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„Maradunk a Duna partján” Rácz Tünde felvétele



BEKÖSZÖNTŐ

   Kedves Olvasók! Itt a december, és ígéretünkhöz híven elkészítettük az Éjvarázs 
második  számát.  A  lap  struktúráján  alapvetően  nem  változtattunk,  de 
újságunkban ezúttal több kép szerepel, valamint egy Lillával készült interjút is 
olvashattok.  Aki  esetleg  nem  volt  jelen  az  első  klubdélutánon,  Rácz  Tünde 
képriportjából megtudhatja, milyen rosszul tette. Aktuális témánk természetesen 
a  Karácsony,  illetve  ennek  kapcsán  a  templomi  koncertek.  Lilla  egykori 
zenésztársa, a Solaris és a Napoleon Boulevard gitárosa, Cziglán István már tíz 
éve nem lehet közöttünk. A Miért múlik el  című dal szövegével őrá emlékezünk. 
Czigi rengeteg szép dalt hagyott ránk, olyanokat mint az Álmodtam csillagot vagy 
a Maradunk a Duna partján. Az utóbbi dal szövegét Kőhalmi Ildikó írta, s mint 
címlapunkból kiderül, ma is szívesen időzik kedvenc folyója partján. Ezúttal róla 
is elárulunk egy keveset.
   Bár újságunktól nem áll távol a humor, azt tényleg komolyan gondoltuk, hogy 
bárki küldhet képeket, írásokat és megfejtéseket az  ejvarazs@gmail.com címre. 
Úgyhogy,  rajta,  rajta!  Ne  csak  mi  dolgozzunk!  Minden kedves  olvasónknak jó 
olvasást és kellemes ünnepeket kívánunk!

A szerkesztők

mailto:ejvarazs@gmail.com


AZ ELSŐ LILLA KLUB...
Rácz Tünde képriportja

Rajongók Kosztolányi Istvánnal

Winkler Flóra és Kardos Csaba Kerékgyártó Edina

Monet asztalánál Lilla és a szerkesztőség

Két Vincze Lilla „Kerekeken zúg a MÁV”



ANGYALNAK MARADNI

Ünnepi beszélgetés Vincze Lillával

Lilla lapzártánk után, december 12-én tartotta karácsonyi koncertjét. Az interjú 
novemberben, a próbák előtt készült. 

- Aki ismer téged, tudja, hogy régóta kísérletezel a komolyzenével. Mikor született  
meg az első templomi koncert ötlete?

- Ez egy nagyon szép eseményhez kapcsolódik, lassan öt éve, hogy II. János Pál 
pápa maga köré hívta híveit a világ minden pontjáról. Én akkor éppen egy római 
utazáson vettem részt, melynek során megfordultam Asisiben is. A mise Rómában 
zajlott  a  Szent  téren,  ahol  egyben  tanúja  lehettem  Teréz  anya  boldoggá 
avatásának. Mikor hazaérkeztem, a zenekarommal egyre többet beszéltünk arról, 
hogy milyen szép volna templomban fellépni. Mivel a VI. kerületben laktam, és  jó 
kapcsolatban  voltam  a  kerülettel,  korábban  több  rendezvényre  is  hívtak, 
kézenfekvő  volt,  hogy  a  terézvárosi  Szent  Teréz  templom  legyen  a  koncert 
helyszíne. 

- Milyen érzés volt először templomban énekelni? Mit jelent számodra a templom?

