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Rácz Tünde felvétele

BEKÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasók! Mikor tavaly ősszel útnak indítottuk a rajongói újságot, még azon tanakodtunk, vajon sikerül-e minden negyedévben a tervezett nyolc oldalt friss hírekkel, képekkel megtöltenünk? Aggodalmunk alaptalan volt. Az Éjvarázs jelenlegi, 4. számának
összeállításakor már a ló másik oldalára esve kérdeztük: Hogyan zsúfoljunk minden fontos
témát, tudósítást egy nyolc oldalas újságba? A válasz hamar megszületett: legyen 12 oldal!
Reméljük, gyarapodásunknak ti is örültök.
A kialakult helyzetért elsősorban Vincze Lilla és a Napoleon Boulevard a felelős. Egyszerűen ontják a sok témát, mi meg próbáljuk feldolgozni. (Valójában élvezzük, de ez nem
publikus.) Tudósítás és képriport formájában több koncertről is beszámolunk. A régi „napóleoni” időket stílszerűen legfiatalabb munkatársunk, Szabó Tamás László idézi fel, aki
akkoriban még... de ezt most ne feszegessük! Száguldó Fotóriporterünk, Rácz Tünde minden fontos eseményen jelen volt, hogy a legszebb pillanatok varázsát megoszthassa veletek,
ezúttal nem csak a fények nyelvén. Kőhalmi Ildikó írása nyomán most a vaku fénye mögé
bújt alkotót is megláthatjuk. Lilla legszebb ruháinak megálmodójával, Bencsik Andreával
háromoldalas interjút készítettünk. Végül, de mindenekelőtt örömmel adunk hírt a Napoleon Boulevard vadonatúj remake-albumáról. Friss benyomásainkat azonnal papírra vetettük.
Az első szám beköszöntőjében szerepelt egy elhamarkodott ígéret. Azt írtuk, aki minket
olvas, nem marad le semmiről. Az évi négy megjelenésből következik, hogy nem minden
fellépésről értesülünk lapzárta előtt, így mindig akad olyan, amiről már csak múltidőben
számolhatunk be. Létrehoztuk ezért az „Éjvarázs” - Vincze Lilla rajongói oldalt, melyre a
friss hírek azonnal fölkerülnek. Lilla hivatalos oldala mellett ezt is érdemes rendszeresen
böngészni. Hamarosan itt lesz a legtöbb fénykép és dalszöveg valamint az összes Éjvarász
pdf formátumban. A domain elnyeréséig a weboldal a következő, igen egyszerű címen érhető el: grabowski.easrair.hu/ejvarasz. Elektronikus levélcímünk: ejvarazs@gmail.com.
Minden olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

A szerkesztők

VIRTUÓZ VARÁZS A RAJKÓVAL (2009. április 30.)
Rácz Tünde képriportja

Kezdődik a varázslat

Sámson és Delila...

...és Te, Lilla!

Ave Maria

Egy tűzről pattant menyecske

A csárdás királynője...

...a Kállai kettősben

Virtuózok

LIL(L)A BOULEVARDOK
„… az asztal körül, csendben ülünk, lehunyt szemeinkkel fent repülünk…”- hangzik a dal
a színpad felől. A helyszín Siófok, 1986-ot írunk. Az I. Interpop fesztivál, színpadon a Solaris, egy énekesnővel. Vincze Lillának hívják, jól jegyezze meg mindenki, hallani fogunk
még róla! A dalt örökre a szívünkbe zártuk és hamarosan az első album is megjelenik. Kiváló, szárnyaló, kissé burleszk, semmi más…, viszik is, mint a cukrot. Nem is sokat kell
várni a második albumra, a ”Bonaparte Strasse” át is ugorja a magasra tett mércét. Műfaji
határokat feszegető énekhang, emlékszünk még rá:… álmodtam csillagot… - dúdolgattuk,
ha nem is halálunkat, de a dal szövegét mindenképp. Ám még, csak most jön a jéghegy
csúcsa: 1988, egy jól kiválasztott női név, egy kis ”wollt nicht tragen” és a ja, bocs! Nélkülözhetetlen elemek egy jó dalhoz. És az lett? Az. Nincs mit szépíteni, nem sok esélyt adtak
más együttesnek az év dala párbajban. Több vallomást hallunk az albumról, szétnézünk
Európán, Erdélyen keresztül egészen Franciaországig. A következő év igen sűrű történetek
folyamata, kezdete: megjelenik Lilla első szólólemeze, és a már megszokott minőségi Napoleon album is. Lilla és az együttes teljes bedobással csinálta mindkét albumot. Ég és
föld között szédülünk, üldözzük egymást az egyszerű jövőbe, de sajnos változnak az idők,
minden változó...
Más utak csábítják el Lillát és Cziglán Istvánt. Míg ők teljes meggyőződéssel várják, mikor
jön valaki az utcájukba, addig Napoleonékat az indulat fűti, de aggódni nem kell, ők jól
vannak. Legyünk mi is jók, ha tudunk... Lilla tovább folytatta útkeresését, szárnyait bontogatta a következő években, sokat tanult, és mi is tőle, a crossoverekről. Munkája gyümölcsét tavaly nyáron adta ki, melynek nagyszerűségéről már az Éjvarázs is beszámolt. A
Napoleon Boulevard viszont nem veszett el, csak átalakult. Biztosan sokan felfedezték már
a www.napoleonboulevard.hu honlapot, várva a meglepetést. Meg is kaptuk, nem is akármilyet. Sokaknak a biztosíték csapódik ki, mások a szavakat nem találják, vagy éppen csak
áhítoznak, miért nem kaptuk ezt meg előbb. A lényeg, hogy mindenkinek tetszik, szentségtörés sem történt szerencsére, mindenki békésen hallgatja a számokat. Újra és újra és
újra… bár lehet hogy egyedül vagyok ezzel, vagy más is meghallgatta már a dalokat esetleg
12-szer? Betelni vele nem lehet, a végére ismét megköszönném a Napoleon Boulevard Teamnek azt, hogy a kedvünkben jár, és értünk dolgozik ismét.

