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Kedves Rajongók! 

Nincs tévedés, nincs több tagadás... laza két
és fél év szünet után újra itt az Éjvarázs! Egy
kicsit feltöltődtünk. Egy kicsit megújultunk.
2011 ősze óta rengeteg koncerten ott vol-
tunk, tucatnyi műsort megnéztünk és meg-
hallgattunk, hogy most végre megtörjük a
hallgatást. Van is hírünk bőven! Például van-
nak, illetve készülnek új dalok. 2013-ban a
Napoleon Boulevard A titkok kertjébe invi-
tált minket, és ez a nagyívű lírai szerzemény
azóta a koncert repertoár kihagyhatatlan
része lett. Idén új zenei albumot készít a
MÁSSALhangzók nevű formáció, egy szer-
zői lemezt, profi előadók közreműködésé-
vel. Lilla két dalt is énekel majd (Körút, Fotel
Tours), az egyik dal szövege először itt, az
Éjvarázsban olvasható. További érdekesség,
hogy egy tehetséges Lilla-tanítvány, Kardos
Csaba is helyet kap a korongon. Várható
megjelenés: 2014 ősze. A tanítványok sikere
számunkra is öröm,  lapunk következő szá-
mában ezzel a témával külön foglalkozunk
majd. Kockacukor címmel Lilla idén új mű-
vészeti klubot indított útjára, az első két
estről  tudósítás készült.  Tavaly mutatták be
Xavier Rivadeneira és Vincze Lilla közös vi-
deoklipjét , ennek apropóján interjút készí-
tettünk az ecuadori származású
operaénekessel. Lapunk alapító főmunka-
társa, Kőhalmi Ildikó sem tétlenkedett az el-
múlt időszakban, hiszen három
verseskötete is megjelent. Két vers erejéig
ezekből is adunk egy kis ízelítőt. Hogy teljes
legyen a varázslat, a 14. számból sem hiá-
nyozhatnak Rácz Tünde remek fotói, és
Szabó Tamás László grafikái, melyek bizo-
nyára most is szemet gyönyörködtetőek
lesznek. Minőségi és szabadidős megfonto-
lásokból úgy döntöttünk, ezentúl csupán
félévente, de gazdagabb tartalommal je-
lentkezünk. Kellemes lapozgatást kívánunk,
és ősszel újra jövünk friss hírekkel és sok-
sok képpel!

Éjvarázslók

Rácz Tünde fotója
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KÉT ORSZÁG KÖZT
Xavier Rivadeneira zenés útjai 

- Ecuadorban születtél. Mesélj a gyerekkorodról. Hogyan találtatok egymásra a zené-
vel?
- Tulajdonképpen nem zenész családból származom. Valamilyen szinten én vagyok a
családban a fekete bárány. Emlékszem, hogy hallottam édesanyámat énekelni, a nővé-
rével időnként duetteket énekeltek, de csak könnyűzenét. Hagyományos zenei nevelést
otthon nem kaptam. A legelső, élő zenével kapcsolatos élményem úgy ötéves koromra
tehető. Quitóban – ez egy nagyon régi város, már az inkák előtt is létezett – minden
évben megünneplik a spanyol városalapítást, ami 1534. december 6-án történt. Már
november 23-án elkezdődik az ünnep. Az önkormányzat égisze alatt működik egy tra-
dicionális zenekar, amely hagyományos ecuadori, azon belül is quitói zenét játszik. Egy
ilyen alkalommal hallottam először az utcán élő zenét, nekem ez elképesztő élmény
volt, csodálatos érzéssel töltött el. Nagyon mély nyomot hagyott bennem. A legidősebb
bátyám – több mint tíz év van köztünk – akkoriban kezdett dolgozni. Spanyol főnöke
volt, akitől egy lemezt kapott ajándékba. Ez egy olyan közepes méretű bakelitlemez
volt, és a Bécsi Rádió Szimfonikusai játszottak rajta Strauss zenét, tehát keringőt. Ez
volt a második nagy élmény, a zene ámulatba ejtett, pedig még azt sem tudtam, merre
van Ausztria. Onnantól kezdve lehetett valami fogalmam a klasszikus zenéről, és kezd-
tem odafigyelni rá, érdeklődni. Ez volt az én „zenei gyerekkorom”.

