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A csoport vasárnap a tájházban járt, ahol 
Ternovácz István és Gusztony András az idő-
szerű szerbiai helyzetről, benne a magyarság 
helyzetéről tartott előadást, majd kérdésekre 
válaszoltak.

A tájházban Horváth Lászlóval, a kollégium 
igazgatójával beszélgettünk:

– A kollégium diákjaival és tanáraival jöt-
tünk a Délvidékre, itt szálltunk meg Temerinben. 
Ez volt a fő úticélunk Ternovácz Bálintnak kö-
szönhetően. A kollégium már 
alapítása, tehát 1890 óta ma-
gában hordja az alapeszmei-
séget, hogy a Kárpát-meden-
cei magyarsághoz egészében 
kötődik, hiszen mikor épült, 
már akkor is Kárpát-medence-
szerte érkeztek oda tehetséges 
diákok, és az új kollégium tör-
ténetében is, a legújabb idők-
ben pedig legfőképp. Sorra 
szervezünk olyan kirándulá-
sokat, hogy a határon túli te-
hetséggondozó magyar ajkú 
intézményeket, és egyáltalán a 
magyar ajkú felsőoktatási intézményeket megláto-
gassuk, velük felvegyük a kapcsolatot, és szorosra 
fűzzük az együttműködést, illetve megtekintjük a 
tájat, annak emlékeit, és találkozunk a határon 
túli magyarság képviselőivel. Ráfér ez a kollégis-
ta diákságra, és lelkesen mellé is álltak ennek a 
gondolatnak. Jártunk már Erdélyben egy hosszú 
úton két évvel ezelőtt, tavaly Kárpátalján, és már 
nagyon vártuk, hogy jöhessünk a Délvidékre.

• Diáktoborzás is egyben a látoga-
tás?

– Jó értelemben vett diáktoborzás, mert azt 
nem szeretnénk mi sem, hogy elvigyük innen a 
tehetségeket, de ahogyan tudjuk őket támogat-
ni, abban mindent megteszünk. Egész konkrét 
példát tudok mondani. Az Eötvös Lóránd Tu-
dományegyetem évről-évre nyáron szervez egy 
nyári egyetemet határon túli magyar ajkú diá-
koknak, egyetemistáknak. A rektor úr nagyon 

támogatja ezt a gondolatot, az Eötvös Collegium 
is részt vesz ebben, és fogadjuk az ottani prog-
ramra, egy hétre az itteni érdeklődőket, jelent-
kezőket. Az, hogy mi eljövünk, itt vagyunk, – így 
volt ez Erdélyben, Kárpátalján is, most voltunk 
Szabadkán, megyünk Újvidékre, tehát a magyar 
felsőoktatási intézményekbe – ez rengeteget 
jelent. A személyes kapcsolatfelvételnek kö-
szönhetően valóban jönnek olyan diákok, akik 

ott részt vesznek, meg-
ismerkednek Budapest-
tel, a kollégiummal, és 
ez adhat nekik egyfajta 
lendületet.

Eötvös-kollégisták látogatása
Vasárnap vajdasági körútja során Temerinnel ismerkedett a budapesti Eöt-

vös Collegium mintegy harmincfős csoportja, köztük az intézmény vezetői és 
egyetemi hallgatók. Jövetelük célja az volt, hogy felvegyék a kapcsolatot az itteni 
magyar ajkú felsőoktatási intézményekkel, vezetőikkel és diákjaikkal, továbbá, 
hogy körbejárják a tartomány történelmi nevezetességeit. Utazásuk megszerve-
zésében jelentős szerepet vállalt a temerini Ternovácz Bálint, aki 2009 óta maga 
is a kollégium lakója. Bálint egyébként a Budapesti Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Történelmi Tanszékén diplomán túli tanulmányokat folytat, a középkori 
és kora újkori szakirány levéltárosi szakán, a mesterképzőn tanul. 

• A délvidéki látogatás során mit látott, 
mit tapasztalt?

– Őszintén szólva zavarba ejtő az a meleg 
szeretet, amivel itt fogadnak minket, úgyhogy 
mindig azon töprengünk a kollégák között, hogy 
valamiképpen lássák és érezzék, hogy ez milyen 
hatással van ránk, és hogy ezt viszonozhassuk 
legalább képletesen. Olyan mély és szerteágazó 
színes programot szervezett nekünk Ternovácz úr 
– mi csak így szólítjuk egymást a kollégiumban 
régtől fogva –, hogy párját ritkítja. És ezek nem 
üres dicsérő szavak. Napról-napra mind a táj, a 
történelmi emlékek és a városokban a személyes 
találkozások rengeteget adnak.

• Temerinben mit tapasztaltak?
– Én dunántúli, soproni születésű vagyok, 

alföldi tájakon jártam már, ahhoz igazodik az 
itteni világ is. Gyönyörűen rendezett, szép vidéket 
és portákat láttunk, amennyit itt tapasztaltunk. 
Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon 
köszönjük ezt a szíves látást. 

• Voltak más temerini diákjaik is?
– Ternovácz úr az első fecske, reméljük, 

hogy lesznek követői, olyanok, akik haza-
hazajönnek, sőt, akik nem szakadnak el innen, 
és visszahozzák a tudást, átadják azt és emelik 
a földijeiket.

Ternovácz István előadását hallgatják a vendégek

V. D. J.

MERRE JÁRT A CSOPORT?
– Azokat a helyeket iktattam be, amelyeket 

ismerek és szeretek. Első állomásunk Szabadka 
volt. Bár az időjárás nem nagyon kedvezett, de 
az elszánt csoport Balogh István vezetésével 
elment a római sáncokhoz, a Sóskopóra, ké-
sőbb az aracsi pusztatemplomhoz, eljutottunk 
Nagybecskerekre, majd Titelre, a Tisza és a Duna 
összefolyásához. Vasárnap részt vettünk a fél 
kilences szentmisén. Ezúton is köszönetet mon-
dok Szungyi László esperes atyának, aki nagyon 
nagy szeretettel köszöntött és fogadott bennünk. 
Jártunk még Újlakon (Ilok) és Bácson, vasárnap 
délután megtekintettük a tájházat, este táncház 
zárta a programot. Hétfőn volt a Collegium hivata-
los Trianon-megemlékezése a nyugati temetőben 
a tömegsírnál, ahol Ternovácz István mondott be-
szédet. Utána az Újvidéki Egyetemre látogattunk, 
ahol az újvidéki és a pesti egyetemisták találkoz-
tak, majd Péterváradon és Karlócán jártunk. A 
keddi belgrádi látogatással zárult a kirándulás 
– mondja Bálint az útvonal szervezője.


