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BEKÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasók! Egyéves az Éjvarázs. Mi, a lap szerkesztői, minden különösebb felhajtás
nélkül, az újság 5.számával ünnepelünk. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ezen
évforduló táján éled újra a Napoleon Boulevard Klub. (Hajdanán is volt ilyen, a bölcsebbek
még emlékeznek.) Reméljük, ezt az alkalmat sok hasonló követi majd. Tény, hogy az együttes aktív ténykedése az elmúlt években nem az érdeklődés hiányában szünetelt. Objektív
és szubjektív méréseink ezt igazolják.
Őszi számunkban természetesen beszámolunk az elmúlt hónapok legfontosabb eseményeiről. Szigorúan Lilla-szempontból. Száguldó Fotóriporterünk idén nyáron is sok helyre
magával vitte pillekönnyű gépét, így aztán volt miből csemegéznünk a képek kiválasztásánál. Az ő jóvoltából megtudhatjuk azt is, hogy Lilla örökbe fogadta Júliát! Részletek a 12.
oldalon. Kedvencünk augusztus 4-én a Rajkó Zenekarral Horvátországban koncertezett,
sajnos ide egyikünk sem jutott el. Zsámbéki tudósítónk viszont beszámol egy nagyszerű
koncertről, nem rejtegetve annak történelmi jelentőségét. Gerendási Istvánnal, a Rajkó Művészegyüttes igazgatójával háromoldalas interjút készítettünk. Főmunkatársunk kedvenc
együtteséről ír, amely egy szerencsés véletlen folytán azonos a Klub névadójával. Solymos
Andor bemutatkozó cikkében megoszt velünk egy örömteli felfedezést. Nehéz helyzetben
voltunk a lap szerkesztésekor. Sokáig nem tudtuk sem a klub pontos időpontját, sem azt,
mikor lesz publikus a Napoleon Boulevard koncert híre. Ez az oka annak, hogy ebben a
számban viszonylag keveset írunk a témáról. De elkeseredésre semmi ok, decemberben az
aktuális Éjvarász mellett megjelenik a BOULEVARD-LAP első száma. Abban természetesen
képes beszámolót olvashattok az első klubról, a többi pedig legyen meglepetés.
Örömmel jelentjük, hogy az Éjvarázs rajongói oldallá bővült internetes változata immár
elérhető a www.ejvarazs.hu címen. Leveleiteket az ejvarazs@gmail.hu-ra címezhetitek. Minden kedves olvasónknak tartalmas olvasást és jó böngészést kívánunk.

Gáti István
A SZERKESZTŐSÉG

Csontos Klaudia felvétele
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A NYÁR NYOLC PILLANATA
Rácz Tünde képriportja

Lilla Klub negyedszer (május.29.)

Ikerk-buli a hajón (június 5.)

Vídám gyermeknap (június11.)

Éjvarázs Velencén (július10.)

Balatonföldvár (július 21.)

Zsámbéki este (augusztus 15.)

Sajóvámos (augusztus 20.)