Rácz Tünde fotója
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- Mikor derült ki, hogy kivételes hanggal rendelkezel?

- Nekem nagyon tetszettek az argentin tangók. Az argentin tangót klasszikus ének-
technikával is lehet énekelni. 13-14 éves korom körül kezdett ez a műfaj érdekelni. Min-
dig, amikor összejött a család, én tangót énekeltem, a testvérem gitáron kísért. Akkor
még fel sem merült bennem, hogy énekes leszek. Azt se tudtam, mi az opera. Sajnos
Ecuadorban az európai komolyzene, legalábbis az én gyerekkoromban, nem volt igazán
közismert. A mai fiataloknak ott az internet, de a 70-es, 80-as években ez még nem
volt, és minden ilyen lemezt drága pénzért kellett importálni. A könnyűzene elérhető
volt, de a klasszikus zene luxusnak számított. Amikor aztán leérettségiztem, adódott a
kérdés, hogyan tovább. Akkoriban nagyon érdekelt a jog, a politika, a zenét csak hob-
binak tekintettem. De volt nálunk egy amerikai rádióadó, olyasmi, mint itt a Bartók,
ami minden nap, bizonyos időközönként komolyzenét sugárzott. Minden nap ezt hall-
gattam, ez adott nekem egy irányt, gazdagodott a zenei ízlésem, megismertem sok
zeneszerzőt. Amolyan önképzés volt ez. Ekkor jött a nagynéném, és azt kérdezte tőlem,
miért nem megyek a konzervatóriumra? Mi az a konzervatórium? - kérdeztem én.
Akkor ő elmondta, hogy egy intézmény, ahol zenét tanítanak, és ezek után nem volt
kérdés, hogy hova felvételizzek. 18 éves voltam, amikor felvettek. Elsősorban hegedülni
szerettem volna, illetve karmesteri ambícióim is voltak. De 18 évesen elkezdeni hegedűt
tanulni már késő. Viszont volt egy hangom! Az első évben csak elméleti tantárgyak
voltak, a második évtől lehetett szakosodni, kinek mihez volt tehetsége. Az első év
végén összegyűltünk a csoporttársaimmal, és mindenki produkált valamit. Én énekel-
tem. Volt egy idősebb barátnőm, aki azt mondta: “Hú, neked, milyen jó hangod van!
Olyan, mint Placido Domingonak!” Tudni kell, hogy a 80-as évek végén ő volt a minta
tenor. Azt gondoltam, ez a lány bolond, hogy gondolhat ilyet! Persze nem hittem neki.
Akkor felhívta a figyelmemet egy német származású chilei tanárnőre, aki magántanár-
ként nálunk tanított. Össze is hozott vele.

- Aztán jött a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola. De hogy kerültél Magyarországra?

- A konzervatórium nekem nagy csalódás volt, többet vártam a zeneoktatástól. Úgy
éreztem, csak az időmet vesztegetem. Közben már találkoztam ezzel a tanárnővel, és
elkezdtünk közösen dolgozni. Eleinte ő is a konzervatóriumban tanított, de ott akkora
volt a fejetlenség, hogy inkább eljött onnan, és privátban folytattuk az együttműködést.
Otthagytam a konzervatóriumot, és elkezdtem a jogi egyetemet. Három évet végig-
jártam, közben, persze, énekeltem. Volt aztán egy ifjúsági tehetségkutató verseny, ahol
két áriát énekeltem. Megnyertem az egyik díjat, ekkor tudatosult bennem, hogy éne-
kelni szeretnék. Akkoriban kezdtem megismerni az opera műfaját, a különböző szer-
zőket, és egyre jobban belekeveredtem a zene világába. 1989-ben a nagybátyámat
kinevezték Ecuador budapesti nagykövetének. Akkor adódott a lehetőség, hogy Ma-
gyarországra jöjjek tanulni.

- Gondolom, eleinte voltak nyelvi nehézségek. 

