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BEKÖSZÖNTŐ

Hetedik alkalommal köszöntöm az Éjvarázs olvasóit, és be kell vallanom, kezdek a szá-
mok bűvkörében élni. Az idei év ugyanis jubileum. Nem egyszeres, és nem is kétszeres,
amint az jelen lapszámunkból kiderül. Nem sokat kell manipulálni, belemagyarázni, hogy
a lap harmadik évfolyamát a kerek évfordulók emlegetésével indítsuk útnak. Gondoljunk
csak bele, mi történt 5,10,15,20, sőt, 25 évvel ezelőtt, és máris sorjázni kezdenek a szebb-
nél szebb emlékek. 

A legfontosabb évfordulók a Napoleon Boulevard zenekarhoz köthetők, melynek tagjai
január 30-án jubileumi koncertet adtak a Syma Csarnokban. A jeles eseményről az Éjva-
rázs stábja sem hiányozhatott, hiszen szemmel, füllel és fotómasinával felvértezett mun-
katársaimnak mindent részletesen meg kellett figyelniük. Hogy beszámolóik néhol
szubjektívnek tűnhetnek, annak oka az az önkívület, mely megmagyarázhatatlan okokból
többször is meglepte a lap kollektívájának éber tagjait. Vincze Lilla és az együttes csak-
ugyan elképesztő formában voltak, így maximum olyan kritikai észrevételek jutnak
eszünkbe, hogy túl rövid volt a koncert, meg hogy miért kellett erre húsz évet várni, stb.
Az újság terjedelme véges, de a tavasszal ismét megjelenő  Boulevard-Lap hasábjain még
visszatérünk a témára. 

A hideg, de eseménydús tél után, reméljük, mindenkinek jólesik majd egy kis tavaszi Éj-
varázs, melybe igyekeztünk beleadni apait-anyait, hogy a családfa többi ágát már ne is em-
lítsük. Leveleiteket, észrevételeiteket, netán publikálásra szánt írásaitokat továbbra is az
ejvarazs@gmail.hu címre várjuk. Érdemes honlapunkat is sűrűn látogatni a www.ejva-
razs.hu betűsor helyesen történő begépelésével. Jó időtöltést kívánunk minden régi és új
olvasónknak! 

Gáti István

Rácz Tünde felvétele

NAPOLEON BOULEVARD 2010
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SZÓLÍT A MÉLYSÉG

Mélységes mély a múltnak kútja. Nincs szem, mely lelát feneketlen mélyére. Ne is száll-
junk oly mohón alá, a kezdetek kezdetét kutatva, merüljünk csupán negyedszázados mesz-
szeségig, hol szemünk elé bizonyos értelemben mégiscsak a dolgok kezdete tárul. Vegyük
szemügyre jól a pillanatot, melytől fogva érdeklődésünk egy irányba mutat, majd araszol-
junk lassan fölfelé, ötévenként pihenőt tartva, hogy tisztán lássuk a megtett út állomásait.
Felszínre bukva aztán gyönyörködjünk a jelenben, mely máris merülni kész az elkövetkező
idők leendő krónikáiba. 

