
A ,,gaid de luxe" tól a fakanálig
A huszonöté ves Yuiicsics eqt]üttesr 

,,Megfordultak szinte minden kontinensen, talán mé q csah

Dé lAmerikában é s az É szaki sarkon nem" - mondta
Vrll!.sií s Sztoján üdvözló beszé dé ben a Zeneakadé mia
nagytermé ben, ahol testvé re, a tragikusan elhunyt ze-
neszez  nevé t visel  zenekar, a ,,vuiitsits Egaüttes" ne-
gyedszázados iubileumi koncertjé t tartotta.

Az együttes vezet je, Eredits Cábor, az est folyamán
azonban nem kontinensekre, hanem pomázra, Moháts-
ra, Fels szentmárt|nra,,,Patakra" é s,,Toncsira" emlé kezett.
Azokra a falvakra é s zené szekre, akik - huszonöt é v
után nyugodtan mondható - meghatározták a vuii(.si.s
Tihamé r é s Bartók Bé la szellemisé gé t szenvedé Iyes
ápolók é ieté t,

fu Eredics fivé rek, Qábor é s Kí lmán, Borbé lg Misi,
Szendr  Feri, clJ ri Karcs! é s Brczlin MiroszláV (Miró),
családké nt zené lnek, s é lnek együtt, A,,családnak" ú i
tagja is van. Horváth Zoli, aki az együttes megalakulá-
sakor csak né gy é ves volt. A családi körhöz tartozik
sok-sok né pzené vel megfert zött barátja is. akik nem
maradhatnak ki aZ együttes sem egyszer , sem ünne-
pi koncertleir l.

A próbák nem egy m vel dé si házban vagy iskolá-
ban folynak, hanem valamelyikük otthonában, Eey
ideig Borbé ly MiSi Volt a házigazda, mostanában
Kálmáné knál van a f hadiszá]Iás, A hangszerek né ha
e]  sem kerülnek, a csa]ádi gondok é s örömök, aktuá-
liS poltikai té mák kibeszé lé Se, Vagy pusztán a kötet-
len, felszabadult csevegé s iránti vágy í té li  ket átme-
netj zené tlensé gre, Talán ebben a ,,fegyelmezetlensé g,
ben" is reilik annak a titka, hogy huszonöt é ve szinte
váitozatlan összeté telben muzsikálnak együtt - pé lda,
mutató aiázattal minden hang, akkord é s ritmus iránt
- szóval, rendkí vül fegyelmezetten. Mé g egy titka van
az egymás melletti negyedSZáZados kitartáSnak, a
Vujicsics Együttes nem a zené b l akan é s akar megé l-
ni, hanem egyszer en a zené nek é l. ,,Ha minden energi-
ánkat a lemezkiaddsra, koncertehre ford,(tottuk volna, talán már
ré qen feloszlottunk volna" - vallják egybehangzóan az
együttes tagjai,

Jó, hogy nem í cy törté nt - a megjelent lemezek,
CD-k. té vé - é s rádjófelvé telek, fesztiválok pedig önma-
guké rt beszé lnek (zené lnek).

A huszonöté ves tórté net megé rne egy komolyabb
í rásos kiadványt. Amolyan monográfia fé lé t adatok-
kal, fotókkal, oklevelekkel.., sztorikkal, vallomásokkal
é s hitvallásokkal, m sorvezet i sziporkákkal.,,

A fejezetcí mek pedig egyenesen tolakodóak] Pl,
,,Gaid' de luxe" , ,,Tihamé r szeme sarka é s furultlája" , ,,Ki Mit
Tud?" . - -

Az együtteshez közelálló körök ú gy tudják, hogy egy
pontos é s fontos megfogalmazású , ám kimondhatat-
lanu] hosszú nev  zenekarké nt alakultak meg, azzal a
kü]deté ssel, hogy az é ppen m ködni kezd  pomázi
nemzetisé gi tánccsoportot kí sé rje hangszeresen a

szí npadon é s kialvatlanul az autóbuszban, a turné k
során. A zenekar í gy számos jelz t kapott: pomázi, iÉ
jú sági, hangszeres, né pi, nemzetisé gi, öntevé keny,,, a
sorrendre egyik zenekari tag sem emlé kszik pontosan,
de arra igen, hogy a tánccsoporttal való együttm kö-
dé s meghatározó volt az igazi megalakulás során,

Gábor é s Kálmán azonban a zenekar megalakulását
egy huszonöt é wel ezel tti, ,,rendhaggó" hú své ti locso]-
kodáshoz kötik.