Szabó Tamás László

REMAKE-BE SZABVA
Eljött a nagy pillanat, amire húsz éve vártunk! Megjelent a Napoleon Boulevard remakealbum, az együttes régi tagjaival, méltón idézve Cziglán István emlékét. Best of 1985-1989.
Már a borítófüzet figyelmeztet, itt ugyan régi dalok szerepelnek, de korántsem változatlan
formában. Felkészülünk mindenre. Mielőtt a korong a lejátszóba kerül, kikapcsoljuk mobiltelefonjainkat, kényelembe helyezzük magunkat, kizárjuk a külvilágot. Ez mégiscsak
ünnep.
Megszólalnak az első hangok, és valami olyan történik velünk, ami eddig soha. Mélyen
agyunkba vésődött dalok kezdenek bennünk mocorogni, lázadni, lúdbőrzeni. Heves kölcsönhatás indul, az újjászületés fájdalma. Számítottunk rá, de nem tudtuk, hogy ennyire
más lesz, hogy ennyire mások leszünk. Mint az „Álmodtam csillagot” és a „Mennyből az
angyal”. Már úrrá lenne rajtunk a kétségbeesés, de aztán csak szárnyalunk az éppen aktuális szeleken. Egy-egy új szövegrésznél aztán összenézünk, igen, ezek mi vagyunk. Sötét
az alagút, de a zene végül ott is fényt gyújt.
A hangszerelés lehengerlő, érezni mögötte a tudást, a műgondot, a lelkesedést és a határtalan kreativitást. Senki se mondta volna, hogy ezek a dalok lehetnek még eggyel jobbak,
hogy Lilla hangja még magasabbra szárnyalhat. Csak annyit tudhattunk, ha ez az öt
ember: Vincze Lilla, Erdész Róbert, Gömör László, Kollár Attila és Pócs Tamás újra összefog,
abból csak jó sülhet ki, és abban Cziglán István szellemisége is benne lesz.
A lemez további közreműködői is nagyban hozzájárultak a csodához. Vámos Zsolt gitárjátékának köszönhető az a rockosabb hangzásvilág, amit máris nagyon szeretünk. Szirtes
Edina Mókus valódi színfolt a hangszereivel; gyönyörűen hegedül, harmonikázik és vokálozik. Ullmann Zsuzsa számos Solaris produkcióban bizonyította tehetségét, ezen az albumon sem okoz csalódást. Drapos Gergő basszusgitáron, Muck Ferenc szaxofonon működik
közre. A lemez hangmérnökei, Erdész Tamás és Selyei Tamás is kiváló munkát végeztek.
Az új album boltokban egyelőre nem kapható, de még megrendelhető a www.napoleonboulevard.hu honlapon. Kedves Napoleon Boulevard! Köszönjük a feledhetetlen élményt,
és követeljük a folytatást!