Veresegyház (szeptember 6.)
3

„A SZENTÉLYEK SZENTÉLYÉBE KERÜLÜNK”
Igazgat, szervez, tanít. Élete a Rajkó Zenekar. Gerendási Istvánnal beszélgettünk.
- Mikor a Rajkó Zenekar 1952-ben megalakult, nagyon komoly célokat tűzött ki maga elé.
Mi az ami ezekből megvalósult? Miben más a mai Rajkó a hajdaninál?
- 1952-ben a Rajkó Zenekar alapítói Szigeti Pál igazgató és Farkas Gyula művészeti vezető,
karmester közösen határozták el, hogy egy cigány származású gyerekekből álló zenekart
hoznak létre, avval a szándékkal, hogy a cigányzene hagyományait ápolják. Ez a műfaj a
kilencszázas évek elején még mindig a kocsma és a vendéglátóipar világa volt. Ők már 52ben úgy gondolták, hogy ez a műfaj sokkal többre érdemes, ki kell emelni, el kell juttatni
itthon a nagy színpadokra, aztán a világ más országaiba. Elképzelésük nagyon hamar megvalósult, mert már négy évvel később a Rakó Zenekar a Világifjúsági Találkozón lépett fel,
és tömérdek különdíjat kapott. Ez volt az első olyan külföldi megjelenés, ahol saját maguknak is be tudták bizonyítani, hogy az elképzeléseik igenis megvalósíthatók. Most akkor
beszéljünk a jelenről. Továbbra is fontos célunk a hagyományok őrzése. Magyarországnak
van egy kisebbsége, a cigányság, amelynek nagyon sokszínű kultúrája van, és ezen belül
a cigányzene mindig zászlóshajó volt. Magyarországot, a cigányságot mindig a cigányzenével azonosították. Ez azért van így a mai napig, mert nagyon sok zenekar játszott kint külföldön, és mivel ennek a zenének van egy specialitása, egy különös hangzásvilága, ez
fölkeltette a világ érdeklődését. Mi ezeket a hagyományokat őrizzük, de közben azt valljuk,
mindig kell új utakat keresni, mindig valamilyen szinten meg kell újulni. Ahogy Lilla is nagyon sok mindent énekel, a Rakó Zenekar is rengeteg műfajt játszik, és nagyon magas
színvonalon. 2002-ben Markó Ivánnal és a Fesztivál Balettel létrehoztuk a Romantiada
című közös produkciót. Arra még a balett történetében nem volt példa, hogy egy klasszikus
balettet cigányzenekar élőben kísérjen. Volt közös produkciónk a Budapest Klezmer Banddel és a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekarral is. A Lillával való találkozásnak szintén
nagyon örülünk. Sajnos Magyarországon mindig bizonyítani kell, hogy ez a zenekar mire
képes. Senki sem lehet próféta a saját hazájában. A zenekar a világ bármely részén sokkal
nagyobb elismerésben részesül, mint itthon.

- A Művészegyüttes iskolát is működtet. Hány éves kortól tanulnak a rajkók? Sokan maradnak a pályán?
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- A zenekarnak van egy művészeti alapítványi iskolája, ide a gyerekeket nyolcéves kortól
vesszük fel. A gyerekek a cigányzenén kívül nagyon sokféle zenei tantárgyat tanulnak, ettől
is lesznek olyan sokszínűek. Már gyermekkortól tanulnak klasszikus zenét, szalonzenét,
tánczenét, népzenét, zenetörténetet, zeneelméletet, összhangzattant. Így válnak majd teljes
értékű művészekké. Van az iskolának tánctagozata is, ott is ugyanúgy, nagyon sokféle tantárgyat tanítunk. 1990-ben, mikor létrehoztuk, ez volt Magyarország első alapítványi művészeti iskolája. Akkor azt tűztük ki célul, hogy olyan művészek kerüljenek ki innen,
akiknek nem lesznek majd elhelyezkedési gondjaik. Valamit megéreztünk, és az idő minket
igazolt. A színházak ma már nagyon sokféle darabot játszanak. A Madách Színház is tele
van musicalekkel, ki gondolt erre húsz-huszonöt évvel ezelőtt? Olyan táncosokat szeretnek,
akik ha kell, musicalben táncolnak, ha kell, klasszikus balettet vagy néptáncot. A mi végzős
táncosaink és zenészeink mind ilyen sokoldalúak, és nincsenek elhelyezkedési gondjaik.
Ahogy befejezik az iskolát, szétkapkodja őket a Madách Színház, az Experidance, a Magyar
Állami Népi Együttes, a Honvéd Együttes, vagy külföldre szerződnek. Szokták mondani,
hogy túltermelés van a művészképzésben, a mi esetünkben ez nem mondható el. Figyelemmel kísérjük a végzett növendékeink útját, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk, hogy
a pályán vannak, dolgoznak, nem az utcán állnak, és a munkanélküli segélyt várják.

