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ln memoriam - Vuiicsics fihamé r
(|929-|975)
l999-ben lenne 7Q é ves a szerb zenei zseni - Yuiltsics Tlhamé r. Számos hiemelhed ftImzene, ftórusm , rádió- é s
té vé játé h,szí nházi darab ftí sé r zené ié neftalftotóia, zeneharí m szen ie. l(rrai haláIa megaftadálgozta ab6an,
hogy ez a nagyszer zenel pálga kltelieseáien é s számos megálmodott nagg alftotása valósággá válion.
Vuiicsics Tihamé r Pomázon sZüIetett l929, tellruár 23án- É desanyja Budirniirs Nevenka, Apia V&li.si.s Dusán
azid ben a pomázi szerb egyházközsé g papja, majd
ké s bb Budapest szé khellyel, a magyarországi szerb
pravosz|áv egyház vikáriusa voIt.
Tihamé r az elemi iskola osztályait Pomázon, a gimnáZiumot a f városban vé gezte, É rettsé giUtán Budapesten, a Liszt Felenc Zenem vé szeti F iskolán folytatta tanulmányait,
Cyermeké veiben szerb, horvát, magyar, szlovák é s
más nyelv né pdalok világa vette körül, A zongora
me]lett már kiskorában stravinszkii)al, Schdnberqgel,
BartóÉ kal ismerkedett- Különösen Bartókot szerette,
Az pé ldáia adott indí ttatást számára a né pzenegy |té shez, az összehasonlí tó né pzenetudományhoz,
Fivé re, Vulirsirs Sztoján a neves í ró é s eszté ta emlí ti,
hogy Tihamé r a Kelet- é s a Közé p-Európai né pzené t í gy a magyart is - ú gy ismerte, hogy a Zeneakadé mián
KOaáU Zolí án a né pzenei órák alól fe]mentette, Vizsgáznia sem kellett ebb l a tárgyból, Kö]t barátia, Fddor András 1977,ben ú gy pontosí tia ezt, hogy a né pzenei stú diumai elejé n Kodály kijelentette: ,,Ní ncs már
mit tanulnia tóilem."

el az utolsó

Cy jt ú tjai nagy ré szé tgyalogszerrel tette meg, Ha
szerencsé je volt, akadt né ha egy-egy poroszkáló parasztszeké r is, amely felvette. Í gy zailott le az egyik há-

Meggy z dé se volt pé ldául, hogy a magyar Rákócziinduló alapmotí vuma (amelyb l Berlioz alkotta meg a

Carára, Katumárra, maí d tovább Hercegszántóra. Az már
nagy el relé pé snek számí tott, amikor keré kpárja is
akadt, Ho] egy faIusi ház udvarán, hol a kocsmában,
hol az iskolában gy ltek össze aZ adatköZl i. Ha azok
elfáradtak, Tihamé r zsebé b l e] került az elmaradhatatlan kis furulya, é s amit t lük hallott, csodá]atosan
varázsolta vissza, El fordult, hogy a kocsmában a falusi zené szek már kid ltek, s akkor helyettük beállt, é s
folytatta a muzsikát, N,4a is el ttem a ké p, amint az
l9óO-as é vek vé gé na Központi Tisztiházban, az egyik

Termé keny é letú tlánfiatalon hangzott

akkord. Csak 48 é ves volt, amikor 1975-ben ösztöndí i|al
Iránú a indult tanulmányú tra, hogy a perzsa, a magyar é s
a dé lszláv né pzenei összefüggé sek nyomait kutassa,

világszerte ismert Rákóczi-indulólát) cigányzené Szek
közvetí té Sé Vel jutott el Magyarországra, A repül gé p

azonban, amelyen utazott Damaszkusz közelé ben lezuhant. A tragikus esemé nynek is á]dozata lett,
Szerb származása ré vé né rthet , hogy ifjú korában
né pzenei gy it szenvedé lye el ször a dé ]szláv lakta
területekre Vitte, Lobogó é rdekl dé ssel, fáradhatatla-

nul gy itötte a hazai szerbek é s horvátok különböz
etnikai csoportiainak, valamint a sz]ové nek zenei hagyományait. |952-53-ban Kricshovi3 Antallal, a ma is
alkotó neves né ptánc-koreográfussal társulva iárta a
DráVa-menté t, Baranyát, Bácskát é s a Csongrádban,
Battonyán, Pest környé ké n é s másutt szórványban é l

a muIamenti horvátoknál,
majd az ország nyugati peremé n é l gradistyei horvátok é s a szlové nek köZött gy it, Amí g a Zené t, a da]szerbeket, I954-55-ben

lamokat rögzí tette, Kricskovics ú jra táncolta a tanult
kólók lé pé seit.
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romhetes ey it ú tla is, Mohácstól Naqtlbaracshán