Gáti István

„AZTÁN TÁNCOLOK EGY KICSIT...”
Bencsik Andreával beszélgettünk ruhákról, táncról, hivatásról
- Sokaknak ismerős lehet az arcod egy bizonyos videoklipből. De a forgatás számodra nem
csupán statisztaszerepet jelentett, hiszen te tervezted Lilla ruháit. Az „Angyalnak, madárnak...” a lélek szabadságáról szól. Neked a munkában mekkora szabadság jutott?
- Száz százalék. Minimális koncepció volt. Lilláék elmondták, mi az a kor, amit az öltözéknek meg kell jelenítenie, de nem korhűen, hanem a modern és a klasszikus elemeket keverve. Mint Lilla zenei világa. Ezt próbáltam érzékeltetni a ruhával. Rokokó, de mégis
extravagánssá teszi a nadrág, az egésznek a színvilága és a kellékek a ruhán. Teljesen szabadnak éreztem magam munka közben.

- Lillának régóta készítesz ruhákat. Úgy gondolom, ehhez nagyon jól kell ismernetek egymást. Egy hullámhosszon vagytok?
- Nagyon hasonló az érzelmi és a gondolati világunk. Lilla volt az első művész, akit felöltöztettem. Különleges helyen van az életemben. Amikor diplomáztam, ő volt a vizsgámon
a vendégművész. Volt egy plusz feladat, mindenkinek választania kellett egy közismert embert, akit kedvel, szeret, és akit szívesen felöltöztetne. Nekem akkor Lillára esett a választásom. Már az első pillanattól kezdve nagyon jól értettük egymást. Lillának van egy
különleges világa, ami az öltözködésében is jól megmutatkozik. Amit én nagyon kedvelek.
Ezt a ruhát, ami a klipben szerepel, szakmám eddigi csúcsának tekintem. Ehhez kellett az
az őrült nagy bizalom és az a szeretet, ami kettőnk között kialakult. Mert ha nekem elkezdte
volna mondogatni, hogy itt ne ilyen, hanem olyan legyen, itt legyen szűkebb, itt legyen bővebb... De nem mondta. Semmibe nem szólt bele, mert megbízott bennem száz százalékosan, tudta, hogy rám bízhatja ezt a feladatot, és ez ettől lett ilyen jó. Általában ez így
működik, ha kölcsönös bizalom van, akkor mindig jól sikerül. Amikor van egy kis bizonytalanság a másik félben, akkor azt én is érzem, és egy kicsit én is elbizonytalanodok. Azért
vannak szakmai praktikáim, érveim, amikkel végül meg tudom győzni az illetőt.

- Kislány korodban tudtad már, mi leszel, ha nagy leszel?
- Igen. Ha jól emlékszem, olyan hatodikos, hetedikes lehettem, amikor az iskolában volt
valami sportrendezvény. A nyitóképben pár lány előadott egy táncot. Piros szatén pörgős
szoknyát viseltünk, és az olyan egyértelmű volt, hogy én azt meg tudtam csinálni, el tudtam
készíteni. Nem okozott problémát. Már általános iskolás koromban leültem a varrógéphez,
nyomogattam a gombokat. Elképzeltem, miből állhat egy körszoknya: egy körből, aminek
van a közepén egy lyuk, biztos oda kell bebújni... Nagyon jól sikerült. A tanáraim is nagyon
örültek. Aztán elkezdtem magamnak ruhákat készíteni. Eleinte sok mindent elszabtam,
nem ismertem még a technikákat, hogy például egy inggallér felvarrás hogy néz ki... Sok
mindenre magamtól jöttem rá. Rengeteg türelmem volt, meg nagyon nagy kedvem. Vágytam
rá, hogy azok a ruhák, amiket viselek, jól nézzenek ki. Mindig kérdezgették, hogy ez meg
az a ruha honnan van, olyankor büszkén mondtam, hogy én varrtam. De volt, amin girbegörbe volt a varrás, vagy foszlott, meg minden, amit el tudtok képzelni. Néha kézzel varrtam
ki a gomblyukat, és nagyon ronda lett, vagy csak bevágtam ollóval, hogy majd kitalálok
valamit... ötleteltem, hogyan lehetne másképp megoldani. Mire jött a pályaválasztás, már
egyértelmű volt, hogy mit szeretnék.

