
Az idén lesz pon to san öt ven éve, hogy si ke rült
pár hu za mos ma gyar nyel vû ok ta tást in dí ta ni az
Új vi dé ki Jo gi Ka ron. Ez ma már saj nos csak em lék.
Nem rég Ve ress Emõddel be szél tem ró la. Ja va sol ta,
hogy leg alább az em lé ket te gyem ma ra dan dó vá.
Meg ma ra dó em lé kek né ha is mét va ló sá got ih let -
nek. Ke res tem – rész ben ta lál tam is – ré gi ira to kat.
Be szél tem más em lék hor do zók kal is. Ezek kap -
csán egyes rész le tek új ra eszem be ju tot tak. Úgy 
ér zem össze állt egy kép. Ezt igyek szem le ír ni.

Csak úgy, mint so kan má sok, egy so kat vál to zó
vi lág ban nõt tem fel.  Édes apám két év vel az I. vi -
lág há bo rú elõtt szü le tett – én két év vel a II. vi lág -
há bo rú elõtt. Ugyan ab ban a ház ban szü let tünk,
va ló szí nû, hogy ugyan ab ban a szo bá ban is. (Ak ko -
ri ban még nem kór ház ban szü let tek a gye re kek.)
Vi szont nem ugyan ab ban az or szág ban szü let -
tünk. Apám Ma gya ror szá gon (az az az Osztrák–
Magyar Mo nar chi á ban) szü le tett, és az ut cán kat
Vár al jai ut cá nak hív ták. Én a Ju go szláv Ki rály ság -
ban lát tam nap vi lá got, és ek kor Cara Dušana volt
az ut ca ne ve. Vol tak olyan dol gok is, me lyek nem
vál toz tak. A há zon be lül to vább ra is ma gya rul be -
szél tünk. Ma gyar is ko lá ba jár tam. De is ko lás  ko -
rom ban lát tam, hogy van nak tá vo zó nyel vek is.
Há rom nyel vû kör nye ze tem két nyel vû lett. Ál ta lá -
nos is ko lás ko rom ban né me tek is vol tak a vá ros -
ban, az ut cánk ban is, és is ten ál dás ként in gyen
kap tam va la mennyi né met tu dást (a ma gyar és
szerb mel lett). Gim na zis ta ko rom ban már nem be -
szél tek né me tül a vá ros ban. 2020/3

Ek kor lát tam elõször 
a ki sebb sé gi jo gok 
ta ga dá sá nak né hány
sa já tos kép le tét. Pél dá ul
a fel fe lé ha mi sí tást. 
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Az egye te men szerb nyel ven ta nul tam. Más op ció nem volt. Tu laj don kép pen 
a Dél vi dé ken a Mo nar chia alatt sem lé te zett ma gyar nyel vû egye te mi ok ta tás – mert
nem lé te zett sem mi lyen egye te mi ok ta tás. 

Le ír va, hogy „Dél vi dék”, most te szek egy kis ki té rõt, mert in ga do zom a „Dél vi -
dék” és „Vaj da ság” ki fe je zé sek kö zött. Két sé get ki zá ró an a „Dél vi dék” ki fe je zés nek
van erõ sebb ma gyar kö tõ dé se, de kér dés, hogy azt a te rü le tet je lö li-e, ahol szü let -
tem – és mely rõl ír ni aka rok. A „vaj da” szó nem is me ret len a ma gyar nyelv ben –
Er dély ben sem volt is me ret len. Vi szont, bár a „bán” alap ján ma gyar szó lett a „bán -
ság” is, a „vaj dá ból” nem lett „vaj da ság”. Ez a szó a szerb „vojvodina” for dí tá sa.
Egyéb ként egy szerb „Vojvodina” elõ ször a ’48-as for ra da lom le ve ré se után ala kult
(és ma radt egy da ra big), Fe renc Jó zsef csá szár pe dig sok cí me kö zé ak ko ri ban be -
von ta a „Szerb Nagy vaj da” ti tu lust is. In nen a „Dél vi dék” szó fe lé ka nya rod va, azt
a prob lé mát lá tom, hogy ez a ki fe je zés nem a mai Vojvodina/Vajdaság te rü le tét 
je löl te. A Mo nar chia alatt in kább föld raj zi meg je lö lés ként hasz nál ták, egy szé les
te rü le tet jel zett, Fi u me is Dél vi dék hez tar to zott. Te hát nem Dél vi dék bõl lett Tri a -
non után Vaj da ság. A II. vi lág há bo rú alatt a mai Vaj da ság egy ré sze (Bács ka) ke rült
ma gyar ha ta lom alá. Ek kor hi va ta los hasz ná lat ba ke rült a „Dél vi dék” meg je lö lés,
és 1941-ben hi va ta los ma gyar ren de le tek ben is szó esik Dél vi dék rõl. De ez a „Dél -
vi dék” sem a mai Vaj da ság volt, ha nem azok a te rü le tek, me lyek 1941-ben ma gyar
fenn ha tó ság alá ke rül tek. Te hát Bács ka, Ba ra nya, Mu ra köz. Ez volt „Dél vi dék”, míg
tar tott a ma gyar fenn ha tó ság. (Bá nát és Szerémség nem tar to zott eh hez a „Dél vi -
dék”-hez.) Itt van az is, hogy Szer bi án be lül va la mennyi ma gyar párt nak a ne vé -
ben ott áll, hogy „vaj da sá gi”. – És itt van az is, hogy van nak fon to sabb dol gok is,
mint ne vek.