- A templom egy csodálatos hely, egészen más mint egy szabadtéri színpad vagy 
akár  egy  színházterem.  Sokfelé  énekeltem  már,  repülőtéren,  hajón,  ezek  is 
különleges élmények voltak, de a templom azt hiszem mindenki számára szentély. 
Közvetít ég és föld között, és a valláson túl otthona lehet a művészeteknek is. Az 
benne a szép, hogy bármilyen emberek vagyunk, vallástól függetlenül, ide bárki 
betérhet,  és  megnyugvást  kaphat.  Rómában  is  az  volt  a  csoda,  hogy  a  világ 
különböző  pontjairól  érkezett  fiatalok  és  idősek  egy  közösséget,  egy  világot 
alkottak. Igazából én a templomról is ökonomikusan, univerzálisan gondolkodom. 
A templomi éneklést egy kicsit  a repüléshez tudnám hasonlítani,  nem e világi 
élmény, jelen és múlt között ível át, és talán benne van az egész életem. Minden 
évben újra  átélhetem,  és  ha nem lenne  ez  az  élmény,  valamivel  kevesebbnek 
érezném  a  hétköznapokat  is.  A  dalok  által  összefogom  a  szeretteimet, 
emlékezhetem  azokra,  akik  már  máshol  vannak,  és  ebben  segítenek  a 
művésztársaim. 

-Említetted  a  művésztársakat.  A  koncerteken  egy  kiváló  zenészekből  álló 
kamarazenekar kísér. Hogy találtál rájuk?

- Makausz Zsuzsával annak idején együtt kezdtem tanítani, és sokat köszönhetek 
neki mint zongoristának és korrepetitornak. Férje is tehetséges muzsikus. Az ő 
biztatásukra kezdtem komolyzenével foglalkozni. Gulyás Csillát, Stefkó Mihályt és 
Prokop Annát ők ajánlották.  Így született  meg a zenekar.  Gulyás Csilla kiváló 
hárfaművész, több lemeze is megjelent, Prokop Anna  fuvolaművész, hegedűsünk, 
Stefkó Mihály pedig még Zeneakadémista. A közelmúltban némi változás történt, 
részben az új lemez kapcsán, részben zenei koncepció miatt. A zenekar új tagja 
Viczián Gábor, akivel már  korábban is voltak közös munkáink, egy egészen friss 
szemlélettel és nagy zenei tudással érkezett a csapatba. Ő hangszereli a dalokat, 
zongorán és klarinéton játszik, és átiratokat készít. 



-  Terézvárosi  koncertetek  immár  hagyománynak  számít.  Úgy  tudom,  az  idei  
hangverseny mégis rendhagyó lesz.

-  Új  dalok  mindig  szerepelnek,  most  az  Angyalnak,  madárnak...  lemez dalai 
kiemelt  helyet  kapnak,  és  a  műsor  kiegészül  egy  gyerekkórussal.  Ezzel  régi 
álmom teljesül.  A  kerületi  Bajza  Utcai  Zenei  Általános  Iskola  kórusa  Énekes 
Katalin közreműködésével fog fellépni. A dalokat együtt válogattuk, fantasztikus 
érzés volt a gyerekeket hallgatni. Valahol a műsor közepén lesz egy karácsonyi 
blokk, énekelünk közösen is, külön is. De lesz egy másik különleges része is a 
koncertnek. Kerékgyártó Edina kortárs táncművészhez friss barátság fűz. Edina 
néhány dalomhoz csodálatos koreográfiát készített, az ő táncai még érdekesebbé 
teszik  a  koncertet.  Templomban  ez  tényleg  nem  szokványos,  viszont  úgy 
gondolom, egy finoman kidolgozott, szép tánc mégis odaillő lehet.   

-Közeledik  a  Karácsony.  Mi  számodra az  ünnep legfontosabb üzenete,  amit  a  
rajongóiddal is megosztanál?

-  Nem könnyű  kérdés.  Érdemes  angyalnak,  madárnak maradni,  akkor  is,  ha 
gyakran a széllel szemben kell repülni. Azt gondolom, az ember a legközelebbi 
barátaiban,  szeretteiben,  a  rajongóiban  nem  csalódhat.  A  természetben,  az 
állatokban és a zenében sem. Tanítványaimmal az évet mindig közös énekléssel, 
örömzenével  zárjuk.  Az  egyik  leghűségesebb  barát  számomra   a  Zene,  a 
művészetek. Fontos a baráti kör, amely körülvesz, tisztességet, emberi tartást ad, 
ezek az értékek Karácsony táján még fontosabbak. Az ünnep számomra az emberi 
tisztaságról szól, amit a hó nagyon szépen szimbolizál. Talán ebben a kicsit poros, 
szürke világban a fényt mégis ezek az örök értékek adják. 

