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„Akkor érzem jól magam, ha együtt a család…”

Beszélgetés Dr. Sokcsevits Dénessel

– Milyen indí! atást kaptál o! honról? 
– Baján szüle! em, s egy ideig o!  is éltem, közel 

négyéves koromig apai nagymamám nevelt. Szüleim 
Budapesten dolgoztak, s amikor lakást tudtak venni, 
bátyámmal és nagymamamámmal együ!  én is a fő-
városba költöztem, míg húgom már Pesten születe! . 
Bár mindkét szülőm Baján lá! a meg a napvilágot, 
csak apám családja bajai. A Sokcsevitsek régi bajai 
bunyevác-horvát família, vezetéknevünk már 1701-
ben felbukkan egy helyi forrásban. Édesanyám sza-
badkai származású magyar, de mint minden rendes 
bácskai család tagjában azért jócskán van bennem 
bunyevác és sváb vér is. A család először 1921-ben, 
majd 1944-ben menekült Magyarországra. Anyámtól 
a művészet iránti szeretetemet kaptam, ezt egyértel-
műen mondhatom, mert már egész kis koromban 
megismertete!  például a festésze! el. Annak idején 
Év múzeuma sorozat köteteit megve! e nekem és én 
állandóan azokat bújtam. Vi! ek múzeumokba is, 
így már gyerekként érdekelt a művészetek világa, 
főleg a festészet.

Nagybátyámtól és apámtól, akivel gyerekkorom-
ban sokat jártunk horgászni, a vizek szeretetét, a 
horgászatot kaptam. Négy éves koromban kerültem 
el Bajáról. 

– Magyarországon nem igazán ismertek a horvát alko-
tók, mint Bela Čikoš Sesĳ a, Herman Bolle és más neves 
személyiségek. Tudjuk, hogy van közö! ük kapcsolat, illet-
ve átfedés néhány művésznél. A Monarchia idején példá-
ul számos város épült hasonló stílusban, sőt ugyanarra a 
mintára. Téged nem motiváltak ezek a dolgok?

– De, nagyon érdekeltek. Ha annak idején, 1989-
1990-ben sikerült volna elnyernem a Soros Alapít-
vány ösztöndíját, akkor művésze! örténe! el foglal-
koztam volna, ugyanis a magyar építészek horvátor-
szági munkáival kapcsolatban adtam be pályázatot, 
mert nagyon érdekelt ez a téma. Ha megkapom az 
ösztöndíjat, biztosan egészen másképpen alakul a 
pályám. Vannak azonban más magyar–horvát kul-
turális kapcsolatok is Zágrábban. A 90-es években 
írtam a magyar és horvát művészeti és irodalmi 
kapcsolatokról. Magyar művésze! örténészek is fog-
lalkoznak ezzel. Különösen a reneszánsszal, Má-
tyás király idejével, mert akkoriban nem magyarok 

mentek Horvátországba 
dolgozni, hanem dalmát, 
horvát építészek dolgoz-
tak i! , Magyarországon. 
Akár Giovanni Dalma-
tára (Ivan Duknovićra) 
gondolunk, vagy a ne-
ves miniatúrafestőkre, 
Julĳ e Klovićra, Giulio 
Kroatara, kik szintén a budai királyi udvarban tevé-
kenykedtek.

– Nemcsak Dalmáciában, és Isztrián találhatók magyar 
vonatkozású emlékek. Ma már tudjuk, hogy Zágráb és 
környéke is számtalan ilyen történelmi emléket rejt. Eze-
ket az utóbbi időben kezdik felfedezni.

– Zágráb különösen jelentős szerepet játszik eb-
ben az egész történetben, és a magyar–horvát állam-
közösség pozitív hagyományainak az igazi példája. 
Zágráb úgy válhato!  később Horvátország főváros-
ává és gazdasági, kulturális központjává, hogy alap-
jait magyar, vagy közös magyar–horvát uralkodó, 
Szent László király rakta le. Ő alapíto! a a zágrábi 
püspökséget. IV. Béla pedig azzal járult hozzá, hogy 
Zágrábnak, a polgárvárosnak szabad királyi városi 
rangot ado! . Ezek alapozták meg Zágráb későbbi 
fejlődését, úgy hogy erre egyébként ma már a hor-
vát közvélemény is elismeréssel tekint. Amikor a IV. 
Béla által Zágrábnak adományozo!  szabad királyi 
városi rang 750. évfordulóját ünnepelték, akkor az 
Óvárosban erről emléktáblát helyeztek el.

– Számtalan hasonló példa van ma már. Ilyen a Janus 
sírjánál elhelyeze!  kétnyelvű tábla, i!  vannak, a Zsolnay 
manufaktúra díszei, a zágrábi Szent Márk katedrális, és 
számos egyéb emlék. Antall József nevét is egy utca viseli. 
Ez az újabb kori történelem.

