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Kedves Olvasók!

Új külsővel és tartalommal indítjuk útnak az Éj-
varázs negyedik évfolyamát. Természetesen
eget rengető változtatásokra nem kell gon-
dolni, hiszen lapunk határozott profillal bír,
tehát az elkövetkező oldalakon Vincze Lilláé és
a Napoleon Boulevard-é a főszerep. 

Mindjárt az elején beszámolunk egy remek
hangulatú Tompox koncertről, melyen Lilla
több dalban is közreműködött. Rácz Tünde
címlapfotója is ezen az esten készült. A közel-
múltban elkészült a Világfalu című Napoleon
Boulevard album első hivatalos klipje, mely
szintén megihlette szerkesztőségünket. Bár ak-
tualitás akad bőven, vannak még adósságaink.
Mivel az Éjvarázst 2008. októberében alapítot-
tuk, sok mindenről nem szóltunk, ami koráb-
ban történt. Új rovatunkban Kőhalmi Ildikó és
egy időgép segítségével egy kis múltbéli zene-
hallgatásra invitálunk benneteket. (Időgép:
Végy egy hülye űrhajót, keresztezd a piros bi-
cikliddel, s ha már úgy ahogy kinéz, már csak
tekerni kell.) 

Mint koncertajánlónkból is kiderül, májusban
lemezbemutatóra készül kedvenc zenekarunk.
Erre az alkalomra jelenik meg a Syma Csarnok-
ban rögzített koncert DVD-je. Erről a kiadvány-
ról és a koncertről a Boulevard-Lap 4.
számában bővebb beszámolót olvashattok
majd. 

Reméljük, az új Éjvarázs elnyeri tetszéseteket!
Észrevételeiteket továbbra is várjuk az ejva-
razs@gmail.com címre. Tartalmas időtöltést
mindenkinek!

Üdvözlettel: Éjvarázslók

Rácz Tünde fotói

ÉJVARÁZS - IV. évfolyam 1. szám  (2011. tavasz)

Vincze Lilla rajongók lapja

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)

www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu

ejvarazs@gmail.com



3

EGY LEHENGERLŐ „VENDÉGZENEKAR”

A Boulevard-Lap 3. számában már beszámoltunk egy korábbi Tompox koncertről, ott Rácz Tünde azt
írja, bízik a folytatásban. Úgy tűnik, a remény megalapozott volt, hiszen azóta a zenekarnak állandó
klubja van az Óbudai Harisnyagyárban, és a készülő debütáló albumról is egyre többet tudunk. 

Ezúttal a március 11-én, az Óbudai Kulturális Központban tartott koncertről szólnék. Igaz, Pócs
Tamás zenekara, a Tompox itt a Yesterdays vendégeként lépett színpadra, ahol azonban több mint
egy órás koncertet adott. Solaris számokat élőben hallani nem mindennapi kiváltság, játszani sem
éppen tét nélküli, a mérce magasra tétetett. Az együttes ezt nem csak, hogy magabiztosan meg-
ugorja, de saját új szerzeményeik is állják az összehasonlítást. „Szörf mentén” ugyanis belehallgat-
hattunk az új album zenei világába. Instrumentális és vokális dalok egyaránt helyet kapnak az új
albumon, és ez utóbbiaknál jön a képbe Vincze Lilla. A vendég vendégeként fellépő énekesnő egy
angol nyelvű Tompox szerzeménnyel nyűgözte le a hallgatóságot. Cziglán Istvánra emlékezve el-
hangzott a Personal Gravity című szerzemény is, amit szintén kedvenc énekesnőnk hangja fűszerezett.
Számomra a legnagyobb meglepetés a „Körbefog az ég” élő zenekari változata volt, melyben a Tom-
pox virtuóz zenei világa és a Lilla-féle crossover egymást inspirálva egészen különlegesen szólt. Külön
említést érdemel a fénytechnika, mely ezúttal túllépett a korábban megszokott  kereteken, és remek
lehetőségeket nyújtott Száguldó Fotóriporterünknek, aki ezeket ki is használta.