Gáti István

Rácz Tünde felvétele



MIÉRT MÚLIK EL

Mondd, amiben hittünk,
Mondd, miért múlik minden el
Kezünk közül a boldog percek

Miért futnak szét
Minden, amit szépnek láttunk,
Mondd, majd miért lesz egyszer

Könnyen foszló álomkép
Vagy üres vágyakozás

Világmegváltó terveinkből
Miért lesznek csalódások,
Édes, legszebb álmainkból

Keserű ébredés
Lelkünk mélyén őrzött titkok

Miért válnak közhelyekké
Vágyainkat miért rejtjük

Olcsó szavak mögé

Mondd, amiben hittünk,
Mondd, miért múlik minden el
Kezünk közül a boldog percek

Miért futnak szét
Napok, hetek és évek múlva,
A kérdés marad mindörökké:

Mondd, amiben hittünk,
Miért múlik el

Cziglán István

KÉPREGÉNY ANNO

Rácz Tünde gyűjteményéből



KIKÖTŐ (Újpest Színház, 2008. november 7.)
Rácz Tünde képriportja

Szép nyári nap... I have a dream...

I believe an angel... Hány éjjel vártam...

… hogy újra átölelj? Szállj velem!

Holnap hajnalig... … őszintén ölelj még!



„KŐ”

   Felkértek… most ne villogjak, most írjak…. A szigorú főszerkesztő, aki írástudó 
ember,  engem,  egy  fényekkel  rajzolót  bízott  meg  azzal,  hogy  a  második  szám 
címlap alanyát kommentáljam.
   Hát teszem. Már csak azért is, mert a csapatból én ismerem a legrégebb óta. 
Apropó, ismerem? Hosszú évek óta nagyon sokat  jelent  ez a név nekem is és 
nagyon remélem, minden kedves olvasónak: Kőhalmi Ildikó. 
   Klubunk  jogelődjének,  a  valamikori  Napoleon  Boulevard  klubnak  oszlopos 
alapító tagja, mit tagja, alapító köve, a  KŐ. Elmondhatjuk róla, hogy ő az első 
számú rajongó, aki dacolva az idővel, a divattal, az érdekekkel, a mai napig az 
első. Aki már 20! éve Lilláért dolgozik , létezik és alkot. 
   Ha elővesszük a Mámor lemezt rácsodálkozhatunk, hogy micsoda nagyszerű 
szövegekkel  örvendeztetett  meg  minket.  A  vers-  és  szövegírás  mellett  mint 
képzőművész, mint bábszínész is tevékenykedik, hogy környezetének és nekünk 
örömet szerezzen.
   Drága KŐhalmi, köszönjük, hogy vagy nekünk!

macskART
„JÁTSSZ MÉG!” (REJTVÉNYROVAT)

Feladványunk ezúttal a címlaphoz kötődik: 

- Az alábbi három dal közül melyiknek írta a szövegét Kőhalmi Ildikó?

a.) Állva halnak a fák
b.) Modern tangó
c.) Játssz még!

Aki a helyes válasz betűjelét beküldi a szerkesztőség címére 
(ejvarazs@gmail.com), értékes Lilla-meglepetést nyerhet.
Sorolás közjegyző jelenlétében, a következő klubdélután alkalmával.

ÉJVARÁZS  -  I.  évfolyam  2.  szám (2008.  tél)
Megjelenik  negyedévente  a  MélyKék  Baráti  Kör 
gondozásában.
 

SZERKESZTŐK ÉS ALKOTÓK:

Cziglán István (dalszöveg)
Gábor Mariann (nyomdai munkálatok)

Gáti István (interjú)
Nagy Iván (műszaki szerk.)

Rácz Tünde (fotók, macskART)
Vincze Lilla (interjú és minden más...)

Zolnai Éva (főcím grafika)

Következő számunk márciusban jelenik meg.
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