A mai Vaj da ság te rü le tén nem lé te zett egye tem – egé szen 1920-ig, ami kor a Belg rá -
di Jo gi Kar egy ki he lye zett ta go za tot in dí tott Sza bad kán. En nek cél ja volt, hogy az zal
is erõ sít se az újon nan ala ku ló va ló sá got, hogy a Szer bi á hoz (az az Szerb–Horvát–Szlo-
vén Ki rály ság hoz) csa tolt te rü let leg észa kibb ma gyar több sé gû vá ro sá ban in dul jon
szerb nyel vû jo gi ok ta tás. A pár hu za mos ma gyar ok ta tás lá tó kör ön kí vül volt. A föld -
raj zi és gaz da sá gi lo gi ká ból az kö vet ke zett vol na, hogy a Sza bad kai Jo gi Kar ra jár jon a
leg több vaj da sá gi ma gyar jog hall ga tó. Nem így ala kul tak azon ban a dol gok. A friss
hely te rem tõ (és ki szo rí tó) szerb nem ze ti len dü let han gu lat kör nye ze te ide ge nebb volt 
a ma gyar di á kok szá má ra, mint a zág rá bi ha gyo má nyos hor vát kör nye zet vagy a belg -
rá di ha gyo má nyos szerb kör nye zet. A két vi lág há bo rú kö zött Zág ráb volt in kább von -
zó, de Belg rád ban is szép szá mú ma gyar egye te mis ta ta nult.

1941-ig mû kö dött a Sza bad kai Jo gi Kar. Ez után egy ide ig is mét nem volt egye te -
mi ok ta tás Vaj da ság te rü le tén, míg meg nem ala kult az Új vi dé ki Egye tem. Ezen az
egye te men 1959-tõl mû kö dött jo gi kar. Le het, hogy én is Új vi dé ken let tem vol na di -
ák, ha egy év vel ko ráb ban nyí lik meg. 1958-ban érett sé giz tem, és 1958 szep tem be ré -
ben kezd tem el egye te mi ta nul má nya i mat – a Belg rá di Jo gi Ka ron. 1962 jú ni u sá ban
dip lo máz tam, jú li us tól az apám ügy vé di iro dá já ban dol goz tam Nagybecskereken
ügy véd je lölt ként, majd 1963-ban let tem ta nár se géd. Ez út tal fel me rült a Belg rád vagy
Új vi dék op ció. A Belg rá di Jo gi Kar nak na gyobb el is mert sé ge volt, de nem vol tak iga -
zán di lem má im. Az ér vek kö zé so ro ló dott az a kö rül mény is, hogy ak ko ri ban in dult
Új vi dé ken az Új Symposion avant gar dis ta (leg alább is so kan így mi nõ sí tet ték) ma gyar
iro dal mi fo lyó irat, tag ja let tem a szer kesz tõ bi zott ság nak, és ré sze let tem egy új vi dé -
ki ma gyar ér tel mi sé gi kö zös ség nek is.42
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Míg Belg rád ban vol tam di ák, részt vet tem egy kí sér let ben, mely nek az volt a cél -
ja, hogy ala kul jon Belg rád ban egy ma gyar egye te mis ta kö zös ség is. A két vi lág há bo -
rú kö zött en nek volt pél dá ja. Lé te zett a Bo lyai Far kas Ma gyar Egye te mis ta Hall ga tók
Egye sü le te. A há bo rú után is volt egy nem csak egye te mis ták ra kor lá to zó dó pró bál -
ko zás. 1951-ben meg ala kult a Jó zsef At ti la Ma gyar Kul tú re gye sü let, de 1956-ban be -
szün tet ték. Én 1958 õszén let tem Belg rád ban egye te mis ta, és 1959 õszén me rült fel
a gon do lat, hogy szer vez zünk egy ma gyar egye te mis ta egye sü le tet. Jog hall ga tó vol -
tam, rám há rult a jo gász fel adat, hogy alap sza bály za tot fo gal maz zak, fi gye lem be vé -
ve az egye sü le tek re vo nat ko zó 1947-ben ho zott ju go szláv tör vényt. Se gí tett a
nagybecskereki Pe tõ fi Sán dor Kul tú re gye sü let sza bály za ta is (me lyet ko ráb ban az
apám fo gal ma zott). 1960. má jus 8-án el ju tot tunk az ala ku ló köz gyû lé sig. El nök nek
Bóner Fe renc Belg rád ban élõ egy ko ri spa nyol har cost vá lasz tot tuk, ab ban a meg gyõ -
zõ dés ben, hogy ez a dön tés se gí te ni fog. Õ nem volt egye te mis ta, nem tar to zott iga -
zán kö zénk, de kor rekt mó don vál lal ta az (in kább név le ges) el nö ki sze re pet. En gem
vá lasz tot tak az egye sü let tit ká rá nak. Si ke rült el ér nünk, hogy tag jai let tünk Belg rád
vá ros Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Egye sü le tei Szö vet sé gé nek. Szék he lyet és hi va ta los
pe csé tet azon ban nem si ke rült sze rez nünk. Így nem mû köd het tünk egye sü let ként.
Annyi le he tõ ség ma radt, hogy pén tek es tén ként egy ven dég lõ ben ta lál koz zunk. 50-
70 belg rá di ma gyar egye te mis ta gyûlt ilyen kor össze. Ha te vé keny egye sü let nem is,
va la mi lyen kö zös ség ala kult. Eh hez a kö zös ség hez tar to zott Gu bás Je nõ is (ak kor or -
vos tan hall ga tó), aki 2009-ben mo nog rá fi át írt a belg rá di ma gyar egye te mis ta egye sü -
le tek történetérõl.1