- Hol tanultad a szakmát?
- Ruhaipari Szakközépiskolában. De volt például az édesapámnak egy szomszédja, aki varrónő volt, és én rendszeresen átjártam hozzá. Aztán jártam a Modell- és Divatiskolába,
végül munka mellett végeztem el a ruhatervezést. Amikor elkezdtem tanulni, még nem tudtam, hogy ruhákat is szeretnék tervezni, a szakma minden területe érdekelt. Szerencsém
volt az első munkahelyemmel. Nyolcadik osztályos lehettem, amikor egy barátnőmet, aki
már itt tanult Budapesten, meglátogattam. Az Erzsébet-híd lábánál volt egy nagyon szép
ruhaszalon. Megálltam a kirakata előtt, néztem a ruhákat, és arra gondoltam, milyen jó
lehet annak az embernek, aki ezeket készítette. Szakközépiskola után egyből elkezdtem
dolgozni. Már egy hónapja dolgoztam az első munkahelyemen, amikor megkérdeztem,
hogy hol vannak az üzleteink? Mondták, hogy az egyik az Erzsébet-híd lábánál van... Ekkor
derült ki, hogy annál a cégnél dolgozom, aminek tizennégy évesen megálltam a kirakata
előtt. Nagyon jó érzés volt. Elég sokáig ott is maradtam, és a munka mellett folytattam a
tanulmányaimat. Szerencsés voltam, nagyon jó szakemberek dolgoztak ott, akiktől rengeteget tanulhattam. Egyébként ott találkoztam először Lillával, a „Mély Kék” ruha kapcsán.
Akkor én szabászat vezetőként dolgoztam, de már jártam a ruhatervező iskolába. Azt a
nagy uszályt, ami a ruhán van, a szabászatunk készítette. Ez az első kapcsolódási pont.
Mikor később felkerestem Lillát a diplomamunkámmal, kiderült, hogy ez a ruha az a ruha...

Rácz Tünde felvétele

- Térjünk át a táncra. Az iwiw-en nagyon szerényen ezt írod: „Szabadidőmben flamenco
táncokat tanulok.” Ez azért többnek tűnik egyszerű hobbinál. A napokban volt egy nagyobb
fellépésetek...
- Mikor ezt az iwiw-re felírtam, akkor kezdtem ezt a táncot tanulni. Tudatosan kerestem
egy táncot magamnak. Előtte voltak ilyen-olyan próbálkozásaim, hogy legyen egy hobbim.
Tényleg hobbinak indult, csak aztán akkora szenvedély lett belőle, hogy néha azt sem
tudom, mi fontosabb, a munkám, vagy a tánc? Rájöttem, hogy egyenértékűek az életemben. Olyan nekem a flamenco műfaj, mint egy mester, egy tanító. Az egész sokkal mélyebb,
mint mikor elkezdtem. Egyszer csak azt vettem észre, hogy már mindennap járok táncórára. Ha egy vagy két napot nem táncolok, akkor már hiányzik. El se tudnám képzelni az
életemet a flamenco nélkül. Nagyon sokat, rengeteget ad. Testileg, lelkileg épít. Most az
A38-as hajón volt az első komolyabb fellépésünk. Előtte volt már két-három kisebb, persze,
azokra is nagyon fel kellett készülni. De ez sokkal nagyobb falat volt. Rengeteget készültem
rá. Nem csak erre, mert evvel párhuzamosan tanulok egy saját koreográfiát, amit csak
nekem tanít a tanárnő. Már egy hónapja arról szól az életem, hogy reggel nyolckor megyek
a külön flamenco órára, ez tízig tart, egy héten kétszer-háromszor. Egy héten háromszor
pedig megyek a rendes flamenco órára, este. Közben meg dolgozom. Fellépés előtt ehhez
jöttek pluszban a próbák.

- Szakmai téren mik a további terveid, álmaid?
- Ez év végére tervezek egy önálló divatbemutatót. El is kezdtem készülni rá. Ez egy régóta
dédelgetett álom. Ezidáig azért nem kezdtem el, mert néha figyeltem azokat a tervezőket,
akik évente két-három bemutatót tartanak, őrült nagy munkában vannak, lestrapáltak,
nagy a felelősségük. Ez nagyon nyomasztó lehet, és én ezt nem szeretném, mert öt év után
egyszerűen kiég az ember. Fásult leszel. Ugyanazokat az ötleteket variálod, semmi értelme.
Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy én milyen legyek a divatszakmában, mit képviseljek. Furán hangozhat az én számból, de sosem voltam igazán trendkövető. Nekem mindig
az volt a fontos, és erre is törekszem, hogy az alany önmaga tudjon lenni a ruhában. Ne az
legyen, hogy én vagyok a ruhatervező, tervezek valami bombasztikus ruhát, és azt ráhúzom
egy emberre, aki nem tud azzal azonosulni. Akkor nem lesz jó. Azért gondolkodtam nagyon
sokat ezen a divatbemutatón, mert én nem trendeket szeretnék felvonultatni a ruháimmal,
hanem inkább életérzéseket, legfőképpen olyanokat, amiket már átéltem. Így tudom hitelesen megvalósítani önmagam. A bemutatón három témakör ad majd egységet, az egyik
maga a divat, a másik a flamenco, amit a zenében és a ruhákkal is szeretnék érzékeltetni.
A harmadik témakör a színek világa, egy kis misztikummal keverve. Az egészet szépen öszszerakom a képi világból, a színekből és az anyagokból Aztán táncolok egy kicsit a végén...

