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BEKÖSZÖNTŐ

Kedves Olvasók! Jól van dolga mostanság Lilla rajongóinak, és bőven van dolga a rajongói
lap(ok) szerkesztőinek. A nyár egyébként is a szabadtéri koncertek időszaka, amikor egy-
egy kiváló koncert alkalmából a lelkes rajongó apránként bejárja az országot. Ez az idei
szezonra fokozottan érvényes. 2010 nyarán eddig összesen hét helyszínen jártunk, hol egy
fergeteges Napoleon Boulevard buli, hol egy hangulatos kamarazenei koncert, vagy szóló
fellépés ürügyén. Bár túl vagyunk a nyár derekán, még egy fontos esemény hátra van: au-
gusztus 27-én Vincze Lilla és a Rajkó Zenekar közös koncertet ad. Részletek a 8. oldalon.

Az Éjvarázs nyolcadik számában beszámolunk Lilla templomi koncertjéről, és interjút
olvashattok a Mélykék Kamarazenekar oszlopos tagjával, Gulyás Csilla hárfaművésszel. (A
beszélgetés rövidített változatát közöljük, a teljes interjú rövidesen felkerül a honlapunkra.)
A Tavaszi Napoleon Boulevard Klubról és a zenekar nyári koncertjeiről a Boulevard-Lap
szeptemberben megjelenő 3. számában olvashattok.

Reméljük, hogy színes összeállításaink, képriportjaink minden rajongóban kellemes per-
ceket idéznek fel, illetve kedvet adnak továbbiakhoz. Akiben mégis maradna hiányérzet,
bátran ossza meg velünk élményeit, észrevételeit. (ejvarazs@gmail.com) Érdemes figyelni
weboldalunkat, a www.ejvarazs.hu-t is, ahol minden fejleményről igyekszünk naprakészen
tudósítani benneteket. Minden kedves régi és új olvasónknak további szép nyarat és tar-
talmas időtöltést kívánunk!

A Szerkesztők

Rácz Tünde felvétele
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KEMENCE - TEMPLOMI KONCERT (2010.07.18.)
Rácz Tünde képriportja
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KEMENCE - TÁVOLSÁGOK ÉS KÖZELSÉGEK

Július 18-án, a hosszú kánikula után szokatlanul enyhe időben indulunk útnak
a Pest megyei Kemence felé. Lilla kamara triója ezúttal itt ad templomi koncertet.
Pest megye, végre, végre! - örvend a gyanútlan fővárosi rajongó, de jó, hogy nem kell
messzire utazni! Aztán megnézi a térképet. Hogy ez a Pest megye hova föl nem nyú-
lik! A hosszú autókázás vége felé a telefonszolgáltató udvarias sms-ben figyelmeztet,
hogy bizony, Közel a határ.

Bosszúságra azonban semmi ok, a kis falu ugyanis a Börzsöny hegység egyik leg-
szebb helyén fekszik, a hegyoldal festői környezetbe vonja az egyébként is takaros
települést. Egy kis helytörténet. Régészeti kutatások kimutatták, hogy ez a terület
már az őskorban is lakott volt. A honfoglalás után ezt a földet a Hunt-Pázmány nem-
zetség kapta szolgálatáért. A falu neve először egy 1156-os dézsmajegyzékben sze-
repel, ekkoriban az esztergomi érsekség birtokában volt. A Börzsöny ezen tájéka ma
is kedvelt kirándulóhely, ahogy annak idején Mátyás Király és Beatrix királyné is
szívesen vadászgatott errefelé. A 13. században Csák Máté vetett szemet e vidékre,
a mohácsi vész után a terület hosszú időre hadszíntérré vált, és maga Kemence tel-
jesen elnéptelenedett. A török kiűzése azután a település ismét fellendült, 1751-ben
megyegyűlések céljára barokk megyeháza épült (ez később leégett), és ekkor, a 18.
században élte a település fénykorát. Az I. Világháború után a trianoni döntés pe-
riférikus helyzetbe juttatta a falut. Kemence lakossága napjainkban 1124 fő.

Érdemes alaposan megnézni az 1769-ben épült római katolikus templom hom-
lokzatát. Egy korábbi helyreállítás nyomán barokk és klasszicista elemeket egyaránt
megfigyelhetünk. Belépve gyönyörködhetünk a mennyezet freskóiban, csak azt nem
értjük, mit keres az angyali jelenet kellős közepén egy ormótlan reflektor? A válasz
egyszerű. Túl sok Ráday műsort néztünk a tévében. 

