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Rácz Tünde felvétele

BEKÖSZÖNTŐ
Köszöntjük az Éjvarázs 9. számának olvasóit! Ez a szám egy kicsit ünnepi is, hiszen
2010. október 26-án újságunk betölti második életévét. Két év alatt sok minden történt
velünk, sok mindenről beszámoltunk, bejártuk Tolnát-Baranyát, és lett egy weblapunk is,
hogy mindig naprakészek lehessünk. De van egy ennél is jobb hírünk. Ezt az örömteli évfordulót elhomályosítja egy még örömtelibb esemény. November 7-én a Vouge hajón végre
kézbe vehetjük a Napoleon Boulevard vadonatúj CD-jét. Ez egyben azt is jelenti, hogy bőven
lesz mit írnunk az Éjvarázs és a Boulevard-Lap következő számaiba.
De nézzük, miről is olvashattok lapunk 9. számában. Vincze Lilla, akire korábban már
több cikkünkben is utaltunk, szeptember elején fakanalat ragadott, hogy egy jókedvű csapat tagjaként mindenkit lefőzzön. Nem mellesleg volt egy Rajkó koncert is augusztus végén
a Klebelsberg Kultúrkúriában, melyről képriportot készítettünk. Ellátogattunk a Szoborfák
című dokumentumfilm bemutatójára, ki is fejtjük, hogy miért. Gyakorlott olvasóink megszokhatták, hogy időnként egy-egy munkatársunkról lehull a lepel. Ezúttal Szabó Tamás
László esett áldozatul a főszerkesztői önkénynek.
Bár nyomtatási lehetőségeink egyre korlátozottabbak, igyekszünk mindent megtenni
annak érdekében, hogy minél többen olvashassátok a rajongói lapokat. Ezek pdf-változata
megtalálható Lilla hivatalos honlapján valamint a www.ejvarazs.hu weboldalon. Ezen kívül
az évfordulóra CD-n is megjelentetjük az Éjvarázs és a Boulevard-Lap valamennyi eddig
megjelent számát. Levélcímünk: ejvarazs@gmail.com. Kellemes olvasást, és főleg jó zenehallgatást kívánunk minden Lilla- és Boulevard rajongónak!
A Szerkesztők
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CIGÁNYVARÁZS A RAJKÓVAL (2010.08.27.)
Nagy Iván képriportja
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A LEFőZHETETLEN SZINKÓPA
Vincze Lilla igazi csapatjátékos. Ezt a színpadon már sokszor bebizonyította, az idei SzeptemberFeszt-en pedig kiderült, nincs ez másképp egy közös főzőcskézés alkalmával sem. Bocsánat, miket
írok! Itt egy komoly főzőverseny leírása következik, nem valami hobbi bográcsozásé. A bogrács
ugyan rotyog, de nem csak úgy magában, hanem több tucat társával együtt eregeti a jobbnál jobb
illatokat a Népliget fái alatt. Bár sokan főznek itt egyszerre, nem nehéz megtalálni Lilla csapatát, a
Szinkópát. Csak halljuk meg az ismerős nevetést, és már látjuk is a lobogó szőke hajat, az ízlésesen
terített asztalt, a szorgos kezeket. Az ismerős hang valóban Lilláé, ami pedig a szép dekorációt illeti,
Bánk Judit keze lehet a dologban.
Csülkös (k)örömpörkölt készül itt, már pirul a hagyma, és bevetésre készen áll jó pár kiló hús. A
csapat főszakácsa rutinos mozdulatokkal szeletel és kavar, a lányok a hozzávalók körül serénykednek. Lilla a művelet aktív résztvevőjeként hol kést, hol fakanalat ragad, a hangulatot humorral
és lelkesedéssel fűszerezi. Apropó, hangulat! A szomszéd csapattal, a délután fellépő együttes tagjaival egyre barátibb a viszony, később már egymás főztjét kóstolgatják. A zsűri föl-le jár a füstölgő
fasorban, a Szinkópa bográcsához lép, elismerően bólint: - Vigyázat, ezt már csak elrontani lehet!
Ezt az intést jó előjelnek vesszük.
Szerény személyem a krumplihámozásig csak drukkerként van jelen, a hámozást követően már
vérző ujjú fotósként. Ahogy halad az idő, az étel egyre csábítóbb ajánlatokkal kecsegteti az orrot.
Jó munkához idő kell, mondja az agy, a gyomor álláspontja már kevésbé bölcs. Lényeg a lényeg,
az ételek végre elkészülnek, a zsűri körbejár, hogy egy-egy falatkát megkóstoljon a gőzölgő finomságokból. A Szinkópához érve az ítészek mintha a mohóság bűnébe esnének, nem hagynak mást
a fatányéron, mint néhány szál csalamádét. Újabb biztató előjel.
A nap fénypontja még csak most jön, sor kerül a pörkölt fennmaradó részének elfogyasztására.
Mondhatom, nem csak úgy ímmel-ámmal tesszük. Az ízek harmóniája úrrá lesz minden érzékszervünkön. Hogy az élményt szavakba önthessem, ahhoz már valóságos költőnek kellene lennem,
ezért inkább maradok a közhelynél: megnyaltuk mind a tíz ujjunkat. Még Lilla is, aki finoman
szólva nem tartozik a húst hússal evők táborába. A zsűri szintén mellőzte az ékesszólást, egyszerűen csak odaítélte az első helyezésnek járó jutalmat a Szinkópa csapatának, mely egy zalakarosi
kényeztető hétvége volt. Akinek e beszámoló nyomán kedve támad egy jó csülkös (k)örömpörkölthöz, íme a recept, a következő oldalon! Jó étvágyat hozzá!
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A SIKER RECEPTJE