Ahogyan másutt is, Pomázon is í ratlan szabály voit,
hogy a lányokat illik hú své t hé tf jé n meglocsolni.
Fennállt a veszé ly, hogy a né phagyomány ápolása al-
kohoitartalmú  veszé lyeket is rejteget magában, í gy az-
tán a ]ocsolkodni induló fiú k elhatározták, zené lé ssel
óvják meg magukat.

Kialakult az alkalmi zenekar hangszer-összeté tele:
eloxált alumí nium-furulya, ké t lopótök, köcsögduda
é s a f  attlakció, a ,,gaid' de luxe", azaz luxusduda,
Azé rt volt ilyen furcsa neve, mert nem kutyab rb i,
vagy kecskeb rb l ké szült, hanem egy korábban m -
trágyát tartalmazó nylonzsákból, (Kálmán é s Gábor
köZött a mai napig eldöntet]en Vita tárgyát ké pezi,
hogy szerves, vagy szervet]en volt-e az eredeti zsák
taí talma,) Azután kelült valahonnan PVC-könyökcs 
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meg parafadugó is a dallam- é s kontrasí pokhoz. A du-
dává nemesí té s hegeszté si munkálataiban a papa se-
gí tett. A Borbé ly Misi furulyáZott é s okarí názott, az
Eredics fivé rek pedig dudáltak, A zené s locsolásnak
hí re ment a faluban, az emberek ké rdezgetté k: ,,Voltak
e már nálatok az Eredicsek meg a Misi gyerek?". Valaki
azt mondta - emlé kszik Kálmán - ,.Ez olyan jó volt,
hogy beviszlek benneteket Pestre !"

El is iutottak Pestre, s t, mint korábban már szó
volt róla, messzebb is. El bb azonban mé g megzavar-
ták Mirót egy vasárnapi levesszürcsölé s közben é s rá-
vetté k, pengessen velük, Aztán fé lbeszakí tottak egy
,,Gy ri Milosevits gombfoci örökrangadót" é s meg-
f zté k Kareszt, hogy a klasszikus muzsika mellett pró-
bálkozzon meg az,,Uzicko kolova]" is, FeIi gyorsan tár,
sult, a harmonikás NUári |ván hangszertudásával - é s
nem utolsó sorban a temé rdek lemezé n található é s
megtanulható repertoárral - meghatározó tagia 1ett a
zenekarnak, Mé g annak a hosszú nev nek, ami azt ie-
]entette hogy Vu jicsics Tihamé r mé g é lt, A Számára
utolsó budakalászi szerb bú csú ban mé g beavatta az
ifjú  muzsikusokat abba, hogyan lehet különböz 
hangszereken utánozni a dudát, eldicsekedte, hogy a
kön5,ve már nyomdában van, ahol aztán van duda-
dallam b ven, Abban maradtak, hogy ha Visszajön
Damaszkuszból, folytatják maid a lecké t é s a barátko-
zást, - - Az l97ó-os ,,Ki Mit Tud"-on már az   nevé t vi-
selté k,.,

KiMitTud? - |976

Tulajdonké ppen egy sikeres rábeszé lé snek köszönhe-
t , hogy az egé sz országot a ké perny  elé  szegez  té -
vé veté lked  akkori m sorvezet je, Horyáth |ános beie-
lenthette: ,,Ennek a kategóriának a gy Ztese a
Vuiicsics EgyüttesI",

A Szentendrei Mú vel dé si Ház m vé szeti vezet je,
Kendelí a lud\t szorgalmazta, hogy nevezzenek be. El -
szöI voltak né mi viták, a fiú k hú zodoztak mondván,
,,Mjnek meniünk a Ki Mit Tudra? Összahasonlí tanak
majd egy ké sdobálóval,.. csak jópofáskodiunk ott?"
Aztán mé gis beneveztek, é s ha nem is ké sdobálóval
de (már a döntóben) egy operaszí npaddal mé giscsak
összehozta  ket a sors.  k maguk sem igazán bí ztak
valamilyen áttör  sikerben, Úgy mentek el az el dön,
t re, mald a köZé pdönt re is, hogy ha már ott Vannak,
ne valljanak szé gyent, Mé giscsak Petrlvks EmiI, Pernue
András, szinetór Mik]óS, Mdior Tam ás, Yásárhelyi László
é s nem utolsó sorban - sokmillió né z  el tt kell ze,
né lni,,, Hogy ellutnak a dönt ig, nem igazán hitté k
komolyan. Olyannyira nem, hogy addigra nem is ma-
radt repertoárjuk. Rövid id  a]att sikerült azonban ú j
nótákat találni é s betanulni. Nem is akárhogyan! Az
eredmé ny iól ismert!