- Sosem fogom elfelejteni. Augusztus végén érkeztem Magyarországra, és szeptember
közepén már kezdődött az iskola. Mintha tegnap lett volna, pedig majdnem huszonöt
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éve történt. Az életemnek több mint a felét már Magyarországon töltöttem. Először
intenzív nyelvtanfolyamra jártunk az unokatestvéremmel, aki szintén a Zeneakadémián
kezdett tanulni. Igaz, ő egy jogi diplomával a zsebében, kevésbé vette komolyan. Én
viszont mindent feláldoztam akkor a zenéért. Így kezdődött az életem Magyarországon. 

- Mesélj a főiskolai éveidről! Mikor dőlt el, hogy Magyarországon maradsz?

- A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán kezdtem tanulni. Bende Zsolt, közismert ba-
riton énekes volt a tanárom. A következő évben jött a rendszerváltás, és a nagybátyám
átkerült Bukarestbe. Szomorúan ment, mert akkoriban komoly problémák voltak Ro-
mániában, a Ceausescu-rendszer végnapjai, amikor sokat szenvedtek az emberek.
Szinte semmit nem lehetett náluk kapni, ezért mindig átjártak Magyarországra vásá-
rolni. Ilyenkor persze minket is meglátogattak, mert a fia is itt maradt Magyarországon.
Sajnos egy ilyen alkalommal súlyos autóbalesetet szenvedtek, és meghaltak. Azon ta-
nakodtunk az unokatestvéremmel, hogy mi tévők legyünk? Itt maradjunk vagy vissza-
menjünk Ecuadorba? Mivel az unokatestvérem szülei folyton utazó diplomaták voltak,
és ő nem is ott született, nem volt ecuadori identitása. Nekem volt, viszont mindig Eu-
rópában szerettem volna tanulni. Úgy határoztunk, hogy egyelőre maradunk, és ez az
“egyelőre” most már majdnem negyedszázada tart. Megkaptam a letelepedési enge-
délyt, majd a magyar állampolgárságot is. 

- Mik voltak eddigi pályád legkedvesebb szerepei, és van-e szerepálmod?

- 2002-ben a karrierem fontos fordulóponthoz érkezett. A Magyar Állami Operaház
stúdiósa voltam. Akkor lépett be Magyarország az Unióba, és ennek kapcsán indult
egy kulturális programsorozat a világ több pontján, különféle magyar kulturális köz-
pontokban. Londonban, többek között, opera bemutatóra készültek. Ottani karmes-
terrel, ottani zenekarral és rendezővel. Ez az opera a Hunyadi László volt. A rendező
egy holland férfi volt, aki Magyarországon tartott egy meghallgatást, és engem válasz-
tott ki a címszerepre. Ez volt a legelső nagy szerepem! Addig kisebb szerepekben lép-
tem csak fel. Gondoljunk csak bele! Magyar nyelven, Londonban, egy ecuadori énekes
Hunyadi Lászlót énekel! Nagyon különösen hangzik, de nekem így hozta a sors. Ez egy
fordulópont az életemben. Van még egy nagyon kedves szerepem, Gounod-tól a Faust.
Ezt Debrecenben és külföldön is játszottam. Első találkozásom a művel 13-14 éves ko-
romra tehető. Láttam egy 50-es években készült filmváltozatát Az operaház fantomjá-
nak. Megdöbbentem, milyen csodálatos zenék szólnak a filmben. Nagyon fiatal voltam,
szinte fel sem tudtam fogni a cselekményt, azt sem tudtam, milyen zenét hallok. Deb-
recenben, mikor az operát próbáltuk, elérkeztünk egy bizonyos tercetthez, ami vala-
honnan nagyon ismerősnek tűnt, de még nem jöttem rá, honnan. Élveztem magát a
zenét, a produkciót, csodálatos élmény volt. Sok ismerősöm van Spanyolországban,
sokat járok oda, főleg a kultúra miatt. Egyszer ott, egy boltban, a DVD-k közt böngészve
megtaláltam ezt a régi filmet, amit kamaszkoromban láttam. Újra végignéztem, és rá-
jöttem, hogy az az ismerős zene, ami nem ment ki a fejemből, az a Faust-tercett. Ka-
maszként ki gondolta volna, hogy ezt a szerepet egyszer én fogom énekelni? Hát ezért
szeretem én annyira Gounod Faust-ját. Ha a szerepálmomról kérdezel, a Toscában még
nem énekeltem, és Cavaradossi szerepe nagyon izgat. Koncerten már előadtam, de



előadásban még nem. 