De pillantsunk inkább előre! Az oltár előtt már állnak a hangszerek, és a kényel-
mes padsorok lassan megtelnek közönséggel. A várakozás feszült percei után a ze-
nészek is elfoglalják helyeiket. Gulyás Csilla a hárfán egy ismerős dal kezdő hangjait
pengeti, a zongoránál Viczián Gábor. “Fogd meg a kezem” – énekli Lilla, ahogy szép
fekete ruhájában kilép a közönség elé. A repertoár ismerős, bár a népdalok között
hallunk “újakat” is. A hangulat hamar bensőségessé válik, szinte hihetetlen, hogy
alig két nappal korábban az EFOTT közönsége csápolt Lilláéknak kora hajnalig.
Igaz, a dalokban vannak átfedések, de az Uram, segíts! után mégsem törhetünk ki
hangos ovációban. Templomban volnánk, vagy mi a szösz! Marad a jól megérdemelt
taps, a műsor elnyerte a jórészt helybéliekből álló közönség tetszését. Varietas de-
lectat, mondja a latin, és az az igazság, hogy mi, törzsrajongók is gyönyörködünk,
és boldogan énekeljük Lillával közösen a koncert ráadás dalát: “Adjon Isten jó éj-
szakát!”

Gáti István
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MESÉL A HÁRFA – interjú Gulyás Csillával

Gyerekkora óta a hangok bűvöletében él. Tanárként és előadóként is arra törekszik, hogy a zene minél
több embert megérintsen. A sikeres hárfaművésszel egy rendhagyó pályafutás állomásairól beszélgettünk.

- Meglepődtem, mikor azt olvastam az életrajzodban, hogy a családodban korábban senki
se zenélt. Hogy kerültél mégis hétéves korodban a hárfa közelébe?

- Ez valami genetikai véletlen lehet, mert a családomban nincsenek se zenészek, se értel-
miségiek. Vannak pletykák, hogy az egyik nagymamámnak nagyon szép hangja volt, de
ennyi az egész. Én a VII. kerületben nőttem fel, és az ottani egyik ének-zene tagozatos ál-
talános iskolába jártam. Ott mindenkinek kötelező volt egy hangszeren megtanulni. Úgy
emlékszem, öt hangszer közül lehetett választani. Nem tudom már pontosan, milyen hang-
szerek voltak, az biztos, hogy a hárfa volt az egyik, a másik a zongora, talán még hegedű
és trombita volt, nem emlékszem. Mondtam otthon, hogy most ez a feladat, el kell dönteni,
mert kötelező. Zongoránk nem volt, ez pedig feltétele a zongora tanulásnak. Nem voltunk
egy gazdag család, hárman vagyunk testvérek. Trombita, hegedű, fuvola kilőve, a gyerek
otthon ne gyakoroljon! A lakás nem volt nagy, meg hát a szomszédok... Maradt a hárfa,
amiről pedig a szüleim se tudtak szerintem semmit, csak annyit, hogy azt csak bent az is-
kolában  lehet gyakorolni. Tulajdonképpen ez egy teljes véletlen, azt se tudtam, mi az a
hárfa. Egyszerűen elkezdtem tanulni, aztán ahogy teltek az évek, és felső tagozatosok let-
tünk, lassan az osztály nagy része kikopott, talán ha hárman tanultunk még hangszert.
Már én is abbahagytam volna inkább, egy tizenéves gyerek nem szívesen gyakorol minden
nap, pláne, hogy öt megállót kellett trolizni hozzá, és ehelyett jobb lett volna a többiekkel
játszani a napköziben. Nagyon szigorúak voltak a szüleim, hiába voltam szín ötös tanuló,
szóba se jöhetett, hogy abbahagyjam. Így jutottam el egészen nyolcadikig. Mire vége lett az
általános iskolának, már megszoktam, és nem hadakoztam. Az életem részévé vált. Apu-
kám viszont nem szerette volna, hogy a zenész pályát válasszam, így egy kemény gimnázi-
umba kerültem, a Radnótiba. Mellette hárfáztam tovább. Mire eljutottam az érettségiig, és
el kellett dönteni, hogy hova menjek tovább, azt már tudtam, hogy nagyon szívesen taní-
tanék. Az hogy mit, hárfát, angolt vagy magyart? - abban már nem voltam olyan határozott.
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Végül a hárfa mellett döntöttem, akkoriban már elég jól ment, kézenfekvő döntésnek tűnt.
Apukám nem gátolt, de nem is támogatott. Valahogy nem tudott mit kezdeni az egésszel.
A hárfatanárnőm viszont nagyon agilis volt, az ő hatására felvételiztem a Zeneakadémiára. 

- Tanulmányaid során kik voltak a meghatározó mesterek vagy példaképek? 