Ha itt-ott homályosan fogalmaztam volna, az alábbiakban kísérletet teszek mondandóm
pontos megvilágítására. 25 évvel ezelőtt megalakult az a zenekar, mely máig tisztázatlan
okból a Napoleon Boulevard nevet kapta. Mindenesetre a név találónak bizonyult, hiszen
az együttes által megteremtett szokatlan stílus szintén csak bizarr szóösszetételekkel írható
le némiképp. (Lásd sanzonmetál és társai.) Vincze Lilla összetéveszthetetlen hangján meg-
szólalt az első Napoleon Boulevard szerzemény, a Pontosan, terv szerint. Öt évvel közeledve
a jelen felé, nagyvonalúan átugrottuk a banda legsikeresebb éveit, és máris azt látjuk, hogy
20 évvel ezelőtt az együttes tagjai külön utakra léptek. Lilla Cziglán Istvánnal közösen ké-
szített lemezt, és hangja még feltűnt a Solaris 1990-es dupla albumán. Hősünk rövid időre
búcsút int a szőkeségnek, de vörös hajjal és rekedtes hangon is ciklonként söpör. 15 évvel
ezelőtt kedvenc énekesnőnk fellépésein még a Két Hold dalait énekli, s mint a Rockváloga-
tott oszlopos tagja tanítja „Mindannyiunknak” a szeretet dalát. Tevékenysége már túlmutat
a zenén, művészeti klubokat szervez, különböző kultúrákkal ismerkedik. 10 évvel ezelőtt
a Thália Színház közönsége már a crossover műfajában is megcsodálhatta Lillát, aki úgy
összegzett, hogy közben a jövőről énekelt. Ebben az évben kezdett aktív énektanításba,
hogy tudását megossza a fiatalabb generációval. 5 évvel ezelőtt megalakult a Mélykék Ka-
marazenekar, és megindult a templomi koncertek máig tartó sorozata. A gazdag Lilla-re-
pertoár komolyzenei feldolgozásokkal bővült. Idén, 20 év után újra színpadra állt a
Napoleon Boulevard. Ez a koncert is egyfajta összegzés volt, öt gyönyörű évé, mely sokunk
ízlését formálta, alakította. A régi-új dalok hallatán megfogant bennünk a folytatás remé-
nye. 

Most itt vagyunk újra a kút felszínén, ahol csobban a vízben az ég, és ahol káprázó szem-
mel nézzük, ahogy a mélység álmodik. A kerek számok bűvöletében rengeteg fontos dolog-
ról nem szóltam. Talán egy következő merülésben azokat is felidézzük. „Életem néz rám a
víz tükréből.” - jut eszembe így a végén, és azon gondolkodom, honnan is való az idézet? 

Gáti István

Fotó: Rácz Tünde
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Drága Lillám!