– 1991-92 után a magyar–horvát kapcsolatok hatá-
rozo! an megjavultak. Zágrábban és Eszéken meg-
alakult a magyar szak a felsőoktatásban, illetve a 
hungarológia. Ez a korábbiakban, a két Jugoszlávia 
idején, elképzelhetetlen le!  volna. Az első Jugoszlá-
viában bezárták a magyar tanszéket Zágrábban, és 
a második Jugoszlávia idején sem volt törekvés arra, 
hogy újraindítsák. Ez mindenképpen kedvező törté-
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nelmi fordulat volt a két ország kapcsolatában, kö-
szönhetően az 1991-92-ben Horvátországnak nyúj-
to!  magyar segítségnek. 

– Újvidék, Zágráb és Budapest közö!  élsz. Ez a három-
szög szinte a mai napig tart az életedben. 

– Nem egészen. Újvidék már régebben kiese! , 
ma már inkább Szabadkára járok. Egyetemi tanul-
mányaimat kezdtem Újvidéken, állami ösztöndíjas-
ként, délszláv nyelvek és irodalom szakra jártam, s 
csak három év elteltével kerültem át Zágrábba. Még 
évekig visszajártam azonban, részben, mert levelező 
tagozaton folyta! am nyelvészeti tanulmányaimat, 
másrészt rengeteg barátom volt o! , szerbek, ma-
gyarok, csehek, afrikaiak, remek társaság volt. Egy 
akkori nagyon jó barátommal a Seychelles-szigetek-
ről és hazai horvát származású feleségével máig is 
tartom a kapcsolatot. Zágráb megmaradt: 1990–2009 
közö! , tíz évig taníto! am óraadóként az egyetemen 
a Horvát Stúdiumok történelem szakán. Most is hív-
tak vissza, de sajnos nem tudok már nappali tagoza-
ton órákat vállalni. Aztán másfél évig Eszéken taní-
to! am a Hungarológián magyar történelmet.

– Ez egy új lépés volt.
– Amikor 1990-ben – egy balkán történeti szemi-

nárium keretében – óraadóként Pécsre kerültem a 
történelem szakra, o!  nem volt státusz, a horvát sza-
kon viszont üresedéssel szembesültek. Így kerültem 
a Pécsi Tudományegyetem akkor még horvát-szerb 
szakára.

– Így lesz művésze! örténész-régészből bölcsész.
– A Balkán Szemináriumon is elsősorban kultúr-

történeti tárgyakat adtam elő, de már akkor elkezd-
tem a történe! udománnyal foglalkozni, és végül 
történe! udományból doktoráltam 1999-ben Pécse! . 
A horvátok magyarságképe volt a témám. A szép-
irodalmat, a sajtót, a parlamenti jegyzőkönyveket, az 
egyéb nyilvánosságnak szánt anyagokat, valamint 
politikusok beszédeit néztem át. Ebben segítségem-
re voltak az egykori nyelvészi és irodalmi tanulmá-
nyaim. Később folyta! am ezeket a kutatásokat, és 
nem csak a horvátok magyarságképét, hanem a ma-
gyarok horvátságképét is vizsgáltam. 2006-ban Zág-
rábban már együ!  jelente! em meg a két anyagot.

– Az o! ani történész társadalomnak is tagja vagy.
– Igen, a zágrábi Horvát Történe! udományi Inté-

zet külső munkatársa vagyok.

– Hogyan fogadtak egy magyar, vagyis egy magyaror-
szági-horvát történészt?

– Ugyan én Régész és művésze! örténet szakot vé-
geztem, de sok egykori csopor! ársam történész, hi-
szen többüknek volt a művésze! örténet, vagy a régé-
szet a második szakja. A Horvát Történe! udományi 
Intézet jelenlegi igazgatónője például csopor! ársam 
volt annak idején Zágrábban a régészeten. A Horvát 
Tudományos Akadémia Intézetének új igazgatója 

szintén régészhallgató volt, bár nem csopor! ársam, 
de jól ismertük egymást. Ezek a régi kapcsolatok 
– sőt mondhatnám régi baráti kapcsolatok –, nagyon 
jók. A Horvát Történe! udományi Intéze! el, és így 
a horvát stúdiumok történelemszakával persze nem 
a csopor! ársaimon keresztül kerültem kapcsolatba, 
hiszen akkor még ők is viszonylag fi atal kutatóknak 
számíto! ak, hanem az intézmény akkori igazgató-
ján, Mirko Valentićen keresztül. Ő volt az, aki meg-
hívo!  tanítani a horvát stúdium történelem szakára, 
és az ő idejében keletkeztek a szoros kapcsolataim 
az Intéze! el is.

– A zágrábi egyetemisták egy egyetemvárosban, Zág-
ráb külön városrészében laktak. Milyen volt o!  élni?