Mit tudhatunk még a készülő albumról? Pócs Tamás egy interjúban elárulta, hogy a lemez másik
énekes közreműködője Gerdesits Ferenc operaénekes lesz, aki már állandó tagja a zenekarnak. Azt
hiszem, túlzás nélkül írhatom, hogy mindannyian türelmetlenül várjuk az első Tompox CD-t. 

Gáti István
TOMPOX:
Balla Endre – billentyűk
Berdár Gábor – gitár
Gerdesits Ferenc - ének
Pócs Tamás – basszusgitár
Szula Péter – dobok
Tasi Ádám – fuvola

Tompox Klub legközelebb:
2011. május 13. 20:00
Helyszín:
Óbudai Harisnyagyár területe: III., Bogdáni út 1.

Fotó: Rácz Tünde
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Lilla szólóban
1989. tavasz, talán április... A lemezbolti eladók már előre mosolyognak, még mindig azt hiszik, valami
őrülttel állnak szemben, aki naponta megkérdezi: Vincze Lilla szólólemeze megjelent-e már? Honnan
is sejthetnék, biztos forrásból értesültem - március óta tudom, hogy erősen várni kell... 

Ahogy újra hallgatom a lemezt, mindenféle mozaikképek ugranak be. A lemezbemutató... Első sor,
ahonnan tisztán kivehető Lilla apró intése a dobok elől. Néhány kocka a koncertről. És a végén, mikor
már kifelé halad a tömeg, még megszólal a Tangó... Ahogy fölteszem otthon a korongot és megszó-
lalnak az első hangok. Zeng a Tesla...

Öngyilkos szerelem – Jó kis dinamikus kezdőnóta, tele azzal a lendülettel, amivel az ember beleveti
magát a szerelembe. Nem hiszem, hogy bármi is változott volna azóta. Kivéve a falakról lekopott lel-
kesítő szavakat. Ma masszívak a gaffitik...

Tangó – Hihetetlenül aktuális dal a mai napig. Néha pontosan ilyen érzéseim vannak, pedig a fejem
lágya rég benőtt, láthatnám igazán, milyen az élet. Ami pedig a szöveg rétegeit illeti, az hátborzon-
gató. Mesterien válogatott mondatok... 

Megadom magam – kapcsolataink állandó kétségei, nyűgjei, vége és kezdete. Így vagy úgy, de még
mindig ugyanabban a cipőben járva, e téren hiábavaló bölcsességeinkkel. Aki éppen ebben a völgy-
ben sétál, annak térkép.

No more walls – Az Uram, segíts! angol nyelvű változata. Azt hiszem, az idő nem volt alkalmas még.
Mindenki szerette volna, ha ez a zenekar külföldön is teret kap. Nagyon szurkoltunk nekik a Midemen
is. Hallgatni viszont nagyon izgalmas volt az eredeti után. 

Kudá igyjot áná? - Zenei fricska a világ orrára... A jelentősége egészen más volt akkor és más most.
De örültünk neki, hogy ezt is lehet... Meg persze húsz évesen őrültködni is jól lehetett rá. A szöveget
nagyjából mindenki kötelezően tudta...

Változz velem! -  A Tangó mellett a másik aktuális. Semmi sem állandó – kivéve a változást... Kicsit
pesszimista, de mindenképpen helyén való. Gyönyörű fuvolaszóló. És gyönyörű a capella befejezés.

Nem kell a zászló – Az egyik legnagyobb dal a lemezen. Még mindig olyan hatása van, hogy az
embert szinte letaglózza. Borzongató a feszültség, a robbanás előtti csönd. A legrosszabb, hogy
egyáltalán nem vagyunk túl rajta... Bár úgy se lenne jobb... 