- Idén tavasszal lépett fel először Lillával közösen a Rajkó. Énekesnő és zenekar könnyen
egymásra hangolódott?
- Úgy gondolom, nagyon könnyen, de nagyon sok munka van mögötte. Azt tudni kell, hogy
ha a Rajkó Zenekar valakit nem fogad el, akkor én nem is erőltetem a dolgot, mert abból
igazi művészet nem jön létre. A zenekar természetesen korábban is hallott Lilláról, de személyes találkozás még nem volt. El kell mondanom, hogy Lillát az első pillanatban nemhogy
elfogadták, hanem befogadták. Ez nagy különbség. Ez abból is adódik, hogy a zenekar tagjai is nagyon érzékeny lelkületű művészemberek. Több szempontból is érzékenyek. Az
egyik, hogy művészek, mert én úgy gondolom, hogy a művész azért is művész, mert egy kicsit más lelkivilággal rendelkezik. Másrészt a mi zenekarunk tagjai egy kisebbséghez tartoznak, amely kisebbség Magyarországon eléggé hátrányos helyzetben van. Főleg az utóbbi
időkben olyan dolgok történtek, amik az ő életükben is gondokat és problémákat okoznak.
Lillát abban a pillanatban befogadták, mert valami hasonló lelkiviláguk van, érzékenyek,
és nagyon tudnak szeretni. Lilláról az első pillanatban sugárzott, hogy nagyon szerető lélek.
Az egész világot magához ölelné. Nyilvánvaló, hogy az elején voltak olyan dolgok, amikhez
a zenekar még nem szokott hozzá, de miután a szeretet ilyen szintű volt mindkét oldalról,
úgy álltak hozzá a feladathoz, hogy ezt meg fogják oldani. Ha pedig úgy állnak hozzá, akkor
olyan feladat nincs, amit ne tudnának megoldani. Lilla minden nyilatkozatában olyan szépen beszél a Rajkó Zenekarról, ami mindannyiunknak nagyon jólesik. Ez természetesen
fordítva ugyanígy van. A produkciókon kívül egy életre szóló barátság is született, ahogy
Markó Ivánnal, úgy Lillával is. Ilyen a mai világban kevés van, viszont nagyon fontos.

- November 4-én, a vatikáni koncerttel egy régi álom teljesül. Hogyan készül rá a zenekar?
- November 4-én a Rajkó Zenekar és Vincze Lilla a Vatikánban fog fellépni, XVI. Benedek
pápa jelenlétében, ami nem egy szokványos esemény. Ez egy örök álom volt az együttes
életében. Ötvenhét év után ez most végre megvalósul. Ez több szempontból is nagyon fontos. Ennek van egy művészeti oldala, hogy meg tudjuk mutatni mi, magyar emberek, hogy
milyen kultúránk van. Másrészt a Vatikánban fellépni, csak sejtjük, de nem tudhatjuk milyen érzés lehet. Azt szoktuk mondani, hogy a zenekarnak a színpad a szentélye. Most mi
a szentélyek szentélyébe kerülünk, ami egyelőre még felfoghatatlan. A zenekar tagjai vallásosak, így ez számukra még többet jelent. Ez az elmúlt ötvenhét évnek a gyümölcse, és
ehhez mindenki, aki ezalatt megfordult nálunk, hozzátette a magáét. Mi vagyunk abban a
roppant szerencsés helyzetben, hogy mindannyiukat képviselhetjük. Természetesen mi
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magunk is sokat dolgoztunk ezért. A Rajkó a világ különböző részein már többször játszott
székesegyházakban, Magyarországon ez kicsit később kezdődött, az öt évvel ezelőtti esztergomi bazilikai fellépéssel. A második alkalommal, mikor Dr. Erdő Péter bíboros, érsek
úrral beszélgettem, és elmondtam neki, hogy milyen nagy vágya ez a zenekarnak, akkor
azt mondta, hogy fog segíteni, mert ez a zenekar méltó ahhoz, hogy Vatikánban a pápának
játsszon. Nagyon sok kaput ki kellett nyitnunk, mire ide elértünk. Életre szóló élmény lesz
mindannyiunknak.