- Nemrégiben közös klipetek készült Vincze Lillával. Hogyan találkoztatok, és kinek az
ötlete volt a produkció? 

- Egy közös ismerősünknek,  Péterfi Csabának köszönhetjük a találkozást. Korábban
nem ismertem Lillát. Ismeretségi köröm jórészt operaénekesekből áll, bár vannak köz-
tük operettisták, és a musical világából is akad néhány. Popzenével nem foglalkoztam.
Bár amikor a Három tenor koncertsorozata elindult, sok ilyen dal híres lett. Az Inter-
operett újévi gáláján magam is énekeltem könnyebb műfajú dalokat. Nagyon régen
találkoztam Csabával valami rendezvényen, aki a magyarországi tapasztalataimról kér-
dezett. Tőle származik az ötlet. Amikor Lillával és a párjával találkoztam, nagyon kelle-
mesen csalódtam. Kedves és közvetlen emberek. Lilla ajánlotta a Tu cosa fai stasera
című dalt, hogy duettként elénekelhetnénk. Azt tudtam, hogy világszerte énekelnek
közösen operatenorok és popdívák, így azt gondoltam, rendben van, ez nekünk is
menni fog. A szöveg olaszul van, és Csaba kíváncsi volt rá, miről szól a dal. Lefordítot-
tam neki, és ő alig egy hét alatt kitalálta a klip történetét és a helyszínt, hogy a Gödöllői
Kastélyban forgassunk. Ő maga rendezte a klipet. Az egyetlen, amit sajnálok, hogy
nem tudtunk nagy zenekari kísérettel énekelni. Ez rengeteg pénzbe került volna. Elké-
szült a film, és Lillával azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Nagyszerű ember, imá-
dom. Nem viselkedik dívaként, közvetlen, emberi. Nagy érték számomra a barátsága.

- Volt azóta közös fellépésetek a Benczúr Házban, és a tévében is szerepeltetek együtt.
Tervezitek a folytatást? 

- Igen, csak mindketten nagyon elfoglaltak vagyunk. Most például két hétre Rióba uta-
zom, egy kicsit visszajövök, és már indulok is Ecuadorba énekelni és tanítani. Utána jön
Bécsben a Don Giovanni. Elég sűrű a programom, de azért tartjuk Lillával a kapcsolatot.
Azon vagyunk, hogy legyen még néhány közös produkció, esetleg még egy klip, illetve
crossover koncertek. 

- A klipben még autóvezetés közben is énekelsz. Hogy van ez veled a való életben?
Mennyire fontos a hétköznapjaidban a zene, és mi foglalkoztat a zenén túl?

- Van egy honlapom, ott szerepel egy Kodály idézet, amit lefordítottam angolra és spa-
nyolra is: “Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes.”  Ez a néhány szó mindent elmond.
A zenehallgatás, az éneklés és a tanítás az életem. Ezen kívül érdekel a politika és a
jog, de alapvetően humán beállítottságú vagyok. Nekem két otthonom van, és mindkét
országban követem a politikai változásokat. Beleestem abba  a csapdába, hogy két or-
szág között élek. Magyarország nagyon sokat jelent nekem, imádom ezt az országot,
Budapest gyönyörű város. Ecuador pedig a szülőföldem, ott töltöttem a gyerekkoro-
mat. Ez jó is meg rossz is. Amikor itt vagyok, az hiányzik, amikor ott vagyok, ez. Sze-
rencsére ma már könnyen legyőzhető a távolság. A munkámtól függ, mikor hol vagyok. 

