
Rácz Tünde

A szerző felvétele
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RELIKVIÁINK (VÁLOGATÁS)
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SOLARIS TRIBUTE BAND
Harisnyagyár, október 14.

Rácz Tünde fotói

Vincze Lilla rajongók lapja
www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu
ejvarazs@gmail.com
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Megjelenik negyedévente az Éjvarázs Team gondozásában.
SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:
Gáti István (főszerkesztő) Kőhalmi Ildikó
(főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerk.) Rácz Tünde
(Száguldó Fotóriporter)
Szabó Tamás László (munkatárs)
Vincze Lilla (múzsa)
Dani Attila (főcím grafika)
Sziebig Tímea (A halál Édes illata)
Weblap tárhely és domain: Virtual Transport Bt.
www.virtualtransport.hu
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