Ha lassan is, de ocsúdok. A hétfő kíméletlenül visszadobott a hétköznapokba. Ezer meg
ezer gondolat keringett és kering bennem most is. Kérdések, válaszok... ( Itt - ahol most
lakom -, zajlottak a régi Napoleon Boulevard klub összejövetelei évekig, a kisebbik szobá-
ban írtam Neked a szövegeket - kicsit rá is erősít a környezet a hangulatomra.)
És vittem én a fülemet, de igazából a szívemmel éltem át az estét... mire is számíthatnál
tőlem?
Nem igazán tudnám megfogalmazni, mit vártam a szombattól. Tudtam, nekem itt este le-
pereg a fél életem klipje... Különleges kapcsolatom van ezzel a zenével, a zenekarral, Vele-
tek. Még húsz sem voltam, mikor beleszerettem - azt hiszem, a legutolsó pillanatban ahhoz,
hogy még alakítani tudjon rajtam... -, és azóta szó szerint benne van a mindennapjaimban.
Hol így, hol úgy, hol ezért, hol azért. Belegyökerezett az agyamba, a szívembe és az alkotó
embert is Ti hoztátok ki belőlem. 
Tudtam, nem valamiféle nosztalgiaest történik majd, hanem egészen új dolgok, én sem a
huszonéveimet akarom újra élni Veletek, hanem új szeleket érzek a levegőben. Persze, hi-
hetetlen érzés lesz újra együtt látni-hallani a csapatot. És részese lenni annak az útnak,
amit megtettetek.  Szóval, nagy volt a készülődés nálam. És ünneplőben a lelkem.
Vártam a zenéket persze. Az utolsó napok azzal teltek, hogy minden lemezt végighallgattam.
Erről sem beszéltem még igazán, az újról. Zseniális! Tényleg imádtam a dalokat úgy, ahogy
voltak. De most valahogy még erre is sikerült rátennetek egy lapáttal. Tényleg újra bele-
szeretnék, a mostani agyammal is. A "régi" hangod borzongató volt. A mostani is, csak
másképp. Érettebb, nem tudok jobb kifejezést. Tartalmasabb lett. És nem feltétlenül a
technika miatt. Árad, zeng, zúg, búg, csillog, ragyog, felhősödik - mikor mi kell. És a világon
senki nem tudja úgy énekelni azt, hogy "minek", ahogy Te most megtetted... A "vad" hang-
jaid pedig az Egyszer talán-ban és az Álmodtam csillagot-ban... komolyan minden képze-
letet felülmúl! Ami pedig a Napoleon Boulevard új, mostani hangját illeti, az nekem a
Mennyből az angyal új verzéje... Igen, amennyiben ez a zenekar egyetlen hanggal is tovább
dolgozik, az ilyen lesz.
Ültem a vonaton, fülemben az empénégy - mert a korral haladni kell, de jó, hogy a kor
idáig haladt -, és járt az agyam. Ma este felvillan valami a válaszból, hogy miért is érkeztek
ezek az emberek erre a földre ebben a zavaros és mindenéből kifordult korszakban. Kicsit
vissza kell nézni, talán megállni is pillanatra, ez az a nap. Nekem magamnak is. Végigsu-
hanni az időn, onnantól idáig. Megtettem. És tudom, hogy használhattam volna jobban is,
de nem vagyok kétségbeesve a kiaknázatlan lehetőségeimtől. Olyasmiket kaptam, amiket
kevesen. (Tőled is nagyon sokat, köszönöm!!!) És nincs vége még, ez csak egy állomás, csak
egy pillanat, amikor szétnézhet az ember, mielőtt lelép az úttestre... Gondolom, Nektek va-
lami hasonló... Valami régről elővarázsolva,  de a lelkesedés régi-új, a lendület pedig vado-
nat. A koncepció is. Most értettem meg igazán, hogy nem nosztalgiázunk, a világ haladt,
mi vele, és senki nem ugyanaz, mint akkor, mi sem, Ti sem, de valahol a gyökereink közö-