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SZOBORFÁK AZ URÁNIÁBAN
2010. szeptember 25-én került sor Vereb Vean András filmjének bemutatójára az Uránia
Nemzeti Filmszínházban. Maga a vetítés este hét órakor kezdődött, de néznivaló előtte is
bőven akadt, hiszen a mozi előcsarnokában a Gömöri Kézművesek munkáiból láthattunk
egy szép kiállítást. Vincze Lilla baráti kísérettel érkezett, rögtön a bejáratnál virágcsokorral
várták, mert ezúttal nem egyszerű mozirajongóként, hanem a bemutatásra kerülő film
közreműködőjeként jelent meg. Egy kis beszélgetés és fotózkodás után lassan elindultunk
a nagyterem felé, ahol már szép számmal összegyűlt az érdeklődő közönség.
A vetítés előtt rövid felvezetőt halottunk a dokumentumfilm szereplőiről és alkotóiról,
aztán lassan kihunytak a fények, és éber tekintetünket a vászonra vetettük. Azt gondolom,
egy filmélményt prózában visszaadni képtelenség, ezért inkább csak néhány mondatban
szeretném ismertetni a látottakat. A Szoborfák című film a Szlovák Köztársaság délkeleti
csücskén játszódik, nem messze a magyar határtól. Itt található a mai Gömör, azon belül
Várhosszúrét, ahol a történet hőse, Nagy György él. Igazi közösségi emberként összeköt
mindenkit, – legyen magyar vagy szlovák – aki alkotni, a közösség javát szolgálni hivatott.
Teszi ezt úgy, hogy ő maga fizikai munkát nem végezhet, de lelki erejére mégis több százan
támaszkodhatnak. Sorozatos balesetei után nem roskadt magába, újra megtanult járni,
és Ulman Istvánnal közösen megalapította a Gömöri Kézművesek Társulását, mely azóta
közel 300 tagot számlál. Nagy György teljes életet él, felesége, két szép lánya és egy népesebb család, a kézművesek szeretetétől övezve.
A filmben megszólalnak családtagok, barátok, mesteremberek, és maga a főszereplő vall
megpróbáltatásairól és a jövő kihívásairól. Példakép ő, ezt túlzás nélkül kijelenthetjük. Jó
érzés egy olyan történetet látni, melyben az összetartozás és nem a széthúzás a fő motívum.
Mert így is lehet. Ilyen emberséggel és tenni akarással.
(Folytatás a 7. oldalon)
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A film narrátora Helyey László, kellemes orgánuma
sokat hozzáad a produkcióhoz. Bár dokumentumfilmről van szó, három dal is elhangzik a negyven
perc alatt, egy népdalfeldolgozás, Bornai Tibor Légy
óriás című dala, végül, de nem utolsósorban Vincze
Lilla és Orliczki Frigyes duettje a szoborfákról.
Mint régi rajongó, különösen vártam azt a pillanatot, mikor Lilla hangja felcsendül. Első ízben
egy interjúrészlet alatt szólalt meg a hang, kissé
zavarba is jöttem, hogy most hova füleljek. Értem
én, aláfestőzene, de akkor ne lenne ilyen jó, vagy
aláfesthetne mondjuk egy szép gömöri tájat. A
vége főcím valamelyest kárpótolt ezért, hiszen a
már említett duettben Lilla nem csak jól hallható,
de látható is. Ez a klip egyébként felkerült az Internetre, bárki megnézheti.
Mikor a vetítés végén színpadra hívták a film
szereplőit és alkotóit, egyre erősödő taps jelezte,
hogy a mondanivaló eljutott a közönséghez. A
program hivatalos része ezzel véget is ért, néhány
tévés interjú után jöhetett a kötetlen beszélgetés,
borozgatás, süteményezés a mozi alagsori büféjében.
A Helyey-Vincze asztalnál kisebb versmondó és verséneklő klub alakult, néhány percre el is csendesült
a morajló tömeg. Mintha megállt volna az idő. Aztán,
ahogy lenni szokott, az óra mutatója továbbindult, és
a beszélgetés már újabb tervek, leendő szobrok felé
terelődött.

Gáti István
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ei
A szerző felvétel

TAMÁS
Nem csak a húszéveseké a világ. Érdemes
néha a tizenévesekre is felfigyelni. Szerkesztőségünk legifjabb munkatársa az anyatejjel
szívta magába Lilla dalait. Életkorából adódóan
nem lehetett ott a 80-as évek Napoleon Boulevard koncertjein, földi útja a Mámor lemez idején indult. A debreceni srác kamaszkoráig
gyanútlanul járt-kelt a világban, aztán valahonnan előkerült egy régi kazetta, ami felkavarta a
tudatalatti emlékeket. Azóta lelkes rajongóként
járja az országot, koncerteken az első sorban
csápol a szüleivel. A második évfolyam óta az
Éjvarázs nélkülözhetetlen munkatársa. Ha kell,
tudósítást ír, ha kell, grafikát készít. Fiatalos
lendülete nélkül eltunyulnánk.
Kedves Tamás! Köszönjük a fáradhatatlan
munkakedvet!

Mi, harmincasok, negyvenesek....

KONCERT!
ÉJVARÁZS - III. évfolyam 3.
szám (2010. ősz)
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)
Zolnai Éva (főcím grafika)
www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu
ejvarazs@gmail.com
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