KŐ IDŐGÉPE ’89
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Iván, ami történt... -  Vicces, kedves, könnyed... Történt, ami történt, örömmel intettünk búcsút, nem
volt fájó a szakítás. Akkor már bátran szerethettük Ivánt – ahogy imádtuk Szását is – megfelelő távol-
ságból.  Az olasz halandzsa perlekedés még mindig mosolyra késztet, és roppant tetszik. Lilla punk
zene iránti vonzódásának lenyomata.

Te nekem nem hiszel, én neked – Erről a lemezről ez a dal áll a szívemhez legközelebb. Újabb mo-
zaikkép Lillával való első találkozásunkról. Beszélgettünk, és sok egyéb mellett megemlítettem egy
dalt, amit még a legelső Napoleon Boulevard turnén játszottak, bár a lemezen nem volt hallható.
Nina Hagen énekelt hasonlóakat akkoriban. Nagyon tetszett nekem, de a zenekar döntése alapján
fiókba került. Aztán valahogy
kinyílt a fiók, és a szólóleme-
zen helyet kapott. A stúdió
változtatott az előadásmó-
don – örülök, hogy hallhat-
tam élőben az eredetit! -, de
még így is nagy kedvenc.
Sose fogom megkérdezni,
vajon az a beszélgetés szá-
mított-e valamit a dal sorsá-
ban, inkább csak úgy
kérdezés nélkül hiszem, hogy
igen...

Egyszerű jövő – Ez a dal
pontosan leképezi az akkor
időket. Érzések, történések,
egészen konkrét dolgok,
amik a mindennapjaink vol-
tak. Szeretem benne a gitá-
rokat. 

Védd magad! - Azt kell
mondanom, örökzöld. Min-
den időben, minden kap-
csolatban, akkor is, most is...
Csodálatos zene, szöveg,
előadás. Olyan finom,
mintha csak egy sóhajból
született volna. Nem véletlen, hogy a SYMA csarnokban is elhangzott. 

Kicsit furcsálltuk, hogy egy jól prosperáló zenekar teljes egyetértésben kiad egy szólólemezt az éne-
kesüknek ahelyett, hogy saját új anyaggal jelentkeztek volna. De ismerve a mai zenei munkásságukat,
ezen egyáltalán nincs mit csodálkozni. Akkor is nyújtogatták a csápjaikat mindenféle újdonságok és
kísérletezések felé, és ha tartani is kellett a kiadók által elvárt Napoleon Bld irányt, megtalálták a rést,
ahol át lehetett juttatni egy-két másféle izgalmas dolgot. Mi, rajongók pedig csak nyertünk mindezzel
– akkor is, azóta is...

Kőhalmi Ildikó
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HÜLYE ŰRHAJÓINK

… szép kis videó, ezt is megéltük, nagy felbontású, van eleje-vége, modern, slágergyanús és boule-
vard-os, annyi biztos. Emlékszem, amikor csak ismerkedtem az együttessel, illetve Lillával, azoknak a
kis videóknak Lilla oldalán… hmm, mennyire tudtam örülni! Egy koncertfelvételes Szállj velem, egy
bluebox technikával készült Bicikli, egy Lillás-Kikis Júlia.

Amikor megtudtam, hogy a „Szállj el a hülye űrhajóddal” című számból készítenek videoklipet,
nekem is az jutott eszembe, hogy itt egy speciális, sci-fi szerű, látványos űrhajóleszállást fogunk látni.
Melyből, ha nem is idegenek, de Lilla szállt volna ki. Illetve egy olyan kép is megjelent bennem, mint
a „Fogd meg a kezem” klipjében, hogy teljes felszerelésben felállnak a Moszkva téren, Gömör Laci
viszi a dobfelszerelését, a többiek is a gitárt, a billentyűs hangszereket, a fuvolát, és Lilla is viszi a…
mikrofonját, aztán egyszerűen ”lesöprik a teret”. Az biztos, hogy nagy feltűnést keltett volna.