Ami kor Új vi dék re ke rül tem ta nár se géd ként, ma gyar egye te mis ta egye sü le tek
nem lé tez tek. Vol tak azon ban ma gyar kul tú re gye sü le tek – és lé te zett a Do mi nó kocs -
ma, mely alap sza bály és pe csét nél kül is törzs he lye lett az új vi dé ki ma gyar egye te -
mis ták nak. Azt hi szem, itt me rült fel elõ ször, hogy meg kel le ne pró bál ni ma gyar
nyel vû egye te mi ok ta tást lét re hoz ni. 

Az Új vi dé ki Egye tem Böl csész ka rán 1959-ben in dult egy ma gyar tan szék is, de
más te rü le te ken nem volt ma gyar nyel vû egye te mi ok ta tás. Ko ráb ban sem volt a mai
Vaj da ság te rü le tén. Tu laj don kép pen ez lett vol na az el sõ al ka lom. Eb ben az idõ ben
(a hat va nas évek ben) nem lé tez tek ki sebb sé gi pár tok vagy más ki sebb sé gi ér dek szer -
ve ze tek. Anya or szá gi tá mo ga tás sem volt még a lát ha tá ron be lül. Az ér dek ér vé nye -
sí tés nek más út jai vol tak. Va la mi lyen esélyt te rem tet tek az ak kor ala ku ló ju go szláv
és vaj da sá gi jog sza bály ok, és az a tény is, hogy Ti to, hor vát ként, nem tar to zott a
több sé gi nem zet hez, és na gyon jó po li ti kus volt (ha nem is na gyon de mok ra ti kus po -
li ti kus). A több sé gi lel ke se dés he lyett egyen súly ra igye ke zett tá masz kod ni. És ahogy
az egyen súly ren de zõ elv vé vált, ez nem csak a Ju go szlá vi át al ko tó nem ze tek nek, ha -
nem a nem ze ti sé gek nek (ki sebb sé gek nek) is ked ve zett. Te hát va la mi kép pen „vo na -
lon volt” a tö rek vé sünk – bár több vo nal kö ve tõ kol lé gám ezen a pon ton nem volt vo -
nal ba rát. Egy iga zán fon tos át tö rés (és ez nem a Do mi nó ban ala kult) a Vaj da ság Szo -
ci a lis ta Au to nóm Tar to mány (VSZAT) Al kot má nyá nak meg ho za ta la volt 1974 feb ru -
ár já ban. Itt az is lé nye ges, hogy egy tar to mány nak al kot má nya le he tett (ez ma már
nem le het sé ges Szer bi á ban). Az 1974-es tar to má nyi al kot mány igen rész le te sen fog -
lal ko zott ki sebb sé gi jo gok kal – ami ter mé sze tes, mert Szer bi á ban a ki sebb sé gek zöm -
mel az ak ko ri két tar to mány ban él tek (Vaj da ság ban és Ko szo vón). A VSZAT Al kot -
má nya 5. sza ka sza sze rint Vaj da ság ban egyen ran gú a szerb hor vát, a hor vát szerb, a
ma gyar, a szlo vák, a ro mán és a ru szin nyelv. Per sze egy elõ írás ban le fek te tett
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„egyen ran gú ság” a gya kor lat ban min dig in ga do zik frá zis és va ló ság kö zött. Egy el ven
túl más ra is szük ség van. Rész le te sebb sza bá lyok ra, ki tar tás ra, sze ren csé re. Az Al -
kot mány 189. sza ka sza sze rint az is ko lás kor elõt ti és az ál ta lá nos ok ta tást biz to sí ta -
ni kell a ki sebb sé gek nyel vén. Ami az egye te mi ok ta tást il le ti, ezt a VSZAT Al kot má -
nya sze rint „tör vénnyel össz hang ban kell ren dez ni”. 1978 de cem be ré ben ír tam egy
cik ket, mely a Lé tünk cí mû fo lyó irat ban je lent meg, majd be vet tem a Történelemkö-
zelben cí mû esszé kö te tem be. Eb ben az írás ban azt pró bá lom ma gya ráz ni, hogy itt 
a tör vény ho zó nak kö te le zett sé gei is van nak: „A »törvénnyel összhangban« sza vak
fel szó lí tást fe jez nek ki, hogy a tör vény ho zó sza bá lyoz za azt, ami el ér he tõ, va ló ra
vált ha tó, va la mint hogy je löl je ki az utat a nem ze tek és nem ze ti sé gek tel jes egyen jo -
gú sá gá nak to váb bi kiépítéséhez.”2 Ami kor ezt ír tam, azt is tud tam, hogy a „tör -
vénnyel össz hang ban” szópár több utat je löl het – és több irány ban –, de amit le ír -
tam, az is egy le het sé ges irány.