- A zene szeretetén kívül van még egy közös vonásotok Lillával. Nagy állatbarát hírében
állsz. Mesélj Rudiról! 
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- Hogy mondjam? Nagyon szeretem és csodálom az állatokat. Sajnos az emberek na-
gyon sok mindent tönkretesznek maguk körül, és én ezt nehezen értem meg. Édes-
anyámnak mindig volt macskája, így nőttem fel. Minden állatot szeretek. Nem vagyok
képes egy pókot sem megölni. Na jó, a szúnyogokat igen, de azoknak is megvan a
maguk szerepe a természetben. Ők nagyon szeretnek engem, de ez sajnos nem köl-
csönös. Mondják, a vércsoportom miatt. Visszatérve a macskákra. Mikor Magyaror-
szágra kerültem, kaptunk egy macskát, Taminonak hívtuk. Tamino a Varászfuvolából.
Nagyon szelíd macska volt, de aztán veseelégtelenség miatt el kellett altatni. Sokat
szenvedett a betegségtől. Én is sokat sírtam, mély fájdalom maradt bennem. Család-
tagként szerettem, azt mondtam hát, soha többé nem akarok macskát. Az állatorvos
csak mosolygott, tudta, akinek macskája volt, annak lesz is mindig. Aztán egy ismerő-
sömtől, aki allergiás lett a szőrre,  kaptam egy macskát. Ugyanolyan a színe, mint az
előzőnek. Az ismerősöm Oszkárnak hívta, de nekem nem tetszett ez a név. Rodolfónak
neveztem el, de röviden csak Rudinak hívom. Rácz Tünde összehozott nekem egy in-
terjút A macska újsággal, aminek nagyon örültem. Kicsit vadabb ez a macska Tamino-
nál, de én a macskákban mindig is az egyéniségüket csodáltam. Szeretem az
eleganciáját, a tartását, azt, hogy független lény. A függetlenség pedig fontos érték az
ember számára is. 

Gáti István
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KÁVÉ KÉT CUKORRAL, avagy két este Lillával 

a Benczúr Házban

AZ ELSŐ: Vincze Lilla régóta tervezte egy olyan “békebeli” klub létrehozását, ahol kü-
lönféle művészeti ágak képviselői méltó környezetben találkozhatnak, és egy oldott
hangulatú beszélgetés során nem csak szórakoztatják a nagyérdeműt, de ismereteit is
bővítik. Méltóbb helyszínt a Benczúr Ház díszterménél pedig keresve se találnánk. A
korábbi koncertek tapasztalataiból kiindulva már csak egy apró varázslat kellett, hogy
a terem február 27-én hangulatos kávéházzá változzon. Az estre érkező vendégeket
ízlésesen terített asztalok és kényelmes székek várták, valamint egy-egy csésze kávé
és egy adag somlói galuska. Az első est témája a múltszázadi Budapest kávéházi kul-
túrája volt. A téma gazdagsága miatt természetesen csak ízelítőt kaphattunk e szellemi
táplálékból. Hogy mégse maradjunk le a legérdekesebb kultúrtörténeti adatokról és a
legjobb sztorikról, arról a Kockacukor négy meghívott vendége, Bencze Ilona, Saly
Noémi, Térey János és Zeke Gyula gondoskodott. Vincze Lilla, az est házasszonyaként
nem csupán a beszélgetést vezette, de Viczián Gábor zongorakíséretével az elhangzó
történetek zenei hátterét is megrajzolta. A nosztalgikus Budapest-dalok (Nékem csak
Budapest kell, Pest megér egy estet...) mellett felcsendült néhány Edith Piaf sanzon is,
illetve az Engem többé ne várj című dal, melynek szövegét Térey János költő írta. Térey
egyetemista éveiben maga is sokat ült kávéházakban, sőt, fiatalkori műveinek a zömét
ezekben írta. Azt is megtudhattuk, hogy Lillával akkoriban a Múzeum Kávéházban ta-
lálkoztak. Kávéházi témájú versei közül kettőt a költő saját előadásában hallhattunk.
Zeke Gyula szépíró-történészt nem csupán háromszáz éves kávéház-kultúránk, de az
azt követő presszó-korszak is foglalkoztatja. Nem véletlen, hiszen a kávéházak feltá-
madásával most már a neonfényes presszók számítanak kuriózumnak. A muzeológus
Saly Noémi ezeket a neonfeliratokat is megőrzésre méltónak tartja, nem úgy, mint sok
új bérlő vagy tulajdonos, aki ezeket  elkótyavetyéli. Megtudjuk, hogy a kávé már a török
időkben megjelent Magyarországon, de honfitársaink körében enyhén szólva nem ara-