– Érdekes volt, bár a tanulás szempontjából nem 
volt mindig előnyös. Túlságosan is nagy élet volt 
o!  az egyetemi városrészben, amelyik egyrészt ki-
lenc épületből álló kollégium volt rengeteg diákkal, 
másrészt kulturális központ volt: színházteremmel, 
mozival, diszkóval. Nagyon divatosak voltak akkor 
a házibulik is, úgy hogy a kollégiumi szobákban is 
zajlo!  az élet. Nagyon érdekes és kellemes volt, csak 
éppen a tanulásnak nem te!  jót. Én egy barátommal, 
aki egyébként operatőr, egy magyarországi herceg-
szántói szerb fi ú, Sibalin György, inkább albérletbe 
kölköztünk. Kis egyszobás lakást béreltünk, és három 
évig o!  laktunk. Ez nagyon fontos volt számunkra, 
mert akkortól ha bulizni akartunk, akkor buliztunk, 
de amikor tanulni kelle! , akkor volt hova visszavo-
nulni. A horvát i* úsági rádió indíto!  magyar nyel-
vű adást is, és abban mi, o! ani ösztöndíjasok is részt 
vehe! ünk. Ez számomra ugyancsak nagyon érdekes 
volt, hiszen a leendő értelmiségnek egy újabb körével 
ismerkedhe! em meg. A művésze! örténet-régészet 
szakon kívül a lakótársam fi lmművészeti akadémiai 
társaival is ismeretséget kötö! em, úgyhogy nagyon 
sok érdekes emberrel találkoztam már diákkorom-
ban is.  Ez mind a mai napig sokat jelente! .

– Volt módod utazni az akkori Jugoszláviában?
– Bejártam, keresztül, kasul. Abban az időben még 

nagyon jól ment az autóstopp, meg valahogy, amíg 
fi atal az ember, nem is érzékeli, hogy mi a veszélye. 
De nem is volt egyetlen kellemetlen inzultusom sem 
az autóstoppolás során. A vonatok sokkal rosszab-
bak voltak, tele csempésszel. Mentek Triesztbe és jöt-
tek hazafelé. Azok közö!  valóban mindenféle alak 
volt. Minden esetre az egész balkáni világ is nagyon 
érdekes volt. Észrevehetően jól látszo! ak a különbsé-
gek, hogy mennyire eltért Horvátország, Szlovénia, 
vagy például a Vajdaság ezektől a déli tagköztársa-
ságoktól. Azt is volt alkalmam megtapasztalni.

– Zágrábból, tanulmányaid befejezése után hazavágy-
tál? Megfordult a fejedben, hogy kint maradsz?

– Be kell vallanom, gondolkoztam rajta, hogy mit 
tegyek. Akkoriban az állampolgárság kérdése na-
gyon bonyolult volt. Jugoszláv állampolgárság nélkül 
az egyetemen nem tudtam volna állást kapni. Bár az 
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akkori mentoromnak nagyon tetsze!  a szakdolgoza-
tom, és mondta, hogy jó lenne valaki az egyetemen, 
aki ismeri a magyar művészetet, a magyar kultúrát 
is. Végül úgy döntö! em, hogy hazajövök, ami nem 
volt egyszerű, mert a szakmámban nem kaptam ál-
lást. Körbejártam az akkori budapesti intézményeket, 
múzeumokat, tudományos intézeteket, mégsem.

– Mégis számít tehát, hogy az ember hol fejezi be az 
egyetemet…

– Nagyon számít. Azóta tudom. Amennyire profi -
táltam abból, hogy az egykori Jugoszláviában jártam 
egyetemre, annyira kellemetlen volt, amikor vissza-
jö! em, hogy i!  senki sem ismert, és nem is akart 
megismerni. A véletlen, a gondviselés ju! ato!  el vé-
gül mégis a tudomány világába.

– Egy évig, ha jól tudom, újságíróként dolgoztál?
– Az már később volt. Amikor hazajö! em, akkor 