Nem csalódtam cseppet sem, hogy egyik elképzelésem sem teljesült. Legalább 4-5 alkalommal
megnéztem a klipet. Újra és újra. Élvezetes volt látni a tömeget, a négyes-hatos villamost, a Moszkva
teret, a totyogó galambot és az együttest, melynek tagjai játszi könnyedséggel sétáltak az utcákon.
Lilla megjelenését pedig hatalmas mosollyal nyugtáztam. Közös kép nem készült, a videón csak a
Vincze – Vámos duó tűnik fel közelebbről, illetve az, hogy mindenki rohan valahova. Az élet már csak
ilyen…

Azt még mindenképpen megemlítem, hogy minden elismerésem Lilláé, amiért az első refrénben a
„csak itt ne állj!”-nál 10 másodpercen keresztül kitartotta azt az „a” hangot, sőt, még kétszer rá is
kontrázott. Szép volt!

Szabó Tamás László

Tizenéves koromban volt egy fontos mércém a Napoleon Boulevard és Lilla klipek megítélésére: hány-
szor és milyen hosszan látható Lilla premier plánban? A „Bicikli” ebből a szempontból nem tartozott
a kedvenceim közé. Ha az „Álmunkra vigyázz” moziklipjét nem huszonéves fejjel látom először, bizo-
nyára fel is háborodtam volna. Természetesen azóta kifinomultabb szempontok szerint ítélek. Más-
részt régi klipeket mai szemmel nézni is egészen más, mint hajdanán, amikor újak voltak. A technikai
fejlődés különleges bájt adott ezeknek a régi felvételeknek. Mindegyik a maga módján őrzi a nyolc-
vanas évek hangulatát.

Aztán eltelt két évtized, és végre leszállt egy űrhajó a Mechwart téren, azaz elkészült az új klip,
melyben a szöveghez igazodva rendre feltűnnek az említett helyszínek és tárgyak. Csak éppen űrhajó
nincs! - mondaná tizenéves önmagam. Már hogy ne lenne! - felel a mai néző, hiszen bár a képeken
konkrétan nem szerepel, mégis ott lebeg a város felett, hogy aztán egy váratlan pillanatban leszálljon.
Mi mástól dugulna be nap mint nap a Széna tér?

Úgy gondolom, hogy mindenféle drága filmes trükk és jelmez nélkül is nagyon kellemes és nézhető
klip született. Tizenéves önmagam is kap néhány Lilla közelit, és mai ízlésem sem panaszkodhat látva
a sétálós, majdnem fekete-fehér képsorokat. Nagy ötlet a „Világfalu” megálló és a mindent látó tér-
figyelő kamera szerepeltetése. Viszonylag gyakran járok villamossal a klip helyszínei mentén, és ter-
mészetesen mindig bekapcsol a fejemben a dal, melytől máris élménnyé válik az utazás. Szóval, ez a
dal és a klip is nagyon beletalált...

Gáti István
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Innen és túl
(Világfalu parafrázis)

A te világodban neve van a gömbnek,
ha zárva az ajtó, hát bedörömbölnek.

Lehet, hogy kicsikét szürreális,
de ugyanaz a helyzet ideát is...

Fütyül a szél a pálmák alatt,
kinyílik a száj és berepül a falat,
ferdül az aszfalt, a lejtő halad,

kenyeret ennél, de csak kalács akad...

Az üzenet ennyi: levelek a résben,
itt úgy fogy az idő, és kínos a présben.

Tudod, hogy mi kerül tűzvonalba,
na, minek is időzni ugyanarra?
Ürül a tár és nincs több alak,

nehezek a sátrak és üresek a falak,
piszkos a körmöd, az ujjad ragad, 

te vagy a hős - a társad ott marad...

Ha igazán fontos jeleket akarnak,
majd pin-kódot kérnek s a válladba marnak.

Pecsét – az igazán optimális.
És ugyanaz a helyzet ideát is...

Nyeled a könnyed – túl sós megint,
kiakad a műszer és te nyered a legyint...

Szétfut a sín, ha elmegy a vonat,
zuhan az élet és huss a pillanat...

Kőhalmi Ildikó