át

legrangosabb budapesti szí nhelyen tartott,,dé lszláv
bál" parkenié nek közepé n ül, é s fú jja-fú ija,,,, körülötte pedig mé ]tóSágteljesen többszáZan iáriák a csendes kólót,
Vuiicsics Tihamé rt egyik gy jt ú tján ismertem meg
Szentm ihályhegyen (Legradska Gora), aZ 50-es é vek
ele|é n, Akkor az ország dé lnyugati peremé n, egy tanyán taní tottam. Az iskola mindössze 200 mé terre
Vo]t a határtó], Akkoriban nehé z id k iártak arrafelé ,
mindenkit gyanakvással fogadtunk. Elmaradhatatlan

humora, embersé ge, a né pzene köZös szeretete azonban hamar barátsággá oldotta a váratlan találkozást,
Magnója mé g nem volt, ké zzel rólta a dallamokat papí rra. AZtán együtt kerestük fel az akkor mé g ott iS b sé ggel áradó né pzenei forrásokat,
Temé rdek anyagának csak sz kebb ré szé tvolt ideje
feldolgozni, l957,ben jelent meg els jelent s né pzenei kötete, a Na§e pesme. A né pszer kiadványnak akkor
gyakorlati cé lja voltl a legtisztábbnak é s legarchaikuSabbnak taí tott száz magyarországi szerb, horvát,
szlové n né pdalt é s hú sz kóló dallamát ajánlotta felhasználásra é s ú |raalkotásra, az akkor kibontakozó
m vé szeti együttesek számára. Második kötete gazdag archí vumának tudományos rendszerezé se lett
volna, Az enciklopé dikus né pzenei tanu]mánykötet
azonban csak ré szben ké szü]t el. TelIes befejezé sé t
megakadályozta tragikus halála, A töredé keiben fennmaradt ké Ziratot vé gül is Milutin s^tevanTvitl! rendezte
sajtó alá_ A kötet ,,Muzií ke tradicije |uí nih Slavena u
Madarsko1 - A magyarországi dé lszlávok zenei hagyományai" cí mmel jelent meg ké t nyelven l978-ban,
A monográfiát itthon é s külí öldön is nagy é rdekl dé s fogadta, hiszen - töredé k volta e]]ené re - azóta is
az egyetlen olyan m , amely rendszerez , átfogó ké pet nyú jt a Magyarországon é l dé lszláv etnikai csoportok zenei kultú rájáról, A tanulmány é rté ké tnöVeli,
hogy a hazai anyagot a balkáni szláv né pek zenei világáVal Veti öSSZe, é s föltárja azok összefüggé seit is,
Vujicsics Tihamé r önálló zenei alkotásai többsé gé nek alapmotí vumait is gyakran né pzenei anyagának
gazdag tarsolyából merí ti Egyik legismertebb pé ldáia
ennek a óO-as é vek elejé n kirobbanó sikert alató

,,Tenkes ftapitánqa" cí m film szignálja é s kí sé r zené je,
Többek közt V?res Pé ter í rónak olyannyira tetszettek
ezek a dallamok, hogy annak idejé n azt aiánlotta,
hogy,,Kurur riadó" cí mmel a]kosson bel le külön zene-

m Vet.

A televí zióban az lgóO-as é vekben tartott hí res zenetudományi el adássorozatának világos egyszer sé ,
gé re, szellemessé gé re, vagy pl. ,,P,z árgué lus kismadál'

dallam-motí vumából rögtönZött zenei paródiájára,
mé g negyedszázad után is nemzedé kek em]é keznek
szí vesen vissza,
,,A kiváló zeneszen ós ember, m vé sz & jóbarát, tudós bohé m volt egqszerre, aki talentumával szemé lues í elelí ssé qeté rntt
az eqé sz emberisé gé rt,szerette vllna átölelni az eqé sz viláaot..."

.- í ria tóla em]é kezé seiben Sztepanlvlcs Predrag, a jeles

magyarországi szerb í ró l979,ben,
Más né pek kultú rája iránti tlszteleté t sZinte SZimbolikusan pé ldázza, amint az l915-ben megrendezett els országos nemzetisé gi fesztiválon a budapesti Né p_
hadsereg Szí nházban (a mai Ví gszí nházban) vezé nyli
három nemzetisé g- a dé lszlávok, a né metek, a szlovákok - közös kórusát,
Halálakor Ortutau Qyula akadé mikus é s neves etnográí us í rta róla: ,,Nemcsak az öreg szül ház, a nagqobb
család, a magyarorszdgi dé lszlávok, hanem az eqé sz maquar
kulturáIis é let gqdszolia." Hozzátehet jük: távozásáv a| az
egyetemes európai zenei é let lett szegé nyebb.
Tiszteletb l Szentendré n egy zeneiskola é s a neves
VuIicsics EgyütteS Vette föI nevé t, Siklóson (Máriagy dön) teret neveztek ei róla, Pomázl szül házán márványtábla rzi emlé ké t.

Dr. Eperiessy Ern

A vuiicslc§ együttes hangulatos koncertie szentendre f teré il
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