- Egy személyesebb kérdéssel folytatnám. Régóta a Rajkó Zenekar igazgatója vagy. Korábban aktívan sportoltál. Egyenes út vezetett a sporttól a művészet felé?
- A Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubban voltam súlylökő. Jelenleg ott vagyok szakosztály
igazgató társadalmi munkában. A lányom is ott sportol, aki nálam sokkal tehetségesebb,
országos bajnok, országos csúcstartó volt, világversenyeken vett részt. Úgy vezetett az út
a zenéhez, hogy bevonultam sorkatonai szolgálatra Szentendrére, a Kossuth Lajos Katonai
Főiskolára. Ha nem oda vonulok be, akkor soha nem kerülök ehhez az zenekarhoz, ami
életem drámája lett volna. Akkor az ottani tisztjelöltek, hallgatók alakítottak egy néptáncegyüttest. Csak az volt a probléma, hogy nem volt zenekar, aki őket kísérje. Ekkor találtak
rá a Rajkó Zenekarra, amelynek a zenészei aztán bevonultak sorkatonának. Ez 76-ban
volt. Egy hónapos kiképzést kaptak, és utána a laktanyát már nem látták két éven keresztül. Azt lehet mondani, hogy amolyan „operettkatonák” voltak. Hihetetlen, de igaz, hogy a
szocializmus idején, a katonai éveik alatt az Egyesült Államokban turnéztak. Ez akkoriban
másokkal nem fordult elő. Olyan hírneve volt a Rajkó Zenekarnak, hogy a vezető elvtársak
még a törvényeket is képesek voltak egy kicsit áthágni, hogy ezek a zenészek ki tudjanak
jutni. Én mint sportoló vonultam be a katonasághoz. A leszerelés előtt az együttes akkori
igazgatóhelyettese, Németh László kitelefonált Szentendrére, hogy a leszerelő katonák közt
van-e valaki, akinek van pedagógiai érzéke. A századparancsnok nekem szólt. Bevallom
őszintén, én akkor azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák a Rajkó Zenekart. Azt gondoltam, ha leszerelek, eljövök ide, és körülnézek. Eljöttem, beszélgettünk, elmondták a feladatot, ami egy nevelőtanári munkakör volt. Éreztem, hogy ez nem könnyű feladat, de
nagyon tetszett. Egy kis gondolkodási időt kértem, aztán visszajöttem, és azt mondtam,
próbáljuk meg. Ez így kezdődött 1976. július 1-én. Nevelőtanárként dolgoztam éveken keresztül, aztán nevelési csoportvezető lettem. 1990-ben kitaláltam az iskolát. Szívfájdalmam,
hogy a magyar zeneoktatás a mai napig idegen testként kezeli a cigányzenét, és nem fogadja
be. Elhatároztam, hogy ha másképp nem megy, alapítványi iskolát fogok létrehozni. Ez
meg is valósult. Korábban az volt, hogy a gyerekek itt voltak tíz éven keresztül, és zenei bizonyítványt nem tudtunk kiadni számukra. Hatalmas tudásuk volt, de egy papír nem volt
a kezükben. Mivel a rendszerváltás után sem történt semmi, létrehoztuk ezt az iskolát,
aminek én lettem az igazgatója. 1997-ben a Rajkó Művészegyüttes teljes vezetése itt hagyta
az intézményt. Üres kassza maradt utánuk. Ami eladható volt, mindent eladtak. Akkor,
97' februárjában vettem át a művészegyüttes igazgatói posztját. Tudtam, hogy nehéz feladatom lesz. Arra az évre egyetlen előadást sem kötöttek még le, és egy fillér nem volt a
kasszában. Csak azért tudtunk kilábalni ebből, mert a művészek a végsőkig kitartottak.
Végül nagyon szépen kijöttünk a gödörből. A Rajkó Zenekar az elmúlt öt évben kapta meg
azokat az elismeréseket, amiket előtte évtizedeken keresztül nem kapott meg. Kodály Zoltán
Díjas lett, a Nemzet Ifjúsági Zenekarának nyilvánították, Hungaricum lett, a művészek
közül is többen megkapták a Köztársasági Érdemrend különböző fokozatait. Ha nem is a
díjakat, csak a művészi teljesítményt nézzük, már akkor elmondhatjuk, hogy érdemes volt
akkor, 97-ben összefognunk. Alkotni mindig kell, és ahogy Lilla is mindig megújul, úgy mi
is folyamatosan ezt tesszük. Ez teremti meg a jövőt a következő nemzedék számára.
(A teljes interjú a www.ejvarazs.hu oldalon olvasható.)
Interjú: Gáti István, fotó: Rácz Tünde
6