1977 má ju sá ban Vaj da ság ban tör vényt is hoz tak a ne ve lés rõl és ok ta tás ról, és en -
nek a 46. sza ka sza fog lal ko zott fel sõ ok ta tás sal. Ki volt mond va, hogy ki sebb sé gi
nyel ve ken (a Vaj da ság ban el is mert ki sebb sé gi nyel vek egyi kén) is biz to sí ta ni kell ok -
ta tást, ha az il le tõ „ne ve lõ-ok ta tó szer ve zet ben, az egye te mi ta nul má nyok azo nos
irány za tá ról az egye te mi hall ga tók kö zül leg alább har min can fog lal nak ál lást mel let -
te”. Le het sé ges volt ok ta tást szer vez ni 30-nál ke ve sebb egye te mi hall ga tó szá má ra,
de több fel té tel mel lett. Az egyik fel té tel az volt, hogy ez „az ok ta tá si ön igaz ga tá si ér -
dek kö zös ség ál tal meg ha tá ro zott tár sa dal mi szük ség let” le gyen. 

Most, hogy ez le ír tam/le má sol tam, ér zem, hogy több dol got is ma gya ráz nom kell.
Az egyik az, hogy ak ko ri ban el kép zel he tõ volt (sõt va ló ság is), hogy le gyen 30 ma -
gyar jo gász hall ga tó egy év fo lya mon. Ma gya ráz nom kell az „ön igaz ga tás”-t is, mert ez
az óta el ve szett a köz tu dat ból. Ez a hat va nas évek ben vált ve zér elv vé. Al ter na tí vá ja
igye ke zett len ni nem csak a ka pi ta liz mus nak, ha nem a szov jet tí pu sú kom mu niz -
mus nak is. Az volt az alap elv, hogy mun ka (és nem tõ ke) be fek te té sé vel ala kul nak
dön tés ho za ta li jo gok. Azok igaz gat nak, akik dol goz nak. Az el kép ze lést egyes nyu ga -
ti gon dol ko dók is ér de kes nek tar tot ták. Né me tor szág ban meg is je lent egy eh hez ha -
son ló vissza fo gott kon cep ció (Mitbestimmung). Ju go szlá vi á ban szü let tek ön igaz ga -
tást sza bá lyo zó tör vé nyek – de ezek in kább frá zi so kat, mint jog sza bá lyo kat tar tal -
maz tak. Szó val ala kult va la mi lyen ön igaz ga tás, de odá ig nem ju tot tunk el, hogy
tény leg a részt ve võk és ne a párt dönt sön min den ben. Ala kul tak ke ve re dé sek is. Em -
lék szem, egy szer Szé kely Lász ló ta nár se géd új ra vá lasz tá sá ról kel lett vol na dön te nie
a ka ri ön igaz ga tó tes tü let nek. Er rõl az ok ta tók kö zös sé ge volt hi va tott ha tá roz ni.
Anya gi kér dé sek ben csat la koz tak a dön tés ho zó tes tü let hez a por tá sok és ta ka rí tó nõk
is. Szé kely új ra vá lasz tá sa aka dá lyok ba üt kö zött. Az a vád ala kult el le ne, hogy egy
mar xiz mus el le nes szö ve get írt. Ezt még cif ráz ták a ma gyar na ci o na liz mus vád já val.
Lász ló nem volt ma gyar na ci o na lis ta. Egy ér tel mû en a zsi dó iden ti tást tar tott a ma gá -
é nak. Mint má sok is, akik nek biz ton sá gos iden ti tás ér ze te van, ját szott is ve le. Szom -
szé dok vol tunk. A pos ta lá dá já ra ki volt ír va szer bül: NIKUD BEZ LIKUD. Ez azt je -
len ti, hogy se ho vá a Likud (egy iz ra e li párt) nél kül. Ha ma gyar szó rí melt vol na a
Likuddal, ak kor va ló szí nû leg ma gyar rig must ír ki. La ká sunk kö ze lé ben volt az új vi -
dé ki strand, ott né ha fo ciz tunk is. Egyi künk sem volt eb ben te het ség. Desz ká ból bar -
ká csolt kis ka puk vol tak, egy szer biz tos gól hely zet be ke rül tem, de go rom bán fö lé lõt -
tem. Lász ló nak volt egy kom men tár ja: „Ungarn über alles!” Ez zel egy hit le ri jel szót
pöc cin tett fe lém, a „Deutschland über alles!” já té kos ma gyar gú nyo ló vál to za tát. Mi44
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ma gya rok, ugye, min den fö lé igyek szünk emel ked ni – és je le sül a ka pu fö lé rúg juk a
lab dát. Az tán ami kor õ rú gott go rom bán mel lé, fel ve tet tem a kér dést, hogy mi ért ép -
pen ilyen trot li né pet vá lasz tott a Je ho va. Tu laj don kép pen be csül tük egy más iden ti -
tá sát, és fel sza ba du lást érez tünk, ami kor rá jöt tünk, hogy jószomszédokként nem kell