sek, odáig kell visszamenni csak, és új hajtásokat indítani. 
Vágytam a zenéket... Vágytam az idegenségedet, mint régen, és vágytam a cinkos pillantá-
saidat fentről, mint régen. Akartam érezni... Nem sikerült. Mert ez már nem ugyanaz. Bol-
dog vagyok, hogy nem, és kicsit csalódott, hogy nem... Érdekes érzés. Soha többé nem
lehetsz az a titokzatos és vonzó idegen a színpadon... Mert Ember vagy az életemből, Barát
a szívemből, Lélek a lelkemből. A Te szemeddel néztem és a Te arcodról olvastam le, hogy
mennyien vannak a hátam mögött... A Te szíveddel aggódtam Érted, tudtam a kétségeidet,
éreztem a félelmeidet, és Veled nyugodtam meg szép lassan... Nem a szombat este csodája,
hanem a fél életemé... Tettetek valami különleges írásjelet a történetembe... És innentől
nekem annyira mindegy, hogy szóltak a hangszórók... Számomra nagyon nagy dolog, hogy
ismerhetlek, hogy Veled dolgozhattam, és ettől többnek érezhetem magam, pedig nem va-
gyok több, csak ez vagyok én. Az ember álmodozik mindenfélét, de közben tudja, hogy
semmi realitása a dolgoknak. És aztán valahogy mégis... Talán a legtöbbet kaptam Belőled
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az elmúlt években, nem időben, hanem egyébként. És mégis mindig álmodozom, és azt hi-
szem, hogy az élet csodái néha megmutatják magukat. Aztán tényleg... Ha ez a szombat
este annyiban marad, nekem már akkor is tökéletes. Persze olvasom és egyet értek, hogy
koncert dvd, meg cd, meg új lemez, meg újabb koncertek... Fanatikus vagyok - csak más-
képp. De ha semmi több, már akkor is gyönyörű, hogy az ember megkapja a nem remény-
lett álmait. Nekem már többször sikerült. Ott van a tenyeredbe írva mind... Az enyémben
is, csak abban nehezen olvasok...
Rettenetesen kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok a világról most. Téged tudlak. De együtt
a többiekkel az más dimenzió. Nem arról van szó, hogy tudtok-e együtt játszani, hogy a fi-
úknak jár-e még a kezük a hangszerre, az agyuk a hangokra... A mondanivalóra vagyok
kíváncsi, a gondolatokra, a hangszíneidre, amikkel értelmezhetővé teszed a gondolatokat.
Hogy hol tartunk... Ahol Ti vagytok, ott vagyok-e én is? Mennyire mentünk külön-külön
egy irányba... Ez nem pusztán zenei élmény... Persze, máshonnan is nézem, mint a többiek.
Elfigyeltem a társaságot, mindenkinél idősebb vagyok, meg sem mertem említeni, hogy
nekem ez lesz a hetedik koncertem Veletek - „A hetedik te magad légy” - mondta József At-
tila, és lőn... 
Nem gondoltam, hogy ez az egész ennyire meghatározó lesz. De. Gondoltam. Tudtam. Ott,
akkor a tévé előtt. Nem tudtam, mit tudok, de éreztem, hogy valami rendkívüli történik.
Hihetetlen, hogy valami ennyire beletenyerel az ember életébe, és onnantól mintha angyal-
szárnyakon repülne... 
És most mindez feltolul, pedig csak azt akartam elmesélni Neked, hogy mennyire jó volt a
szombat...Minden percét élveztem a koncertnek, úgy, ahogy kell. És már megint csak Te
adtál nekem... Nincs ez így jól. Sajnálom, hogy nem lehetek mindig ott, ahol életed fontos
dolgai történnek. De most ott voltam. Ezen a ponton nem tudom, hogy melyikünk élete. 
Köszönöm, hogy megtartottál!