ZENE HATÁROK NÉLKÜL
Zuhanok, húz a végtelen, valahol messze áll egy várrom. Ha nem is várrom, de templomrom mindenképp áll a földrengések hazájában, Zsámbékon. Két nagy eseményről találunk
írásokat, először 1763. június 28-ról, majd 2009. augusztus 15-ről. De azért ne siessünk
ennyire előre az időben.
1050 körül már templom állt ezen a helyen, amelyet a következő években fokozatosan
bővítettek. Ennek helyére 1220 körül késő román-kora gótikus templomot, mellette pedig
kolostort építettek. Az épület sorsát 1763. június 28-án földrengés pecsételi meg, leomlik
az északi mellékhajó boltozata és oldalfala. Templom állott, most kőhalom. A rom később
gazdátlanná válik, a leomlott köveket a helybeliek hordják szét. 1870-ben két történész
hívja fel a figyelmet a romtemplom értékére és megóvására. 18 évvel később állagmegóvási
munkákat végeznek. Kőfaragványok, rózsaablak töredékek, sárkányalakos motívumok láthatók még mindig a templomon.
Már 2009-et írunk, amikor a magyar és a cigányzene, valamint a könnyű- és a klasszikus
zene egymásra talál, különböző feldolgozásokban, ezen a szent helyen. A crossover jeles
képviselője, Vincze Lilla és a Rajkó Művészegyüttes műsorára volt hivatalos minden kedves
érdeklődő, barát és rajongó. Zene határok nélkül, így hirdették meg a nagy eseményt. Valóban igaz is volt, hiszen nemcsak a szabadtéri színpad területét hagyta el a zene és az
ének, de a város, a megye, az ország, sőt még az univerzum határait is. Földrengés ezen
napon ugyan nem történt, de a koncert végére az ember szívében és esetleg másol is megmozdult valami. Egy hatalmas, felfoghatatlan élménnyel lettünk gazdagabbak a nézőteret
elhagyva. Apropó, elhagyás… eszünkben sem volt, inkább bőszen tapsoltuk vissza a fellépőket a pódiumra. Újra és újra.
Mint minden élvezetes dolog, ez a koncert is nagyon hamar véget ért. Visszagondolva az
egész esemény nem tűnik öt percnek sem. Aki viszont lemaradt erről az estről, annak sem
kell aggódnia, lesz még alkalma, hogy bepótolja a lemaradást. Előre szólok, Lillát és a Rajkó
Zenekart november 4-én láthatják. Hogy hol? Aki figyelmesen olvasta az interjút, már
tudja.
Szabó Tamás László