a dol go kat ud va ri a san ke rül get nünk, egy kis ug ra tás és kö te ke dés is be le fér. Szó val
Szé kely Lász ló nem volt ma gyar na ci o na lis ta. Azt hi szem, mar xiz mus el le nes sem
volt, csak nem úgy lát ta a mar xiz must, mint az õt fel je len tõ párt ká der. És itt ug rott
be az ön igaz ga tás. Mi e lõtt az ön igaz ga tó tan tes tü let dön tött vol na, egy párt ér te kez le -
ten is na pi rend re ke rült a kér dés. Az ok ta tók 70-80 szá za lé ka volt párt tag. Egy ba rá -
tom, aki párt tag volt, azt me sél te, hogy gya kor la ti lag egy han gú an sza vaz tak amel lett,
hogy Szé kelyt ne vá lasszuk új ra ta nár se géd nek. A tör vény sza bá lyok sze rint a dön -
tést az ön igaz ga tó tes tü let nek kel lett meg hoz nia. És itt min den egy el já rás jo gi kér -
dés re össz pon to sult: hogy nyílt vagy tit kos sza va zás lesz. Nyílt sza va zá son biz tos
nem lett vol na esé lye Lász ló nak. Vol tak ár nyal tab ban gon dol ko dó párt tag ok, de ezek
kö zül csak na gyon ke ve sen vál lal ták vol na, hogy nyíl tan szem be sze gül je nek. Hosszú
volt a vi ta. Ma gam is részt vet tem. Az asz tal ra ke rült egy Marx-idé zet is a tit kos sza -
va zás mel lett. Így a vé gén tit kos sza va zás ra ke rült sor – és Lász ló meg úsz ta. Szó val
nem volt egy sze rû do log az ön igaz ga tás. 

A pár hu za mos ma gyar nyel vû ok ta tás ról is ön igaz ga tá si ke re tek ben kel lett dön -
te ni. 1970 ele jén fo gal maz tam meg a ja vas la tot. Ek kor még nem volt ér vény ben a
VSZAT Al kot má nya, és az ok ta tás ra vo nat ko zó tar to má nyi tör vény sem, de ké szü lõ -
ben vol tak, ala kul tak né ze tek, és fo lya mat ban volt va la mi lyen rá han go ló dás egy le -
he tõ ség re. Más szó val ér ték ké vál tak a ki sebb sé gi jo gok a po li ti kai köz tu dat ban. Vol -
tak, akik hit tek is ezek ben az ér té kek ben, vol tak, akik ke vés bé, de min den eset re hi -
vat ko zá si alap ala kult. Va la mennyi re se gí tett az is, hogy 1969 vé gén jöt tem vissza kö -
rül be lül két év után a Har vard ról, ott sze rez tem dok to rá tust (me lyet 1970 ta va szán
osz tot tak ki hi va ta lo san). Ez va la mennyi re erõ sí tet te a tár gya ló ké pes sé ge met. Egyéb -
ként ma gyar ok ta tók nem igen vol tak ak kor az Új vi dé ki Jo gi Ka ron. Ne kem ak kor volt
fo lya mat ban a do cen si ki ne ve zé sem, mel let tem Gyetvai Kár oly ren des ta nár volt
még ma gyar, de õ nem vett részt a kez de mé nye zés ben. Vi szont több szerb kol lé gám
és ba rá tom se gí tett. Ezek kö zé tar to zott Magarašević pro fesszor, aki ké sõbb ma ga is
haj lan dó volt be kap cso lód ni. Ma gya rul nem tu dott annyi ra, hogy részt ve gyen az ok -
ta tás ban, de tá mo gat ta, hogy egy ta nár se géd ma gya rul tart son gya kor la to kat, õ pe dig
ma gya rul is vizs gáz ta tott a ta nár se géd je len lét ében. Magaraševićrõl azt mond hat -
nám, hogy sza lon kom mu nis ta volt. Õ volt az Új vi dé ki Jo gi Kar el sõ dé kán ja. Azt is
fel hoz hat nám, hogy úri do log nak tar tot ta a több nyel vû sé get (oszt rák fe le sé ge is így
vé le ke dett). A tá mo ga tók kö zé so ro ló dott Dejan Janča is, aki ak kor még ta nár se géd
volt, õ is tu dott va la mennyi re ma gya rul. Magarašević után õ vet te át a nem zet kö zi
jog ok ta tá sát, és õ is haj lan dó volt ma gya rul vizs gáz tat ni. Tá mo gat tak olyan kol lé gák
is, akik nem tud tak ma gya rul. Egyet ér tet tek ve lem ab ban, hogy amit lét re hoz nánk,
az nem re ví zió, ha nem egy fenn tart ha tó normalitás Ju go szlá vi á nak egy olyan ré szé -
ben, ahol év szá zad ok óta hasz nál nak több nyel vet az em be rek. Se gí tett ta lán az is,
hogy ügy vé di csa lád ban nõt tem fel, ter mé sze tes meg rög zõ dés volt ben nem, hogy az
ér ve ket a dön tés ho zók fe lé kell iga zí ta ni.