- Egész gyerekkoromban a legmeghatározóbb felnőtt első hárfatanárnőm, Kiss Tünde volt.
A mai napig a VII. Kerületi Zeneiskolában tanít, most már ő az iskola igazgatója. Mivel hét-
től tizenkilenc éves koromig ő tanított, a szüleimen kívül ő volt rám a legnagyobb hatással. 
Zeneileg és emberileg még a zeneakadémiai hárfatanáraimtól, Vigh Andreától és Banda
Jutittól kaptam a legtöbbet.

- Két önálló albumod is megjelent a Hungarotonnál. Mindkettőn rendkívül színes a zenei
paletta. Mi a véleményed a komolyzene és a könnyűzene különválasztásáról? 

- Gyerekkorom óta az összes szabadidőmet a hárfázás kötötte le. Otthon nem nagyon hall-
gattak zenét a szüleim, maximum néha a Calypso Rádiót. Emiatt – most már szomorúan
mondom – nekem egy az egyben kimaradt a könnyűzene. Persze, akik a csapból is folytak,
azokról tudtam. Csak most, a felnőttkori életemben kezdtem megismerni ezt a zenei világot.
Visszatérve a kérdésedre, hogy könnyűzene vagy komolyzene, szerintem műfajilag vannak
különbségek. Vannak klasszikus zenei műfajok és vannak könnyűzeneiek, de a
könnyűzene a klasszikus zenéből fejlődött ki, ahogy a kortárs táncok is a klasszikus tán-
cokból erednek. Ez egy fejlődési folyamat. Ez a széles paletta már a XX. századra jellemző,
hirtelen a klasszikus zenéből kinyílt ezerféle irányzat. Ennek a sokszínű zenei világnak
már csak egy kis ága a komolyzene. Más a világ ma, mint pár száz évvel ezelőtt, egyre ke-
vesebben értik a klasszikus zenét. Ez valahol természetes. Egyébként minden kornak meg-
van a maga könnyűzenéje. Hajdanán is az a zene, amit a vásárokban hallgattak, nem
ugyanaz volt, mint amit mondjuk Haydn játszott az Esterházy udvarban. Hogy a klasszikus
zenét ilyen kevesen értik, az a zenészeken is múlik. Már az első CD-m, Az én hárfám ké-
szítésekor is olyan zenei anyagot szerettem volna, ami nem a szakmának szól, amit akár
anyukám is betesz a lejátszóba. Technikailag és zeneileg abszolút vállalható legyen, olyan
darabokkal, amiket egy szélesebb közönség is élvezhet. Minket, klasszikus zenészeket arra
neveltek, hogy az egyetlen és legjobb zene a komolyzene. Én igyekszem ennél nyitottabb
lenni. 

- Beszélgettünk a műfaji határokról. Jó pár éve hárfázol Vincze Lilla kamarazenekari kon-
certjein. Hogy találtatok egymásra?

- Tulajdonképpen egy ismerős ismerőseként kerültem a zenekarba. Emlékszem a napra,
amikor szóltak, hogy lenne nyáron egy munka, egy kis kamarazenekarban kéne játszani
Lillával. Először nem kapcsoltam, hogy milyen Lilláról van szó, klasszikus zenészekben
gondolkodtam. Mikor aztán megtudtam, hogy Vincze Lilláról van szó, elkezdtem gondol-
kodni, hogy mit csinál ő klasszikus zenészekkel egy templomban? Az első próbára úgy
mentem el, hogy ez egy munka a sok közül. Az első időszakban, megmondom őszintén,
csodálkoztam. Meglepődtem, hogy milyen tisztán énekel. Klasszikus zenész füllel mondom.
Ez próbán és koncerten egyaránt igaz. A másik élmény az volt, hogy hogy milyen jól bánik
a közönséggel. Az egyik első koncerten egy kisebb templomban voltunk, és úgy néztek Lil-
lára az emberek, akár a huszadik sorból is, olyan csillogó tekintettel, és Lilla úgy nézett
vissza rájuk, hogy látszott, neki ez őrülten fontos. Hátborzongató volt. Erre a két benyo-
másra emlékszem az első időkből. Emiatt csinálom ezt a dolgot Lillával azóta is. Ha valami
az előadónak fontos, akkor az lesz a közönségnek is.
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- Vannak kedvenc darabjaid a közös repertoárból?