egy évig munkanélküli voltam, állás nélküli, tolmá-
csoltam, fordíto! am. Akkoriban még léteze!  a köte-
lező katonai szolgálat. Az ala!  a másfél év ala!  vi-
szont sikerült elvégeznem egy idegenvezetői tanfo-
lyamot, és azon ismerkedtem meg a Magyar–Török 
Baráti Társaság titkárával, Gál Tímeával, aki sajnos 
azóta meghalt. Amikor leszereltem, rendszeresen 
vállaltam idegenvezetést, meg tolmácsolást, fordí-
tást, és közben sikerült elhelyezkedtem. 1990 ele-
jén az akkori nemzetiségi hetilapnál, ahol egy évig 
dolgoztam. Közben, ’90 tavaszán, a Magyar–Török 
Baráti Társaság szerveze!  egy kirándulást Isztam-
bulba, és Gál Tímea megkért, hogy én vezessem 
a csoportot a Balkánon keresztül. Ez nem „bun-
datúra” volt, a csoport ismert történészekből állt. 
Egyik tagja Hóvári János volt, aki a Pécsi Egyetem 
balkanisztikai szemináriumban taníto! . Nagyon 
megtetsze!  neki, amiket útközben mondtam. Végig-
mentünk busszal Szerbián, Bulgárián, és kiderült, 
hogy művésze! örténész vagyok, erre felkért, hogy 
akkor Isztambulban meg a bizánci emlékeknél is én 
vezessek. Hát azt meg külön szívesen te! em, mert 
egyetemistaként is nagyon érdekelt a bizánci művé-
szet, a bizánci kultúra. Ezért nem okozo!  nehézsé-
get, hogy a Hagia Szophia (Aya Sofya) mecsetről és 
a többi bizánci emlékről meséljek a csoportnak. Egy 
hónap múlva váratlanul felhívo!  Óvári János telefo-
non, s megkérdezte, szeptembertől, óraadóként vol-
na-e kedvem tanítani a szemináriumán.

– Mit hoz a véletlen!
– Ez tényleg gondviselésszerű, teljesen véletlen 

esemény volt. Igent mondtam és elkezdtem tanítani 
Pécse! .

– Mennyit profi táltál abból az egy évből, amikor az új-
ságnál voltál?

– Érdekes volt mindenképpen. Az újságírástól so-
káig nem szakadtam el, hiszen annak idején Lukács 
István barátommal, a Rĳ eč című első magyarországi 
horvát irodalmi kulturális folyóirat megalapításánál 

is o!  voltam. Pontosabban ke! őnknek – egy budai 
kis kávézóban – támadt az ötletünk, hogy kellene 
egy önálló folyóirat. Megtaláltuk a partnereket, a 
főszerkesztőt, Bölcs Matildát, Horváth Sándort és 
Blazsetin Istvánt, akikkel elindíto! uk ezt a szerin-
tem igen jó színvonalú folyóiratot. Megmaradt tehát 
bennem az újságírás iránti érdeklődés. Azt meg, 
hogy mi a különbség egy riport meg egy tudósítás 
közö! , apámtól gyerekkoromban már elég korán 
megtanultam. (Édesapja, Sokcsevics Mátyás több 
évtizeden át a délszláv hetilap szerkesztője, majd fő-
szerkesztő-helye! ese volt – a szerk.)

– Milyen nyelven publikálsz szívesebben: magyarul 
vagy horvátul?

– Szerencsére mindegy. Ami nehézséget okoz, az 
a magyarul vagy horvátul megjelent saját műveim 
fordítása. Akkor valójában mindig újraírom az egé-
szet, és az néha nehézséget okoz.

– És milyen például egy egyetemen belül, nem csak elő-
adni, tanítani – abban már rutint szereztél –, hanem egy 
tanszéket igazgatni?

– Negyedik éve hogy intézetigazgató és tanszékve-
zető vagyok a Pécsi Tudományegyetemen. Ez olyan új 
kihívás volt, aminek – megmondom őszintén –, nem 
is örültem maradéktalanul. Nehezen vállalkoztam 
rá, mert nyilvánvaló volt, hogy nagyon sok admi-
nisztrációs felada! al jár. Szerencsére a munkatársa-
im nagyon jók, igazán könnyen tudok velük együ! -
működni. Mára már mindenki tudja a feladatát, bár a 
bürokrácia nem csökkent, csak növekede! .

– Hány hallgatótok van?
– Több mint negyven nappalis hallgatónk van, 

ami legalábbis a kis szakok létszámához képest meg-
lehetősen magas. A horvát alapszakon túl két mes-
terszakunk (tanári és bölcsész) működik. Vannak 
korábbi, tehát még nem végze!  hallgatóink is. Úgy-
hogy összességében ötvenegynéhányan vannak.

– Csak azért kérdeztem, mert most sokan szkeptikusok 
ez ügyben. Hogy lesz-e elég hallgató és munkahely? Ez 
nyilván nem az egyetemtől, hanem a társadalmi környe-
ze! ől függ.

– Én azért bízom benne, hogy lesznek hallgatóink 
a továbbiakban is. Már csak azért is, mert a pécsi hor-
vát szaknak van egy nagy előnye. A magyarországi 
horvátságnak jelentős része pont a dél-magyarorszá-
gi területen lakik. Ez előny számunkra Budapes! el, 
a budapesti horvát szakkal szemben. A fővárosban 
és környékén ugyanis kevés horvát él, és manapság 
Budapesten tanulmányokat folytatni nem két fi llér-
be kerül. Így mi nyilván könnyebben tudunk hall-
gatókat kapni. Ami a létszámot illeti, mi vagyunk a 
legnagyobb horvát szak Magyarországon.