A leg fon to sabb se gít sé get Nikola Vorgićtól kap tam, aki 1969-ben lett dé kán. Nél -
kü le, azt hi szem, nem ment vol na. En nek egy egé szen sa já tos hát te re volt. Nikola
Vorgić ki tû nõ ered ménnyel dip lo má zott, te het sé ges jo gász volt, párt tag is lett, de mi -
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e lõtt el kezd he tett vol na vár ha tó an na gyon si ke res jo gász pá lyát épí te ni, bör tön be ke -
rült. Az volt el le ne a – min den va ló szí nû ség sze rint alap ta lan – vád, hogy nem Ti to,
ha nem Sztá lin ol da lán áll. Mi u tán ki sza ba dult a bör tön bõl, igye ke zett, de nem tu dott
vissza tér ni a jo gász pá lyá ra, mert ele in te egy ügy vé di iro da sem volt haj lan dó fel ven -
ni ügy véd je lölt nek, és ar ra sem volt esé lye, hogy bí ró sá gi gya kor nok le gyen. Az tán
még is ügy véd je lölt lett, mert az apám fel vet te. Apám mal ba rá tok is let tek, több ször
volt ná lunk csa lá di ebé den. Az ügy véd je löl ti évek után már olyan pá lyán moz gott,
me lyen mél tá nyos volt egy va ló ban jó jo gász nak ha lad nia. Le dok to rált, majd pol gá ri
per rend tar tás te rü le tén je len tek meg fi gye lem re mél tó pub li ká ci ói. Emel lett a párt ba
is vissza tért. Ami kor ta nár se géd ként ke rül tem az Új vi dé ki Jo gi Kar ra, õ do cens volt.
Nagybecskereken is is mer tem, de Új vi dé ken is mer ked tünk meg iga zán. A szerb sé get
sem ha nya gol ta el. Né ha ami kor Új vi dé ken együtt va cso ráz tunk, olyan szerb nó tá kat
hú za tott a mu zsi ku sok kal, me lyek ak ko ri ban a po li ti ka i lag nem kor rekt da lok kö zé
vol tak so rol va, és koc ká za to kat is von tak ma guk után. De azt is több ször hang sú lyoz -
ta, hogy so ha sem fe lej ti el az apám se gít sé gét – és ez nem csak frá zis volt. Nagy részt
raj ta mú lott, hogy si ke rült ma gyar nyel vû ok ta tást be ve zet ni már 1970-ben. 

Per sze nem csak sze ren csés kö rül mé nyek vol tak kö rü löt tem. Ek kor lát tam elõ ször
a ki sebb sé gi jo gok ta ga dá sá nak né hány sa já tos kép le tét. Pél dá ul a fel fe lé ha mi sí tást.
Egy szerb ba rá tom, aki párt tag volt, me sél te, hogy va la me lyik párt ér te kez le ten az
egyik kol lé gánk – aki nek ke mény szerb nem ze ti ér zé sei vol tak, és nem egyen súly ban
gon dol ko dott – azt mond ta, hogy „a Várady a szerb he lyett akar ma gyar ok ta tást be -
ve zet ni”. Ez per sze tel je sen ér tel met len (és egy ér tel mû en le sö pör he tõ) lett vol na Szer -
bi á ban, egy ka ron, me lyen a di á kok nak alig tíz szá za lé ka volt ma gyar, és alig volt ma -
gyar ok ta tó. Ha tény leg az lett vol na a ja vas la tom, hogy a szerb he lyett le gyen be ve -
zet ve ma gyar ok ta tás – ezt csak vissza uta sí ta ni le he tett vol na. Szó val könnyebb el vet -
ni a fel fe lé ha mi sí tott ja vas la tot. Nem lett vol na iga zi esé lye egy tel jes pár hu za mos
ma gyar ok ta tás nak sem. Már csak azért sem, mert er re nem volt tan erõ. Nem volt
könnyû egye te mi ok ta tó nak len ni. Volt egy-két po li ti kai ki vé tel, de zöm mel ko mo lyak
vol tak a mér cék. Szerb nyel ven sem volt min den tan tárgy ból ál lan dó ál lás ban le võ
ok ta tó. Né hány tan tár gyat csak úgy le he tett fenn tar ta ni, hogy Belg rád ból jöt tek ven -
dég ta ná rok. A ró mai jog gal ez hosszú éve ken volt így. Mi vel egy ide ig ta nár se géd sem
volt, vál lal tam, hogy a nem zet kö zi ma gán jog mel lett ró mai jog ból is tar tok ta nár se -
géd ként gya kor la to kat. (Ez ké sõbb le he tõ vé tet te, hogy az el sõ éven is in dul jon ma -
gyar nyel vû ok ta tás. Ró mai jog ból tar tot tam az el sõ órá kat ma gyar di á kok nak.) Szó val
ke mé nyek vol tak a mér cék, nem volt könnyû tan erõt to bo roz ni – ki sebb sé gi tan erõt
kü lö nö sen nem. (Itt most meg je gyez ném, hogy né hány év ti zed múl va, ami kor ma gán -
egye te mek in dul tak, meg vál to zott a hely zet, lát vá nyo san gaz da go dott az ok ta tói ál lo -
mány – de csak azu tán, hogy csak lát vá nyo san fosz lot tak a mér cék.) 

Min den eset re 1970-ben meg szü le tett egy ön igaz ga tói dön tés (hosszú vi ta és nyílt
sza va zás után), és el in dul ha tott a rész le ges ma gyar nyel vû ok ta tás. Ez zel együtt volt
még egy kí sér le tem, a szak ter mi no ló gi ai lek to rá tus meg szer ve zé se. Azt ter vez tük,
hogy hogy a di á kok azo kon a te rü le te ken is sa já tít sák el a ma gyar jo gi ter mi no ló gi át,
me lye ken nem folyt ma gyar ok ta tás, és ez ké pe sí tet te vol na õket a – rész ben lé te zõ,
rész ben re mélt – ma gyar nyel ven va ló ügy in té zés re az igaz ság szol gál ta tás ban és köz -
igaz ga tás ban. Amíg ez zel pró bál koz tam, több be szél ge tés ben fel me rült a kér dés,
hogy ez is csak ma gya rul in dul jon, vagy pe dig a Vaj da ság ban el is mert va la mennyi
ki sebb sé gi nyel ven. Egy asz tal tár sam a Do mi nó ban amel lett volt, hogy csak ma gya -46
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rul. Az zal ér velt, hogy ez a te rü let, ahol élünk, volt már Ma gyar or szág, de so ha sem
volt Szlo vá kia, Ro má nia vagy Ruténia. Ezt nem tar tot tam sze ren csés ér ve lés nek. Úgy
lát tam, hogy he lye sebb len ne nem csak ma gya rul in dí ta ni lek to rá tust, ha nem min -
den nyel ven, me lyek a Vaj da ság Tar to mány ban el is mert ki sebb sé gi nyelv. Ez sok kal
job ban oda il lett ah hoz a tá masz hoz, me lyet hasz nál ni akar tam. Job ban kö tõ dött a
„test vé ri ség-egy ség” ve zér szó hoz is. Szó val úgy lát tam, hogy eb ben a ke ret ben biz -
ton sá go sab ban he lyez ke dik el a ma gyar lek to rá tus. Ezért a terv ben, me lyet az asz tal -
ra tet tem, ott volt min den ki sebb sé gi nyelv. 1970-ben még csak ma gyar nyel vû lek -
to rá tus in dult, de ké sõbb si ke rült össze hoz ni szlo vák, ro mán és ru szin nyel vû szak -
lek to rá tust is. Az el sõ ma gyar lek tor Hock Re zsõ volt. Ne héz el kép zel ni szí ne sebb
élet raj zot, mint az övé. Zomborban járt ál ta lá nos is ko lá ba, Nagybecskereken érett sé -
gi zett. Az tán jo got hall ga tott. Pes ten kezd te, Zág ráb ban foly tat ta, Pé csett dip lo má zott
1930-ban. Majd kom mu nis ta lett, és bör tön be ke rült. 5 év ra bos ko dás után (Mitrovi-
cán) nem tud ta a jo gász szak mát foly tat ni, ha nem ká vé há zi ze nész lett. Ké sõbb lám -
pa er nyõ ket ké szí tett. 1941-ben is mét bör tön be ke rül, de si ke rült To po lyá ról Pest re
szök nie. Az tán vissza tér Szer bi á ba, és belügyminiszer-helyettes lesz. 1946-ban õ
lesz az in du ló Hét Nap cí mû sza bad kai ma gyar he ti lap fõ szer kesz tõ je. Az tán 1948-
ban (csak úgy, mint Vorgićot) õt is a Sztá lin-pár ti ak kö zé so rol ják, és a hír hedt Goli
Otok bün te tõ tá bor ba ke rül egy ad ri ai szi ge ten. Két év múl va ki sza ba dul, is mét új ság -
író lesz, a Hi va ta los Lap for dí tó ja, a tar to má nyi for dí tó szol gá lat dol go zó ja. Szó val õ
lett az el sõ lek tor. 1970-ben 65 éves volt. Õt Fe hér Kál mán kö vet te, aki ve lem ta nult
jo got Belg rád ban. Ott is meg is mer ked tünk, de Új vi dé ken kö ze leb bi ba rát ság ba ke rül -
tünk az Új Symposion szer kesz tõ i ként. Kál mán in kább köl tõ volt, mint jo gász. Egy
da ra big a FO RUM ki adó ház ve zér igaz ga tó ja volt, majd né hány évig ju go szláv nagy -
kö vet Bang la des ben. Köz ben össze ál lí tott egy szerb–magyar jo gi szak szó tárt is. Kál -
mánt Letsch End re kö vet te. Õ di á kom volt az Új vi dé ki Jo gi Ka ron, ügy vé di pá lyá ra
ké szült, de jó né hány évig lel ke sen vé gez te a lek to ri fel ada to kat, és pub li kált is eb -
ben a té ma kör ben. A lek to rá tus több cso port ban mû kö dött, tan évek sze rint. Vol tak
idõk, ami kor csak az el sõ éven több mint 50 ma gyar di ák volt, és ek kor az el sõ tan -
éven is két cso port ala kult.