A Ki Mit Tud?-nak komoly hozadé kai Voltak, csupa
mosolygós ember a villamoson, a hentesné l, a

legfrissebb zsömle nem csak a pomázi boltban,.,,
szóval a né pszer sé g. ,,Szé p é s kellemes dolog ez, biz-
tosan ügyesek is voltunk, de az elismeré s kijár azok-
nak a dallamoknak is, meiyeket megszólaltattunk" -
tetté k a helyé re a dolgokat a zené szek, EzzeJ meg is
határozták további tevé kenysé güket- A né pzene aláza-
tos szolgálóivá é s gondos ápolóivá váltak. A cé ] most
már nem csak az volt, hogy a szerbsé g é s horvátság
zenei lelkületé t melengessé k, hanem az, hogy a több-
sé gi magyarság is megismerje, ma|d é lvezze a
,,Troí anac|t" , ,,Kukuniescet" , s más számokat is, mé gpedig
,,hagyománytisztel  feldolgozásban" - ahogyan zené -
lé si módjukat Eredics Gábor meghatározta, Ez pedig
nem ie]ent mást, mint a ré gi mesterek játé kstí lusának
tisZteleté t.

MestereÍ e

Amennyiben a hangszerekkel való örök barátságról
van szó, mindannyian a hajdani zeneiskolai fú vósze-
nekart é s Tibor bácsí  nevé t emlegetik, T le tanulták
meg - vé lhet en nem mindí g tú l lelkesen -, hogy ,,a
gyors játé kot, csak nagyon lassú  gyakorlással lehet el-
sajátí tani", Ez bebizonyosodott egy-ké t,,virgásabb"
koló tanulásakor, Azt, hogy jó tempóban, ne tú lhajtva,
ne tú l lassan játszák, a pomáZi ctJurci bácsi iekintete
felügyelte, mint ahogy azt is, hogy az adott szám ere-
deti né pzene-e, vagy sem, Sok mindent meg kel]ett
tanuIni. Ebben nagy segí tsé get nyú itott egykori
harmonkásuk, Nyári lván, akit - korosztáJyra való te-
kintet né lkül - szinté n mestereik közé  sorolnak,

lgen, igen, de itt van ez a ,,Baranqai hóIó", meg a ,,Na
dvi strane" . - - eZ a Toncsi í Kovd.s Antal mohácsi tambu-
rás) valami olyat csinál amit nem sikerül sehogyan
sem elcsí pni, A dallam 98 százalé ka rendben van,,,,
de valamit mé g csinál. Egé szen addig nem deí ü]t ki,
mí g szemé lyesen nem találkoztak, Toncsi csak annyit
mondott, hogy ú gy csinália .,hogy jó legyen". Az é les
fül eddig kevé snek bizonyult (pedig Gy ti Karcsi már
tú l Volt egy többhónapos Pávú ovics Sztipa, alias ,,Pdtafr"
heged kurzuson), szüksé g volt az é les szemre is, Ki-
derült, hogy a jellegzetes mohácsi tamburahangzás
egy 1e]enté ktelennek t n  ujjmozdulatnak, amolyan
kisebb, hevenyé szett é rinté Snek tulajdoní tható, Ez az,
ami csak ú gy nem koppintható ]e a lukasra hallgatott
magnószalagróJ. . ,

Ez az amit l, sok más e]]esett, megtanult é s meg-
tisztelt dallamtó] a Zeneakadé mia nagytermé ben fe,
szült csend fogadta a,.lakoda]mas" utolsó hanglának
kicsengé sé t, Ké t tambuí ahú í  hangia .,viszhangzott",
azé  a hangszeré , melyet pár perccel korábban Eredics
Gabi a koncertzongorához é s a hatalmas orgonasí p,
okhoz ké pest egyszer  ,,lefuárkever  kanállá" szeré nyí -
tett. Kiderült, aZ is nagyot tud szólni.,, é s sokáig,..
Sokszor huszonöt é Vig, ,,

stevan Popovic
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