Rácz Tünde felvétele
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AZ ÉN LEMEZEM
Track1.
1986 - az Interpop Fesztivál közvetítése. Nagyjából a kérlek, ne félj második soráig tartott,
míg eldöntöttem, hogy ez az, ami nekem nagyon nagyon... A második adásnál már ketten
ültünk a tévé előtt: anyukám kottázott, én a szöveget írtam. Máig sem tudom eldönteni, a
zene, a szöveg, a szellemiség fogott meg vagy az a különös világ, amibe magukkal vontak,
a megjelenésük, Lilla hangja – valószínűleg mindez együtt. Még nem tudtam, hogy életem
egyik leghosszabb és legizgalmasabb története kezdődik.
Track2.
Mint annyian akkoriban, belevettettem magam az írott sajtóba – cikkek és fotók garmada
a Pajtástól az Ifjúsági Magazinig, a Nők Lapjától a Bontonig és vissza. Megfelelő időben a
megfelelő bakelitek beszerzése. Akár napokig meg sem fordítottam a lemezt, hallgattam,
míg véremmé vált. Koncertjegyek mindig az első sor közepére. Közel kellett lenni. Együtt
mozdulni, énekelni, gondolkodni, és álmodni, hogy része vagyok a csodának.
Track3.
Mígnem egy koncert után összetalálkoztunk egy étteremben... Kedvesek voltak, közvetlenek, a könnyen bontakozó beszélgetésből levelezés és újabb találkozások lettek. A falakat
borító relikviákon és bakeliteken túli gondolatok áramlása változásokat hozott. Kezdtem
másképp nézni és másképp látni. Nem csupán befogadni, de visszaadni. És ez nem maradhatott a szobán belül.
Track4.
Barátnőmmel, aki maga is színpadi álmokat dédelgetett és komoly rajongó volt, létrehoztuk
a Napoleon Boulevard Klubot. Tárgyaltunk művelődési házak igazgatóival, újságírókkal,
hatalmas méretű plakátokat rajzoltunk a földön és ragasztottunk ki tiltott helyekre, szórólapokat gépeltünk, terveztünk, szerveztünk hetekig. Míg egy délután ott álltunk jó néhány ismeretlen ember előtt, akiket egyetlen dolog hozott össze: a zene.
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Track5.
Hetente találkoztunk, igyekeztünk változatos programokat kitalálni a zenehallgatás mellé.
Teltek az esték játékkal, beszélgetéssel, teázással, vitákkal, vetélkedőkkel, felolvasással...
Lilla-babát készítettünk ajándékba Neki... Volt, hogy papírt ragadtunk; rajzold le a kedvenc
Napoleon számodat... Vagy sminkverseny: témák – Mért tetted ezt velem, Szemtől szembe,
Ember a vízben. (Az elkészült sminkek hatásosságát a takarító néni bizonyította.) Koncertre
is közösen jártunk, a klub szórólapjait felhasználva gondoskodtunk róla, hogy eljöjjenek a
repülők a teremben... Idővel néhányunkból előbújt az alkotó ember, így lettek együtt zenélések, születtek közös művek, nyíltak újabb távlatok...
Track6.
Ugyanazt a zenét szerettük és értettük egymást. Hasonlóképp vélekedtünk barátságról,
szerelemről, értékekről, elfogadásról. Ha a világ dolgairól nem is, de az emberi, intellektuális
kapcsolatokról mindenképpen. Ez volt a titka a közösségnek azokon az alapokon, amiket
a Napoleon Boulevard szellemisége adott. Erős kötődések, barátságok születtek.
Track7.
A zenekar feloszlásával, felnőtt életünk mindennapi rohanásával aztán egyre ritkábbak lettek a találkozások, gyakorlatilag megszűnt a klub. Az eltelt húsz év alatt össze-összefutottunk, vannak éjszakába nyúló beszélgetések, barátságok a mai napig megmaradtak. Már
nem a posztereket gyűjtjük – belekomolyodtunk a világba. A rajongásból tisztelet lett, az
alkotó zseni elismerése. Vallom, hogy az értékek, amik mentén haladunk, amiket a gyerekeinknek próbálunk jól-rosszul átadni, valahol ezekből a régi dalokból is gyökereznek.
Bonus track
Nem nosztalgiázunk. Megváltoztunk mindannyian - mi is, Ti is. Még felidézni sem könnyű
az akkori érzéseket, gondolatokat, de mit is kezdenék húszéves önmagammal most, ahogyan Ti is a sajátotokkal... Mindez életünk része volt és maradt, egy fiók valahol belül, ami
kedves, izgalmas és tartalmas. Most újra kinyílt, átnéztük, elmerengtünk rajta mindanynyian. Hogy új fiók nyílik vagy a régibe rakosgatjuk az új dolgokat - elválik. De új történések vannak, új hajtásokat növelnek régi gyökerek, kinek-kinek az azóta bejárt útja mentén.