A pár hu za mos ok ta tást ne he zebb volt meg szer vez ni, mint a lek to rá tust. Itt jó val
több em ber re volt szük ség. Né hány év múl va oda ju tot tunk, hogy elõ adá sok két tan -
tárgy ból foly tak ma gya rul, gya kor la tok pe dig 11 tan tárgy ból. Ezek ben az évek ben si -
ke rült fel ven ni több ma gyar ta nár se gé det. Va la mennyi en az Új vi dé ki Jo gi Kar volt di -
ák jai vol tak. Ta nár se géd lett Végh Eni kõ, aki mun ka jo got ta ní tott, majd Szal ma Jó -
zsef, akit kö tel mi jog ra vet tünk fel. Õket kö vet ték Od ri (ké sõbb Kar tag) Ág nes (jog el -
mé let), Ökrész (ké sõbb Bor dás) Ber na dett (nem zet kö zi ma gán jog), Fe jõs Ist ván (bün -
te tõ jog), és Szücs Mag dol na (ró mai jog), aki Fe jõs Ist ván fe le sé ge lett. Egy-két évig
Losoncz Alpár is ta nár se géd volt, és po li ti kai gaz da ság tant ta ní tott. Szé kely Lász ló
nem jo got vég zet, õ szo ci o ló gi á ból tar tott gya kor la to kat – ma gyar nyel ven is. Ezek az
ak ko ri ta nár se gé dek zöm mel ta ná rok let tek, és ez után már nem csak gya kor la to kat,
de elõ adá so kat is tar tot tak. Ma már va la mennyi en nyug dí ja sok. (Losoncz Alpár ki -
vé te lé vel, aki ta nít még, de más ka ron. Szé kely Lász ló pe dig tá vo zott kö zü lünk.) Vol -
tak olyan ok ta tók is, akik nem a Jo gi Ka ron vol tak ál lan dó mun ka vi szony ban, ha nem
bí ró sá gon vagy má sutt. Ezek kö zé tar toz tak Egeresi Ve ro ni ka, Hübsch Ri chárd és
Füs tös Ka ta lin bí rák. Né hány évig Ózer György is tar tott gya kor la to kat – ne ki az új -
vi dé ki vá ro si köz igaz ga tás ban volt tiszt sé ge.
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Egy apró emléket teszek még hozzá a történethez. Amikor megindulhatott a ma-
gyar terminológiai lektorátus, a diákok zömmel tudtak róla, de ki kellett tenni egy
hirdetést is, jelezve, hogy mikor és melyik tanteremben indul. Ezt le is gépeltem (író-
gépen), és elvittem az illetékes tisztviselõhöz, kérve, hogy tûzze ki a hirdetõtáblára.
Õ azonban azzal válaszolt, hogy nem tehet ki olyan értesítést, melyet nem ért, mert
ki tudja, mi van odaírva. Ezzel a problémával elmehettem volna a dékánhoz, de nem
akartam tovább élezni a tisztviselõvel alakuló konfliktust, és egyszerûbb megoldást
választottam. Magam tûztem ki a magyar lektorátus órarendjét bejelentõ papírlapot
a hirdetõtáblára. 

Ma már más akadályok vannak.
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