Rácz Tünde felvétele
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tott osztatlan sikert, hogy aztán az 1700-as években nyugati hatásra mégiscsak elter-
jedjen. Közismert, hogy a hajdani kávéházakban intenzív művészeti élet folyt, azt már
kevesebben tudják, hogy patinás futballcsapatunk, a Fradi története is erősen kötődik
egy budapesti kávéházhoz, jelesül a Gebauerhez. Érdemes utánanézni. Jázsai Mari-díjas
színészünk, Bencze Ilona három Gábor Andor vers előadásával érzékeltette velünk, ho-
gyan élt akkoriban a cselédség, az a társadalmi réteg, melynek aligha futotta ideje-
pénze kávéházra. A művésznő, akit annak idején többek között a Szomszédok presszós
szerepében láthattunk, azóta nyolc darabot rendezett, és egy önéletrajzi könyvet is
megjelentetett. Miközben záporoztak a nevek és az évszámok, a jobbnál jobb törté-
netek, az idő gyorsan elrepült. Bár a téma bősége miatt mindenkiben maradhatott hi-
ányérzet, az első Kockacukor után mindenki jó szájízzel indult haza. 

A MÁSODIK Kockacukor március 20-án igazi színészóriásoknak állított emléket. Ruttkai
Éva, Latinovits Zoltán, Gábor Miklós és Vass Éva felejthetetlen alakját négy meghívott
vendég idézte meg. Gábor Júliától például megtudhattuk, milyen volt két legendás szí-
nész gyermekeként felnőni, azaz milyen volt Ruttkai Éva és Gábor Miklós civilben. Gábor
Júlia férje, Szigethy Gábor részben családtagként, részben mint színháztörténész mesélt
élményeiről. Szerencsére ezek többségét könyveiben is megörökítette, így aki erről az
estről lemaradt, több helyen utánaolvashat. Persze az élő beszélgetés pótolhatatlan,
főként, ha a társaságban ott ül a bűbájos Bánsági Ildikó, akinek többször is volt módja
Ruttkaival és Latinovits-csal együtt játszani. Fiatalkora meghatározó találkozásai voltak
ezek. Szintén szerencsésnek mondhatja magát Inkey Alice fotográfus, aki ezeket a fan-
tasztikus művészeket fotózhatta. Pályája során tényleg a legnagyobbakkal került „test-
közelbe”, ezt bizonyítja a Benczúr Ház éttermében frissen nyílt kiállítása is, melyet a
közönség a műsor szünetében megtekinthetett. Vincze Lilla és Viczián Gábor ezúttal
is különleges műsorral szórakoztatták a kávéház vendégeit. Hallhattunk megzenésített
verseket gitárkísérettel, felcsendült a Védd magad! című dal  zongoraváltozata, elláto-
gattunk a Titkok kertjébe, Cipő emlékére elhangzott a Varázsolj a szívemmel, és talán
először kérdezte Lilla élőben, Ugye, van menedék? Mi más lehet a válasz, Lilla klubja
számunkra egy kis sziget a rohanó hétköznapokban, amolyan édes, kávéillatú mene-
dék.

Gáti István

Rácz Tünde fotói
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Megjelenik félévente az Éjvarázs Team gondozásában. 

SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:
Gáti István (főszerkesztő) Kőhalmi Ildikó (főmunkatárs) Nagy Iván
(műszaki szerk.) Rácz Tünde (Száguldó Fotóriporter) Szabó Tamás

László (grafika) 

Weblap tárhely és domain: Virtual Transport Bt.
www.virtualtransport.hu

www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu

ejvarazs@gmail.com

Vincze Lilla rajongók lapja