– Említe! ük a horvát Történe! udományi Intézetet. 
Tudjuk, hogy Magyarországon is alakult egy tudományos 
társaság, intézet.
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– A Magyarországi Horvát Tudományos Intézet 
– velük mindig együ! működtem. Magától értető-
dőnek tartom, hogy amennyire időm engedi, ennek 
az intézetnek a munkáját is segítsem. Az más kér-
dés, hogy sokkal jelentősebb anyagi eszközökre len-
ne szükség ahhoz, hogy a magyarországi horvátok 
és általában a többi nemzetiség tudományos életét 
megerősítsük. Állásokra lenne szükség, hogy a te-
hetséges fi ataloknak legyen hol elhelyezkedniük.

– Aki ismer, tudja, hogy számos témában publikáltál. 
Ha megnyitjuk az idevágó PDF fi le-t, nem is tudom, hány 
oldalon keresztül olvashatja az ember. A legutóbb kiado!  
fontos, összefoglaló munkád magyarul jelent meg, de Hor-
vátországban is volt a bemutatója.

– A „Horvátország a VII. századtól napjainkig” a leg-
újabb könyvem, amelyet a Mundus Egyetemi Kiadó 
jelente!  meg 2011-ben. Tavaly májusban került be-
mutatásra az MTA Történe! udományi Intézetében, 
majd júliusban a zágrábi Történe! udományi Inté-
zetben és még számos helyen hazánkban. Az egye-
temen ezt a kiadványt tankönyvként is használják, 
ami számomra különösen nagy öröm. Szeretném, 
ha lenne horvát kiadása is, s ezen dolgozunk most. 
Remélhetőleg sikerül anyagi fedezetet szerezni a 
fordítására. (Magamat, amint azt már említe! em, 
nem tudom fordítani.) A horvát olvasó számára ép-
pen azért lenne érdekes ez a könyv, mert én magyar 
szemszögből, vagy a magyar–horvát államközösség 
szempontjából is vizsgálom a horvát történelmet. Így 
igazán újat is hoz a könyvem a többi, Horvátország-
ban, vagy máshol, külföldön megjelent horvátország-
történetekhez képest. Újat már eddig is muta! am a 
horvát közönségnek, amikor Zágrábban megjelent a 
magyarok horvátság-képéről, és a horvátok magyar-
ság-képéről írt munkám. 

– Hol érzed magad igazán o! hon?
– Baja a pihenés helye. A nagymamám házát nem 

adtuk el a testvéreimmel, és bár bent van a város-
ban, mintegy nyaralóként megőriztük. Nyáron o!  
vagyok, és nem csak pihenésre használom, hanem 
o!  tudok a legjobban írni, tehát alkotóháznak is 

tekintem. Ma, az internet korában különben sem 
probléma – még ha esetleg cikket, vagy tanulmányt 
kell is írni, amit le kell adni –, hogy hol tartózkodik 
az ember. Baja számomra azért a gyökereket is jelen-
ti. A fél rokonságom o!  él, nem mondhatnám, hogy 
magányos vagyok.

– Tudok a kedvteléseidről, csak erősítsd meg, vagy cá-
fold. Szeretsz főzni, horgászni. Noha focizni lá! alak már, 
de nem tudom, hogy sportolni mennyire.

– Szeretek sportolni is, kerékpározni és evezni, de 
sajnos csak nyáron szoktam. Néha a barátaimmal 
kenutúrázom is. Bár éppen tavaly nyáron nagy ter-
veink voltak a barátaimmal, kenut béreltünk, hogy 
felevezzünk a Duna mellékágaira. De aztán jö!  a ba-
jai halászléfőzés, ezért inkább olyan piknikké fajult 
a dolog, és nem spor! á.

– Kedvenc ételed?
– Bajaiként, természetesen a halászlé.

– Mennyire vesznek körül a barátok? Hogy tudsz velük 
találkozni ebben az egész forgatagban?

– Mivel ennyi városban éltem, dolgoztam, tanul-
tam, nagyon sok barátom van mindenfelé, szerte a 
világban. Rossz az, hogy nem tudok velük sűrűn 
találkozni. Zágrábban is sok barátom él, Eszéken és 
persze Újvidéken is, bár azoknak nagy része átjö!  
Budapestre vagy Pécsre. A legtöbb barátom Buda-
pesten él. Az időhiány, meg a távolságok mia!  nehéz 
tartani a kapcsolatokat. Ha csak lehet, akkor Baján 
próbálom meg őket vendégül látni, mert o!  akkor 
mindjárt tudok főzni is valamit a számukra. Sokak-
kal például a horgászat is összeköt. Az utóbbi idő-
ben mindezekre végképp kevés időm marad. Főleg 
a négy év ala! , amikor a könyvemet írtam. Akkor a 
nyarak általában azzal mentek el. Igen kevés időm 
maradt még a pecázásra is.