Gáti István, Nagy Iván

SIÓFOKI LÁNY

Rácz Tünde felvétele

MEZŐTÁRKÁNY (2009. április 18.)
Rácz Tünde képriportja

Az első hangok

“Lelked dallama”

“Szemeid mesélnek”

“Újra átváltozom”

Viczián Gáborral

A hálás közönség

Szabó Anita polgármester...

...köszöntőt mond

EGY BARÁTSÁGOS HELY
„Mezőtárkány csendes, nyugodt, barátságos, kedves kis falu.” Ezt olvastam az interneten
Mezőtárkány bemutatkozó soraiban. Azt hiszem, akik ellátogattak az április 18-i templomi
koncertre, személyesen is megtapasztalhatták ezt.
A Heves megye dél-keleti részén fekvő településre már másodszor látogattunk el Lillával.
Még tavaly decemberben egy bámulatos karácsonyi rendezvényen vettünk részt. A gyerekek
betlehemes játéka és a meleg fogadtatás éreztette velünk, igen, itt szívesen látnak bennünket.
A templomi koncertre már úgy mentünk, mint régi ismerősök, és a nagyon izguló Istvánt
nyugtattuk, tele lesz a templom… és tele lett!
Lilla hangja , Csilla hárfa játéka, Gábor virtuóz zongoratudása és Misi első fellépése a
csapattal nagyon egyben volt, s elrepítettek mindenkit az angyalokhoz és a madarakhoz.
A dalcsokor, amit kaptunk, klasszikusokból, népdalokból és a lemez dalaiból állt össze.
Igazán színes és változatos utat barangolhattunk be Lillával a zenei világban.
A hely vonzott sok barátot, rajongót, hiszen Miskolcról és Debrecenből is felkerekedtek
páran, hogy lássák és hallják a csodát.
Sok helyen megfordultunk már szép hazánkban, mindenhol lelkesen és kedvesen fogadtak minket, de amit Mezőtárkányon kaptunk, azt eddig még nem tapasztaltuk sehol…
Ennyi kedvességre, ennyi törődésre, megbecsülésre, barátságra nem emlékszem sehol.
A polgármester asszony, a képviselő testület, a kultúrház vezetősége egy olyan példásan
és szépen működő kis települést sugall, ahol jó élni. Ezekben a szigorú időkben nagy boldogság ilyen közösséget látni és nagy boldogság ilyen szeretetet kapni.
Mezőtárkány, köszönjük!

Rácz Tünde

A szerző felvétele

SZÁGULDÓ
Eltéveszthetetlen szőke hajsátor alól mosolyog. Kattog, villog, hol itt van, hol itt se, aztán
ott és itt-ott; felbukkanásai kiszámíthatóak és kiszámíthatatlanok. Biciklivel két megyén
keresztül, mert koncert lesz este a Balatonnál. Hegytető, várrom, fűben fekvés. Kattog és
villog. Békák, virágok, bogarak. Mosolyog. Csapatszállító repülőgép nyitott rakterében. Kattog, villog, csavar és teker. Katonák, fegyverek – békeidő. Már az érettségijét is együtt izgultuk végig. Azóta kattog és villog. Amikor mégsem, akkor száguld, mosolyog, megment,
kutyát sétáltat, jön és megoldja, megy és megszervezi. A második számú rajongó. De egyre
jobban érzem, hogy ez csupán az idő rangsora... Vannak, akik mindenre képesek. Ilyen.
Halkan beszél és nem sokat. Kezében pillanatérzékennyé válik az optika. Látni, érezni, kattogni – fényzenész. Jelenlét. Tisztelet. Alázat. Hűség.
BARÁT.
Kőhalmi Ildikó
KONCERTEK
* Június 27-én Lilla és
a Rajkó zenekar koncertje a Fóti Katolikus
Templomban.
* Augusztus 2-án a
zsámbéki romtemplomban szintén Lilla és a
Rajkó zenekar hallható.
* További programok és
időpontok Lilla weblapján és a rajongói oldalon.
Szép nyarat!

ÉJVARÁZS - II. évfolyam 2. szám (2009. nyár)
Megjelenik negyedévente a MélyKék Baráti Kör
gondozásában.
SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:
Gábor Mariann (nyomdai munkálatok)
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
http://grabowski.eastair.hu/ejvarazs

Szabó Tamás László rajza