Ölellek: 
Kő(d)

A szerző alkotásai
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JÖTTEK, LÁTTAK,GYŐZTEK!

Pontosan, terv szerint próbálom leírni az eseményeket. Nem könnyű feladat…A klubnap óta
biztosan tudjuk, hogy a Team színpadra fog állni, hogy megünnepeljék milyen régen nem tették
ezt. És hogy milyen régen nem tették ezt? A naptár szerint 20 éve, az én naptáram szerint csak
2 éve. De amint a pódiumra -büszkén és némi izgalommal- felmentek, mintha 1990 után máris
2010 lenne. Ebből nem hiszem, hogy ki lehet öregedni, bár a ráncok szépek, a szálak erősek,
elszabadulni egymástól nem lehet.

Az előtte lévő napokból csak foszlányok jutnak eszembe, arra viszont már tisztán emlékszem,
hogy a koncert előtt erősen megfogtam azt a vaskordont, ami megakadályozta, hogy a színpadra
vessem magam. Aznap a hó hullt csendesen, míg el nem lepte a vállamat, sőt az egész várost
is. A későn indulók kedvéért a koncert fél nyolckor kezdődött el. És nem is akárhogyan!

Pontosan, terv szerint… nagyon meghatározó volt a feldolgozás is: dobok, gitár, kis szinteti-
zátor, Kollár Attila egy szócsőbe beszélve kezdte el a dalt, mely így egész sötétre, félelmetesre
sikerült. Bumm, az arcunkba kaptuk a figyelmeztetést, hogy itt van az áhított perc! Az első
versszak elhangzása közben Lilla is a színpadra lépett, nem mindennapi pillanat volt. Tényleg
szólt a dal, mint az atom! A 4 év termései között békaugrás hadművelettel ugráltak ide-oda. A
következő dal az Üldözés volt, a harmadik pedig… ööö, mi is volt? („Játssz még!” rejtvényrova-
tunk jelentkezik ismét. Kérem, sorolja fel a koncerten elhangzott dalokat, lehetőség szerint sor-
rendben! A megfejtések az ejvarazs@gmail.com e-mail címre várjuk!) Azt pedig már zene.hu
jóvoltából tudom, hogy a Júlia nem akar a földön járni című sikerdal 21.19-kor csendült fel.
Ha tovább a számok tükrében haladunk, akkor az első albumról 4, a másodikról 2, a harma-
dikról 7, a negyedik lemezről pedig 5 dalt játszottak. Ebből kettőt teljesen meglepődve fogad-
tam. Egyik ezek közül a Burleszk volt, a másik pedig a Szemtől-szembe. Főleg az utóbbi
áthangszerelve nagyon ütős kis dal lett, itt is a dobok és gitárok miatt lett talán rockosabb.
Erdész Róbert sem dőlhetett hátra, a szintetizátor mellett ő irányította azt a laptopot, amiről
különböző effekteket játszott le. Kollár Attilának fuvola, szintetizátor, és csörgő volt a fegyvere,
illetve mintha a zsebében egy csipogót is láttam volna. Pócs Tamás sem cserélte el basszusgi-
tárját, bár hogy egyszerre kettővel hogyan játszott volna nem derült ki. Ez itt a dobszóló helye…
főszerepben Gömör művészúr volt, és még mindig azt mondom rá: ez igen! Cziglán István fent-
ről figyelte az eseményeket, viszont a színpadon Vámos ShirayanVajramutthí Zsolt gitározott,
aki remélem, teljes körű tagja lesz a Napoleon Boulevardnak az elkövetkező időkre. Jah, ennek
a Vajra micsodának is utána lehet nézni, hogy mi köze a gitárosunkhoz. (A megfejtéseket a
fenti címre írhatják nyugodtan!) A Cabaret énekesnője, Ullmann Zsuzsa és Szirtes Edina vo-
kálozott, sőt Edina még harmonikát is fogott a Milord című számnál. A mikrofonnál pedig ki
más lehetett volna, mint a Bonaparte lánya, Vincze Lilla. Aki ugyanúgy elvarázsolt, sőt dögös,
fiatalos, szupernóvaként robbant a színpadon. És mint egy Duracell nyuszi pörgött a koncert
után is. Viszont a koncert közben összetűzésbe keveredett a szekvenciákkal, mondanom sem
kell, hogy ki jött ki vesztesként.

Ha a Napoleon Boulevard 25 éves, akkor a Solaris 30, a Cabaret pedig idén nagykorú. Erről
is megemlékeztek a fiúk, hiszen mindhárom együttes  átfedésben van egymással. A Solaristól
a Solaris című dalt, a Cabarettől pedig a Kisember című dalt játszották. Bár megmondom őszin-
tén, a Solarisnak nem nagyon tudom a szövegeit…

Nagyon hamar eltelt ez a 2-2,5 órás koncert, én még most is tapsolnék a küzdőtéren, ha le-
hetne. De az élet nem áll meg, még ha úgy is tűnik kedvenc együttesünk weboldalát nézegetve.
Tavasszal lesz folytatás mindenképp, hiszen ez csak a kezdet még! És természetesen vannak
további követeléseink: az az új CD már nagyon fúrja az oldalunkat, egy best of 2 lemezért is
mennék a szomszédba, ha az újszerű, megkímélt és remake volna. Nem lehetett nem észrevenni
azt sok kamerát, ami arra enged következtetni, hogy egy koncert DVD-nek is elébe fogunk
nézni.

Nekem a jóból sosem elég, várom a folytatást, már csak azért is, hogy tudjak miről írni…

Szabó Tamás László
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Fotó: Rácz Tünde
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ÉJVARÁZS - III. évfolyam 1. szám 
(2010. tavasz)

Megjelenik negyedévente a MélyKék
Baráti Kör gondozásában. 
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Dani Attila (Lilla portré)
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)
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www.vinczelilla.hu
www.ejvarazs.hu

Rácz Tünde felvételei