- Kimondott kedvence egy zenésznek már nincs, vagy azt is mondhatnám, hogy nagyon
sok van. Esetleg egy-egy stílust tudnék kiemelni. Nagyon szeretem a La Luna-t, mert na-
gyon jól szól együtt a zenekarral. Jó háromszög Lilla hangja, maga a darab stílusa és a
hárfa. Szeretem a dal hangszerelési megoldását, a visszatérő szerkezetét. A Libertango ese-
tében magát a darabot nagyon szeretem. Ez mindkét albumomon szerepel, a második ver-
zióban már harmonika is van. Azt Piazzolla úgy kitalálta, hogy mindenféle zenekarral el
lehet játszani. Van még egy része a koncerteknek, amit nagyon szeretek, és abban én nem
vagyok benne. A jazz elemekkel átszőtt népdal blokkra gondolok, amit Lilla és Viczián
Gábor közösen adnak elő. Zeneileg nagyon különleges, nem tudok róla, hogy csinál-e bárki
hasonlót Magyarországon. Véleményem szerint az egész koncertsorozatnak az a lényege,
hogy az ország legtávolabbi, legapróbb szegletébe is eljutunk, és az emberek élőben hall-
hatják Vincze Lillát. Az is fontos, hogy mindez egy templomban történik, ez a szakrális tér
az egésznek ad egy plusz tartalmat. Az egész zenei anyagnak fennköltebb lesz a hangulata.
Minél távolabb megyünk Budapesttől, annál hálásabb a közönség. Ezt mások is mondják.
Itt egymást érik a koncertek, eljön néhány ember, ott meg mindig csurig vannak a temp-
lomok, és nagyon örül a közönség.

-A tanítás fontos szerepet játszik az életedben. Gondolom, ennek kapcsán született meg a
“Mesélő hárfa” sorozat ötlete.

- Magát a tanítás folyamatát szeretem; amikor én valamit tudok, és ezt át tudom adni
neked, és látom az örömöd, hogy megértetted. Nekem ez az ajándék. Igazából a Mesélő
hárfa sorozat a tanításhoz kapcsolódik, illetve ez egy híd a tanítás és az aktív zenélés között.
Különböző művelődési házakban tartottam hangszerismertető előadásokat. Azért mondom
múlt időben, mert a válság hatására nem nagyon jut erre pénz. Azóta nekem is kevesebb
az időm, más dolgokat vállaltam helyette. A Mesélő hárfa sorozat lényege, hogy a mesét
összekötöttem a hárfázással, ezáltal ismertettem meg a gyerekekkel magát a hangszert. Ez
saját ötlet volt, és ami a címében rejlik, az teljesen fedi azt, amiről az előadás szól. Volt,
hogy kisiskolásoknak, máskor óvodásoknak meséltem. Körém voltak terítve szőnyegek, a
gyerekek odahasaltak, kicsit ezt a Gryllus Vilmos-féle vonalat vittem tovább. Igyekeztem
az ő nyelvükön beszélni a hárfáról és általában a hangszerekről. Nem volt egyszerű. Az ős-
emberektől kezdtük... aztán valahogy elkanyarodtam a hárfa felé. Ezután egyfajta jutalom-
ként jött a mese, melyben az egyes hang effekteket a hárfa jelenítette meg. Ezen kívül sok
mesében vannak zenei betétek. Tudatosan ilyen meséket kerestem. Ez egy nagyon összetett
feladat. Közben a gyerekeknek minden másodpercben eszükbe jut valami, közbekiabálnak.
Ilyenkor nehéz újra ráhangolni őket a mesére. Mégis mindig jó érzéssel fejeztem be, szeretek
kicsikkel foglalkozni. Az őszinteségük nagyon szórakoztató tud lenni. Legalább azok a gye-
rekek, akik a Mesélő hárfát hallgatták, tudni fogják, hogy a hárfa az nem ugyanaz, mint a
hársfa. Remélem, az életben fogok még ilyen helyzetbe kerülni.

- Zenei téren mik a további terveid? Várható esetleg egy új CD?

- Körvonalazódik egy új zenei anyag, már a gyakorlás és a fejben összeállítás szintjén van.
Szeretném nagyon jól megcsinálni, és ehhez idő kell. Más lesz, mint az eddigiek. Tematikus
összeállítás, és inkább szóló anyag, mint kamara. Többet még nem szeretnék elárulni, le-
gyen meglepetés. Az időhiány az, amivel a legtöbbet küzdök. Szeretném az eddigi munká-
imat is továbbvinni, és újabb felkéréseknek is eleget tenni. Amíg valami nekem fontos, az
addig a tanítványaimnak és a közönségnek is fontos lesz. Azt hiszem, Lilla is így gondol-
kodik, és ezért vagyunk mi ennyire jóban.

Gáti István
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ÉJVARÁZS - III. évfolyam 2. szám 
(2010. nyár)

Megjelenik negyedévente a MélyKék
Baráti Kör gondozásában. 
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