– Legnagyobb halad?
– Igazán nagyot nem fogtam. Öt kiló körüli har-

csa volt az, ami kissé nagyobb volt, de harcsában az 
nem számít igazán nagynak.

Sokcsevits Dénes Horvátország a VII. századtól napjainkig című könyvének dedikálása közben
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– Beszéltél az utazásról, idegenvezetésről. Kedvenc or-
szágod?

– Régebben mindenképpen Olaszország, Itália 
volt. Már egyetemistaként is többször jártam o!  
tanulmányi kiránduláson. Akkor szere! em meg. 
Azon felül pedig a balkáni országok érdekesek szá-
momra, mert a tanulmányaim kötnek oda. Horvát-
országot nem érzem külföldnek. Úgy hogy az más, 
azt azért nem is említem. Ami az utóbbi időben vi-
szont nagyon megtetsze!  és nagyon sok barátot is 
szereztem o! , az Japán. Tavaly ősszel a pécsi földrajz 
szak balkanisztikai kutatóközpontján keresztül adó-
do!  a lehetőség, a Magyar és a Japán Tudományos 
Akadémia támogatásával, hogy eljussunk Japánba, 
és megismerkedjem az o! ani Balkán-kutatókkal. 
Nagyon-nagyon érdekes volt maga az ország is, a 
japán kultúra és a japán emberek. Tartjuk a kapcso-
latot. Legutóbb Pécse!  meglátogato!  minket a ku-
tatócsoportjuk vezetője Japánból. És jönnek nyáron 
újabb japán kutató kollégák, úgy hogy ez valószínű-
leg hosszabb, gyümölcsöző kapcsolat lesz.

– Tudom, hogy egy második világháború áldozatait ku-
tató csoportnak is tagja vagy, sőt erről egy tanulmány is 
készül a Magyar Tudományos Akadémián. 

– A magyar bizo! ság elnöke, Glatz Ferenc akadé-
mikus kért fel, hogy vegyek részt a munkában. Ez 
a magyar-szerb történész vegyes bizo! ság, amely a 
második világháború eseményeit tárja fel, és annak 
idején Sólyom László és Boris Tadić köztársasági 
elnökök kezdeményezésére alakult meg. Ők kérték 
fel a két tudományos akadémiát, hogy alakítsanak 
egy ilyen bizo! ságot. Glatz Ferenc azért kért fel en-
gem, mert bár közvetlenül a magyar-szerb ügyekkel 
nem foglalkoztam, de Jugoszláviával és a második 
világháború végi partizán-megtorlások kérdésével 
igen. A horvát történelemnek ez egy olyan súlyos 
eseménye, amivel Horvátország története könyvem-
ben is részletesen kelle!  foglalkoznom, főleg hogy 
a magyar olvasó számára ez nem annyira ismert a 
jelenség. Én egyrészt ezt tudom hozzátenni ehhez a 
kutatáshoz, másrészt pedig azt, hogy jól ismerem a 
zágrábi kutatókat. A História egyik számában, ame-
lyet a második világháború e témájú részleteinek 
szenteltek, Vladimir Geiger írta meg a horvát áldo-
zatok számáról szóló cikket. Ő ennek a kérdésnek 
ma talán a legjobb horvátországi kutatója.

– Kedvenc könyved, ami gyakran előkerül?
– Sajnos szépirodalmat mostanában igen keveset 

tudok olvasni, ami nagyon hiányzik. Talán még a 
költészetre, a versekre marad gyakrabban időm. Ha 
elolvasok egyet-egyet, az is felüdülés számomra. Er-
ről nem is beszéltem még: az irodalom egy kicsit a 
másik szerelmem. A műfordítás mindig is érdekelt, 
vonzo! . Már annak idején, Zágrábban az i* úsági 
rádióban készíte! em műsort Pilinszky János költé-
szetéről, és én voltam az első, aki Pilinszky-verse-
ket fordíto!  horvátra. Horvát költőket is fordíto! am 
magyarra, ezek a hazai irodalmi folyóiratokban is 

megjelentek. Magyarra ülte! em át például egy sza-
rajevói bosnyák költő kötetét. A Jelenkor Kiadónál 
Csordás Gábor szerkesztésében, 2009-ben megjelent 
egy magyar nyelvű modern horvát költészeti anto-
lógia (az eredeti horvát kötet szerkesztője Miroslav 
Mićanović volt). Abba is negyven verset fordíto! am. 
Ez, mintegy hobbiként megmaradt.

– Elindultunk a művésze! örténe! ől, eljuto! unk a böl-
csészetig, irodalomig. Tudom, hogy a színházhoz is van 
kötődésed.

– Amikor Pécsre kerültem, nagyon szoros kapcso-
latot alakíto! am ki Vidákovics Antallal és a szín-
házzal. Az első népszerű eladás a Filákovity István 
rendezte „Elvált asszony” volt, amellyel a magyar-
országi horvát falvak közönségének bemutatkozo!  
a színház. Akkor még annyira lelkes voltam, hogy 
minden bemutatóra elmentem és lelkesítő beszéde-
ket is tarto! am. Vidákovics igyekeze!  megalakítani 
az önálló horvát színházat, a hivatásos horvát szín-
játszást Magyarországon. Egyébként nagyon gazdag 
amatőr színjátszó hagyománya van a magyarorszá-
gi horvát közösségnek. Amikor Pécse!  elindíto! a a 
horvát tagozatot, akkor én teljes szívvel-lélekkel mel-
le! e álltam. Újságíróként 1990-ben én készíte! em 
vele elsőként riportot és írtam tudósítást is a színház 
első bemutatójáról. Annak idején én is alapító tagja 
voltam annak a remek kulturális, gasztronómiai és 
képzőművészeti egyesületnek, amely a színház köré 
csoportosult. A neve Csopor(t) Horda. Emlékszem, 
az első tíz évben, sőt még később is, a kiállításoknak 
legalább a felét én nyito! am meg. Akkoriban a leg-
kiválóbb horvát képzőművészek állíto! ak ki Pécse! . 
Kiváló kapcsolat alakult ki a magyar és horvát kép-
zőművészek közö! , így a magyarok eljuto! ak Zág-
rábba, illetve Horvátországba. A színházi együ! -
működés is kiváló volt Horvát- és Magyarország 
közö! . Magyarok rendezhe! ek Zágrábban, vagy 
Dubrovnikban, s ennek is a Horvát Színház volt a 
gyűjtőpontja, Pécse! . Annak idején tehát egy kicsit 
mindenbe sikerült belefolynom. Persze fi atalabb is 
voltam, úgy, hogy jóval több energiám volt.

– Te írtad a színház tízéves jubileumi kötetét…
– Igen, amikor a tizedik születésnapját ünnepelte 

a színház, Vidákovics Antal valóban engem kért fel, 
hogy írjam meg az addigi történetét.

– Most újból eltelt tíz év.
– Valóban, úgyhogy kell egy újabb jubileumi kö-

tet. Éppen most futo! am össze Tahir Mujičić-csel, az 
ismert zágrábi vígjátékíróval, akinek szintén nagyon 
szoros kötődése van a pécsi horvát színházhoz. Be-
széltünk erről is. 

– Tagja voltál az Országos Horvát Önkormányzatnak 
is.

– Négy évig voltam tagja az Országos Horvát Ön-
kormányzatnak, melynek média és kiadványozá-
si bizo! ságát is veze! em. Éppen abban az időben, 
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amikor az OHÖ nagyon fontos törekvéseket te!  a 
kulturális autonómia kiépítése felé. Akkor alapítot-
ták a Croatica-t, a saját kiadóvállalatot, illetve akkor 
került a Hercegszántói Horvát Iskola is az Országos 
Horvát Önkormányzat kezelésbe. Érdekes időszak 
volt.  Azért a politika világa nem áll annyira közel 
hozzám, másrészt pedig tényleg nem bírtam már 
energiával.

– Térjünk vissza a gyökerekhez! Manapság, ha bunye-
vácokról van szó, az csak bonyodalmat okoz. Nem tudják 
igazán hova sorolni ezt a népcsoportot.

– Tulajdonképpen arról van szó, hogy a nemzeti 
integrációs folyamat – a térségben egyébként nem 
csak a bunyevácok, hanem más népcsoportok ese-
tében is –, nagyon bonyolult és összete! . Maga a 
horvát nemzeti integrációs folyamat meg különö-
sen összete!  és bonyolult. A Horvátország története 
című könyvemben az integrációnak szándékosan 
már a könyv elején szenteltem egy fejezetet, ugyanis 
nem teljesen világos a magyar olvasó számára, hogy 
kik is a horvátok? A horvát nemzet több külön tarto-
mány lakóiból alakult ki. Elsősorban a katolikus val-
lás, illetőleg az ebből fakadó kultúra köti össze őket, 
mint nemzeti integrációs tényező, másrészt pedig 
az, hogy a kora újkor folyamán egyértelműen egye-
sült Horvátország, a déli, eredeti horvát állam terü-
lete, és a középkori Szlavónia. A későbbiekben ez 
az integrációs folyamat kiterjedt Dalmáciára is, sőt 
a közös kultúra és a közös gyökerek lévén Bosznia-
Hercegovina katolikus lakóira is. Így jö!  létre a XIX. 
században a modern horvát nemzet, de ez a nemzeti 
integráció nem egyformán zajlo!  minden területen. 
A magyarországi horvát népcsoportok többsége 
– nemcsak a bunyevácok, vagy az egykor Magyaror-
szághoz tartozó bácskai és bánsági területek horvát 
népcsoportjai, akik a legkülönbözőbb időszakban 
kerültek oda Dalmáciából, Boszniából vagy Her-
cegovinából – nehezen integrálódtak az egységes 
horvát nemzetbe. A horvát integrációs politikának 
ezekre a távoli területekre nem volt, vagy legalábbis 
nagyon kicsi volt a befolyása. A helyzet úgy alakult, 
hogy bár a magyarországi sokácok, bunyevácok kü-
lönböző, ma is horvát etnikai területről származnak 
(és akár Dalmáciában, akár Bosznia-Hercegoviná-
ban eredeti népcsoportok, anya-népcsoportok) hor-
vát identitásukat senki sem tudja megkérdőjelezni. 
Ebben a térségben viszont megte! ék. Nem csak 
most, hanem a dualista korszakban is. Ezeket a nép-
csoportokat is integrálni akarták a magyarságba. 
Erről ma nem nagyon szoktak beszélni, de ha elol-
vassa az ember a korabeli magyar forrásokat, abból 
elég egyértelműen látszik, hogy a bunyevácokat, a 
sokácokat és a Pécs környéki bosnyákokat nem akar-
ta horvátnak látni a korabeli magyar tudomány és a 
magyar sajtó. Ebben bizony benne volt az a távlati 
cél, amit akkoriban nem is titkoltak igazán, hogy így 
könnyebb lesz őket asszimilálni. A mohácsi sokácok 
magyar olvasókörének a célja például az alapsza-

bály szerint az volt, hogy magyarul olvassanak mi-
nél többet, és minél jobban megtanulhassanak ma-
gyarul. Nos, a bunyevácoknál egy kicsit más volt a 
helyzet, mert a magyarországi horvát népcsoportok 
közül Ivan Antunović kalocsai segédpüspök révén 
éppen közö! ük indult meg először egy nemzeti újjá-
születési, nemzeti integrációs mozgalom. Ő volt az, 
aki a bunyevácok és sokácok számára lapot indíto! , 
kihasználva az 1868-as, liberálisnak számító magyar 
nemzetiségi törvényt. Nem a törvénnyel volt baj, ha-
nem a későbbi végrehajtással, vagy inkább a végre 
nem hajtással. Antunović könyvet is írt a bunyevá-
cok, illetve a bunyevácok és sokácok történetéről. A 
XVII-XVIII. században ilyen néven emlegeti őket, 
mert ők magukat dalmatának, dalmátnak mondták, 
egyértelműen utalva a horvátországi  származásuk-
ra. Az más kérdés, hogy maga Antunović is meg volt 
győződve arról, hogy a bunyevácok és a sokácok 
horvát etnikai területről származnak és horvátok. 
Ezt egyébként a történeti munkájában, az „Érteke-
zés a Duna-menti és Tisza-menti bunyevácokról és 
sokácokról” című, 1884-ben megjelent művében ki is 
mondja.

– Van kedvenc ünneped?
– Ahol o!  a család. Nyilván a karácsony az, amit 

mindenki a leginkább vár. December 24-én mindent 
úgy csinálunk, ahogy a nagymamám idejében tör-
tént. A karácsonyi kalácstól kezdve a hagyományos 
karácsonyi ételeken át a szertartásokig. A mézes fok-
hagymától a mézes almáig, mézes pálinkáig minden 
úgy megy. Őrizzük a hagyományt. Akkor is, amikor 
még élt a nagymamám, és most is.

– Egész könyvtárad van.  
– A saját kiadványokat gyűjteni kell, mert a publi-

kációs jegyzékhez szükséges, és most már még pon-
tosabban kérik. Ma már az ISBN- és ISNN-számok 
is kellenek, amit az ember úgy tud meg, ha leveszi 
a polcról a kiadványt, amiben megjelent valamĳ e. A 
munkámhoz, témáimhoz kötődő történeti irodalmat 
is gyűjtöm úgy a horvát, mint a magyar történelem-
ből, és más balkáni történelemírásból is. Csakugyan 
jókora könyvtárat gyűjtö! em össze. Sajnos nincs egy 
helyen, mert vannak könyveim Budapesten, Pécse!  
és Baján is. A sok utazás mia!  leginkább laptopot 
használok, mert az a legegyszerűbb. Amikor a köny-
vet írtam, az is több helyen történt, így kénytelen 
voltam beszerezni még egy laptopot. Egy használ-
tat ve! em másodiknak, hogy ne kelljen állandóan 
cipelni. Az egyik az mindig Baján volt. A másik Pes-
ten. Pécse!  pedig az egyetemen van számítógépem. 
Az írásomban történt minden egyes javítást azonnal 
elküldtem a saját e-mail címemre, hogy ezeket az ot-
tani gépemre is átvezethessem.

– Örülök, hogy nemcsak virtuálisan, hanem fi zikailag 
is találkozha! unk! Köszönöm, további jó munkát kívá-
nok!