Kőhalmi Ildikó
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A FELFEDEZÉS ÖRÖME
Azt hiszem, hogy az újra felfedezés, a rácsodálkozás egy csodálatos élmény, még akkor
is, ha az ember olyanra csodálkozik rá, ami mások számára már hosszú ideje ismert. Egy
tanárom mondta, akit a mai napig szeretek és tisztelek… azt mondta: „Az egyik legfontosabb dolog az életben, hogy tudni kell rácsodálkozni arra, ami szép”.
Ebben a rohanó, néha rideg világban, a mindennapok monotóniájában oly sokszor robogunk el szélsebesen, figyelmetlenül szépségek mellett…
Egy édesanya, aki az egyik veséjét adja beteg fiának… majd a műtét után a fiú az édesanyja mellé kerül a kórteremben… Mindenki teszi a dolgát, az orvosok is, az ápolók is. Épp
úgy, mint tegnap vagy tegnapelőtt. De vajon megálltak-e egy röpke pillanatra? Megtört-e
egy tizedmásodpercnyi időre az egyhangúság? Kizökkent e ritmusából a mindennapok monoton kattogása attól a felismeréstől, a megdöbbenéstől, hogy ez milyen szép… Remélem,
igen.
Történt egyik nap, hogy vacsora közben arról beszélgettünk a családdal, milyen kár, hogy
Vincze Lilla ennyire „eltűnt” a zenei életből, hosszú évek óta nem jelent meg új lemeze.
Vajon merre jár ma, mivel foglalkozik? Aztán nosztalgiáztunk picit a régi lemezekről; elmélkedtünk arról, hogy „ezek a dalok a mai napig megállják a helyüket, akár a nemzetközi
palettán is. Régen volt. Kár, hogy ma már csak a lemezek és a rajongók szíve őrzi mindezt…” – gondoltuk mi.
Nem sokkal később az interneten barangolva betévedtem az Index fórumba. Gondoltam,
megnézem, mit írogattak kedvenc előadóimról a fórumozók, azóta, hogy utoljára ott jártam.
Ez olyan rég volt, hogy már nem is működött a régi felhasználónevem. Be kellett regisztrálnom újra. Sajnos a nick-választásom nem mondható különösebben szerencsésnek: egyrészt gyakorlatilag kimondhatatlan, másrészt (ami még rosszabb) nekem sem tetszik. Ez
van... „Késő a bánat, pénzemért nem vehetek újat... ”. Ahogy keresgettem a zenei topicokat,
hirtelen alig akartam hinni a szememnek: „Vincze Lilla, a Hang”. Itt értesültem arról, hogy
már tavaly megjelent az Angyalnak, Madárnak című album. Gyorsan megvásároltam, meghallgattam... teljesen elvarázsolt. Megtudtam azt is, hogy Lilla egyáltalán nem tűnt el, nem
bizony, a legkevésbé sem. Pusztán arról van szó, hogy az Ő útja, és az az út amelyet az ún.
„sztárok” járnak, az nem egészen ugyanaz. Amit Lilla képvisel, az nem biztos, hogy a tömeg
számára készül. Nos, ez volt számomra a felfedezés öröme: Lillára újra rátalálni.
Magam is írtam néhány sort a fórumba… ezután sok, szívemnek azóta is kedves meglepetésben volt részem: váratlan iwiw bejelölések, email-ek... majd Éjvarázs... egymásra leltünk azokkal, akiket összeköt, barátokká tesz egy közös felismerés, rácsodálkozás egyazon
szépségre...

Solymos Andor
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“ANGYALOK SZÁRNYAIN” FÓTON ÉS MÁRIAREMETÉN
Rácz Tünde képriportja

Ahol a kövek is zenélnek

Egy hang visszanéz

Egymásra hangolva

Semmi nem szorul korlátok közé

Festői környezetben

Nincs gyönge pillanat

Felszáll az ének

Leszáll az est
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JÚLIÁRÓL
Mielőtt a lényegre térnék el kell, hogy mondjam, semmiképpen sem nevezhető hétköznapinak az
az állatkerti látogatás, ahová elkísérhettem Lillát. Nagy szatyorral kezében, mindenféle finomsággal
érkezett, de mint kiderült, ő mindig így jön az Állatkertbe. (Voltak is hódolói bőven!) A látogatás
célja nem csupán a kikapcsolódás, hanem egy nagyon nemes felajánlás, Lilla örökbe fogadott valakit a park lakói közül. Nehéz választás volt, hogy ki is legyen a szerencsés, mert számtalan csoda
kedves állatka fogadható örökbe, de a megoldást a név hozta: egy Júlia is szerepelt a listán. Nekifutottunk, hogy megkeressük… Mit is kell tudni Júliáról? Ő egy ormányos medve, aki vöröses színű,
hosszú gyűrűs farka van, a mosómedvék családjába tartozik, 1998-ban született, ő a főnök a csapatban. Imádja a látogatókat, főleg ha valami mazsola vagy szőlő is pottyan. Ügyesen mozog a
fákon, és nevéhez méltóan tényleg nem akar a földön járni! Aki többre kíváncsi, megnézheti a
Duna Tv-ben, november 1-én, 11.15-kor a KalandoZoo c. műsorban.

Rácz Tünde

Júlia...

ÉJVARÁZS - II. évfolyam 3. szám (2009. ősz)
Megjelenik negyedévente a MélyKék Baráti Kör
gondozásában.
SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:
Csontos Klaudia (szerk. fotó)
Gábor Mariann (nyomdai munkálatok)
Gáti István (főszerkesztő)
Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs)
Nagy Iván (műszaki szerk.)
Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter)
Solymos Andor (munkatárs)
Szabó Tamás László (munkatárs)
Vincze Lilla (múzsa)
Zolnai Éva (főcím grafika)

Rácz Tünde felvétele
12

www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu

