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Az alkotó ember 
csak önmagát adhatja

Közel fél évszázada érkezik Pécsre a fels�szentiváni illet�ség� bunyevác fi atal-

ember, hogy édesapja óhaja szerint tanári diplomát szerezzen. Mindezt olyan 

robbanékonysággal, dinamizmussal teszi, hogy rövid id�n belül ismertté válik a 

neve, el�bb a f�iskola falain belül, aztán városszerte. Egy virga lábú néptáncos 

robban be a köztudatba, aki tehetségéhez méltó er�s egyénisége, öntudata, 

düh� daca okán rövid id�n belül a Pécsi Tanárképz� F�iskola Baranya Tánc-

együttesének m�vészeti vezet�je lesz. Ett�l kezdve nincs megállás: az ifjú tán-

cos-koreográfus újabb és újabb elismerést szerez határon innen és túl. Színpadi 

munkássága mellett alkotó-szervez�je, alakítója a magyar és a horvát m�vészeti 

élet egymásra találásának is. Élete hetedik évtizedének derekán a nyughatatlan 

természet� m�vészt egy alattomos betegség megállásra kényszeríti, de Vidá-

kovics Antal, a Pécsi Horvát Színház és a Pécsi Szabadtéri Játékok nyugalma-

zott igazgatója nem adja fel. „A Tóni” nem az a fajta. Reméli, hiszi a gyógyulást. 

Szemének csillanása, jellegzetes mosolya jelzi, hogy beszélgetésünk alatt ismét 

végigtáncolja, -sistergi az emlékeit, újraéli mozgalmas, tartalmas életét.

– Minden emberre meghatározó hatással vannak a gyökerei, a szül�i ház, 

a környezet, melyben értelme nyiladozik. Te miként élted meg gyermekévei-

det egy magyarországi horvát család sarjaként?

– A két kultúra hatása, az, hogy nyomban két nyelv birtokosa lesz, feltét-

lenül gazdagítja az ember személyiségét. F�leg úgy, hogy a szül�i házban 

éltek a bunyevác hagyományok, a mindennapi lét szerves részei voltak a régi 

szokások. Ezek olyannyira belém ivódtak, hogy a jeles ünnepeket azóta is a 

gyermekként átélt módon üljük meg. S�t, ahogy mondani szokták, az anya-

tejjel szívtam magamba a bunyevác népdal, népzene motívumait. Édesanyám 

gyönyör�en énekelt, rengeteg dalt tudott. Kés�bbi gy�jt�munkám alapja az � 

dalos kincsestára lett.

– Ám e gy�jtés megvalósulásának el�zményeként elengedhetetlennek 

gondolom, hogy a f�városba kerültél és a Horvát–Szerb Általános Iskola és 

Gimnázium növendéke lettél.

– Édesapám ragaszkodott 

hozzá, hogy a fels� tagozaton és 

a középiskolában az anyanyelve-

men tanuljak. Nekem óriási él-

mény volt a f�város. Habzsoltam 

az élvezeteket, rengeteget jár-

tam színházba és komolyzenei 

hangversenyekre. Persze ehhez 

olyan tanárok kellettek, mint el-

s� mesterem, Kricskovics Antal, 

aki napjainkra már több évtizede 

a Fáklya Horvát M�vészegyüttes 

vezet�je. Észrevette, hogy ügyes, 

Vidákovics Antal (balra) és Kricskovics Antal

(Fotó: Tóth László)
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ugribugri gyerk�c vagyok, és már kisiskolásként eljárhattam az együttese pró-

báira. Balettet is tanultam, életemmé vált a tánc, és egyre inkább rajongtam a 

színházért. A Pesten, els�sorban Kricskovicstól felszedett igen értékes szellemi, 

erkölcsi muníció tudatosította igazán bennem a szül�i örökség, a hagyomá-

nyok jelent�ségét is.

– Mi vezérelt Pécsre, hisz a f�városban számtalan lehet�ség kínálkozik egy 

m�vészembernek önmaga megvalósításához?

– Nagy garral jelentkeztem a Színm�vészeti F�iskola rendez� szakára. Ta-

lán mert koreográfusképzés nem volt, és arra vágytam, hogy az én elképzelése-

im szerint szülessenek meg színpadi produkciók. Persze nem vettek fel, viszont 

azonnal berántottak katonának. Leszerelés után szerz�dést kínált a Budapest 

Táncegyüttes, ahol profi  táncos lehettem volna, de újra apám óhaja érvénye-

sült: felvételiztem a Pécsi Tanárképz� F�iskola testnevelés–délszláv szakára. 

A tanulmányok önmagukban nem kötöttek le igazán. Ám egyrészt apám miatt 

nem hagytam abba, másrészt éreztem, hogy a f�iskola – id�közben Baranyára 

keresztelt – néptáncegyüttesében, melynek 1971-ben m�vészeti vezet�je let-

tem, el�bb táncosként, majd koreográfusként is kiteljesíthetem magam.

– Miel�tt err�l beszélnénk, térjünk vissza a már megemlített gy�jt�mun-

kára. Úgy t�nik, a szül�kt�l és a Kricskovics mestert�l tanultak további isme-

retek szerzésére sarkalltak. Esetleg néprajzosként is szerettél volna kit�nni?

– Tudtam, hogy az autentikus néptánc, népzene nyelvezetét felhasználva 

szeretnék színpadi m�veket koreografálni, és hogy ezek minél tökéletesebbek 

legyenek, gyarapítani kell a „szókincsemet”. Már els�évesként néhány csoport-

társammal a legkisebb falvakat is bejártuk gyalog vagy busszal. Eleinte tech-

nikánk sem volt a rögzítéshez. Lelestük a fi gurákat, és megtanultuk. Lábban 

tároltuk. Kés�bb persze használtunk magnót, fi lmfelvev�t, videokamerát. Leg-

inkább lakodalmakban lehetett felbecsülhetetlen érték� motívumokat, táncren-

deket, dallamokat felfedezni. Néhány sokat tudó öreg „csak úgy” megmozdulni 

sem volt hajlandó, de lagziban, egy-két pohár bor után már nem bírtak ma-

gukkal, és csodákat m�veltek. Persze mi is helytálltunk emberül. Nem felejtem: 

Radics Márk és felesége Pécsudvardon, a Baraban Zenekar Fels�szentmárton-

ban kápráztatott el. Olyan csodálatos archaikus zenét játszottak, amit ma már 

nem lehet hallani.

A magyarországi horvát etnikum teljes, addig fellelhet� tánc- és zeneanya-

gát felgy�jtöttem, és ezeket a koreográfusi munkásságomban felhasználtam. 

A dokumentumokból létrehoztunk a Baranya Táncegyüttesnél egy folklórcent-

rumot, ahol az érdekl�d�k hozzáférhettek az archív képi és hangzó anyagok-

hoz. Csak remélni merem, hogy az utódaim ezt meg�rizték.

– Ha már a Baranya Táncegyüttest említed, emlékeim szerint igen er�s 

egész estés magyar táncokból álló blokkotok is volt. Magyar anyagot is gy�j-

töttél?

– A  Kárpát-medence néptánc-kincsének nagy vertikumát ismerve – amit 

Kricskovics Tónitól tanultam – állítottam össze az együttes m�sorát. De els�-

sorban a Balkán folklórja számított szerelemnek. Illetve egy mikrovilág, a Dráva 

menti, horvátok lakta falvak tánckincse, mely sehol másutt nem lelhet� fel. Ma 

is el�ttem van, ahogy dübörög a kóló, ez a sajátos ritmikájú, rezg� tánc, itt-ott 

variálva, s erre a ritmusra a legények az alaplépések színesítéseként magyar 
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verbunkos, csapásoló motívumokat adnak el�. Azon túl, hogy a látvány eszté-

tikai és néprajzi szempontból is leny�göz� és értékes, ennek a kett�sségnek, 

a benne rejl� határtalanságnak máig érvényes fi lozófi ája van.

– Ennek a gondolatnak napjainkban is er�s üzenete van, remélhet�leg ezt 

nem is kell kommentálni. Ám érdekelne, hol látható az anyagról felvétel.

– Ismét csak a már említett Baranya archívumot javallhatom, illetve Zág-

rábban az Akadémia is „fogva tart” ilyen anyagokat, szó szerint, mert sem-

miképpen sem akarják visszaadni. Egy ideje nem is kérem, hozzájárulásnak, 

adománynak tekintem. Borbély Jolánék fi lmeztek arra, de csak a népszigetet 

alkotó nyolc falu egyikén, Lakócsán. Holott ez a motívumvilág e falvakon belül 

is változott, de sem a Dráva horvátországi oldalán, sem a környez� magyar fal-

vakban nem honosodott meg. Az én táncnyelvemnek viszont egyik igen fontos 

elemévé vált ez a motívumkincs.

– Alkotótevékenységednek jelent�s részese volt az a Baranya Táncegyüt-

tes, amely közel negyed századon keresztül az ország vezet� együttesei közé 

tartozott, és Európa szinte minden pontján zajos sikerrel lépett fel, aratott 

fesztiváldiadalokat. Elismerésül kaptatok többek között Pro Urbe díjat, arany 

min�sítést, „Örökös kiváló együttes” címet, és 1972-ben a „Ki mit tud?” dön-

t�jébe is bejutottatok. Mi volt a recept?

– Mindenekel�tt vasfegyelemmel, rengeteget dolgoztunk. Tudtuk, mit 

akarunk. Már a kezdetekt�l meggy�z�désem volt, hogy az összegy�jtött tánc-

anyagot nem egy az egyben kell bemutatni, hanem annak felhasználásával új 

produkciót kell létrehozni, a színpad törvényszer�ségeit fi gyelembe véve. Még 

akkor is, ha nem egyfajta tematikus koreográfi áról van szó, hanem egy nép-

csoport táncainak el�adásáról. Az alkotó embernek, még ha ilyen, kvázi szent 

anyaghoz is nyúl, önmagát kell adnia, a  saját gondolatait kell tolmácsolnia. 

A legértékesebb munkáim is ebben a „Baranyás” id�szakban születtek, és eb-

b�l a m�hely-légkörb�l táplálkoztak még akkor is, amikor más formációkkal, 

vagy m�fajokban dolgoztam.

– Nem lehet véletlen, hogy Eck Imre is elismerte az együttest, és alkotó-

társként kezelt benneteket. Miként emlékszel vissza az els� találkozásotokra?

– Imre is zs�rizett egy rendezvényen, ahol a Szent Iván éjszakája cím� 

koreográfi ámat mutattuk be – egy balladát a fels�szentmártoni sámánról. 

A történetet id�s adatközl�k mesélték. A zenéjét is a saját gy�jtött anyagomból 

szerkesztettem. Abban az id�ben szentségtörés volt megjelenni ilyen elvont 

anyaggal, amikor mindenki autentikus táncot adott el�. Nem is nyertünk. Eck 

viszont biztatott, hogy jó úton járok, ne hagyjam magam eltántorítani. Biza-

lommal volt irántam, és elfogadott. Bejárhattam az óráira, s�t a Pécsi Balett 

próbáira is. Ösztönösen is vonzódtam a polifonikus szerkesztési módhoz. 

Mániákusan szerettem, ha sok táncos egyszerre többféle variációt táncol, és a 

különféle lépésanyag, formavilág mégis harmóniát mutat, egyben expresszív 

élményt nyújt. Imrét�l ennek a módszernek sok titkát leshettem el. Zsenialitása 

csodálatos pedagógiai érzékkel párosult. Nagy adomány, hogy �t is mesterem-

nek vallhatom.

– Közös munkálkodásotok jellemz� példája a Vonzódások cím� darab, 

amelyben a balettelemeket Eck koreografálta, a néptáncos részt pedig te ké-

szítetted, és ezek izgalmas montázsát láthatta a néz�.
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– Hasonló koncepció jellemezte az A szerelem és A  fából faragott királyfi  

cím� munkánkat is. Imre szerette a néptáncot, népzenét. Különösen a balkánit. 

Tudta, hogy ez az � nyelvezetét is gazdagítja. Számos koreográfi ájában felhasz-

nálta, és én taníthattam be a balettm�vészeknek a lépéseket.

– A pályafutásod, munkásságod igen plasztikusan köthet� egy-egy meg-

határozó alkotótárshoz vagy intézményhez. A  hetvenes évek végét�l ilyen 

személy Bagossy László, és ilyen intézmény a Pécsi Nyári Színház, melyb�l 

aztán kin�tt a Pécsi Kisszínház, a Pécsi Horvát Színház és ennek égisze alatt 

az Anna utcai Nyári Játékok, majd a Pécsi Szabadtéri Játékok is. Bagossy lett 

az a játszótárs, aki a te ízlésednek, alkotói látásmódodnak is megfelel� totális 

vagy komplex színházat preferálta, és akit Eck Imre is elismert és alkotótár-

sául fogadott. Nem véletlen, hogy az � nevükkel fémjelzett Pécsi Nyári Szín-

ház vált az említett totális színházjátszás egyik hazai fórumává. Olyan jelen-

t�s, így utólag mondható, korszakos el�adások születtek, mint az Antigoné, 

a Székelyfonó vagy a Szentistvánnapi búcsú.

– Megint csak a sors adományát említhetem. Bagossy az a rendez�, akivel 

nagyon értettük egymást. A Baranya Táncegyüttes is benne volt a legkülönbö-

z�bb produkcióinkban.

– Bagossy Lászlóval közösen hoztátok létre a Pécsi Kisszínház horvát ta-

gozatát is, amely kés�bb az anyaország határain túl egyedüliként m�köd� 

horvát nyelv� színházzá n�tte ki magát. Mi motiválta ezt a folyamatot?

– Krleža Szentistvánnapi búcsú cím� darabjának tettyei sikerén felbuzdulva 

határoztuk el, hogy horvátul is eljátsszuk a produkciót. A  terv megvalósítására 

1990-ben értek meg a feltételek. Az eszéki színház m�vészeiben és Zvonko Iv-

ković intendánsban készséges partnerre leltünk a végül nem mindennapi sikert 

eredményez� vállalkozáshoz. Még az igen szigorú horvátországi kritikusok is csak 

elismer�en írtak a spliti Horvát Dráma Fesztiválján az év legjobb el�adásának ki-

kiáltott produkcióról. Mindezt megfejelve Bagossyt is, engem is tagjai közé foga-

dott a Horvát Színházm�vészek Szövetsége. Ezután 1992-ben Budán, a Várszín-

házban ünnepélyes keretek között megalakult a Pécsi Kisszínház horvát tagozata.

Ezután 1995-ben ugyan létrejött az önálló Pécsi Horvát Színház, de az ille-

tékesek engem megpróbáltak eltávolítani, ám úgy a horvátországi, mint a pécsi 

értelmiség határozottan kiállt mellettem, és ezt er�sítette meg az Országos 

Horvát Önkormányzat is. Így el�bb megbízott, majd mindenféle huzavona után 

kinevezett igazgatója lettem a Pécsi Horvát Színháznak.

– Gondolom, valamelyest feledtette a kellemetlenségeket, hogy a követ-

kez� években el�bb a Horvát Köztársaság elnöke tüntetett ki munkásságod 

elismeréseként a Danica Rend – Marko Marulić-díjjal, majd itthon megkaptad 

a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét és a Magyar Köztársaság Lovag-

keresztjét.

– Örültem ezeknek az elismeréseknek, persze. De leginkább a legels� 

kitüntetés, az 1983-ban kapott Janus Pannonius-díj motivált. Egyrészt mert 

a pályám csúcsán voltam, másrészt mert olyan m�vészekkel együtt kaptam, 

mint Vári Éva és Amerigo Tot. Mit mondjak, kell�képpen feszélyezetten éreztem 

magam közöttük.

– Miután nyugdíjba vonultál, Szláven fi ad lett az utódod az Anna utcai 

intézmény igazgatói székében. Gondolom, csak-csak megkérdezi az öreget 
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egy-egy döntése helyességér�l, az adódó probléma megoldásának miként-

jér�l?

– Persze, szoktunk beszélgetni a teend�ir�l. Elmondom a véleményemet, 

de végül is csak önmagára van utalva. Tudjuk, a kultúrára sohasem volt ele-

gend� pénz, de ami napjainkban történik, az nagyon elkeserít�. Nem irigylem 

a mai fi atalokat, f�leg a vezet� beosztásúakat, akik ilyen körülmények között 

csodát akarnak csinálni. Márpedig a színház, a m�vészet maga a csoda.

–  A húszéves Pécsi Horvát Színház jöv�jével kapcsolatban mi a meglátásod?

– A  jöv�be csak optimistán szabad nézni. Különben mi motiválná az em-

bert?… Ha nem hiszel a kit�zött cél megvalósításában, nem is tudsz érdemben 

tenni érte semmit. Tudom, hogy Szláven sem fogja feladni, hiszen a színház az 

élete. Meggy�z�désem, hogy az általunk létrehozott szellemi m�hely, a Cso-

por(t)-Horda Egyesület tagsága, és más magyar és horvát m�vészek is segíteni 

fogják a törekvéseit. Én már valószín�leg nem, de a gyerekeink, remélem, 

megérik, hogy vége lesz ennek az �rült gazdasági és emberi válságnak, ami az 

országunkat napjainkban jellemzi. Az érték önmagáért lesz az, ami, és nem a 

politika színezetének, a hatalom érdekeinek következtében.

Juhász László

Horvát Színház, Pécs


