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Szerb nemzetiségi képzés a Szegedi Tudományegyetemen 

 

 A tanulmány összefoglalja a Szegedi Tudományegyetemen közel húsz éve folyó szerb 

nemzetiségi képzés történetét és a felmerülő gondokat. A Bologna-rendszer megszüntette 

a kétszakosságot. Az egyszakos bölcsészképzés a nemzetiségi szakok esetében 

egzisztenciális bizonytalanságot rejt magában, s ezért kevesen mernek jelentkezni e 

szakokra. Tanárképzésben a hallgatók az egyik szakjukból lényegesen kevesebb 

ismerethez juthatnak, ami a minőség rovására megy. A tanárképzés e problémáját a 

törvényhozás is felismerte, s a következő évektől visszaállítják a kétszakosságot. 

Bölcsészképzésben is a kétszakosság bevezetésére volna szükség, hiszen a két szak jobb 

elhelyezkedési lehetőségeket és szélesebb látókört biztosíthatna a jövő nyelvészei és 

irodalmárai számára. 

   

A múlt 

 1. A szlavisztika kezdetei a Szegedi Tudományegyetemen  

 Szeged a trianoni diktátum következményeként, 1921-ben lett egyetemi város, ide menekült 

ugyanis a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, amelynek története az 1581-ben 

Báthory István által megalapított jezsuita akadémiáig vezethető vissza (Makk – Marjanucz 

2011: 2–12). A kolozsvári egyetemen tudomásunk szerint nem volt szlavisztikai képzés, s ez 

az újjáalakuló egyetem első évtizedeiben is így maradt, azonban az egyetem megerősödése 

után világossá vált, hogy a város földrajzi helyzetéből kifolyólag is szükség van a szláv, 

elsősorban a déli szláv filológia oktatására. Figyelemre méltó, hogy az első lépéseket ebben az 

irányban éppen a II. világháborút megelőzően, illetve a világháború idején tette meg az 

egyetem. 1935-től Doroszlai Mihály szerb nyelvi órákat tartott az egyetemen. 1941 

áprilisában a magyarországi szlovén Pável Ágostont (Avgust Pavel) magántanárrá nevezték 

ki, és megbízták a déli szláv filológia oktatásának megszervezésével és előadások tartásával a 

déli szláv–magyar irodalmi kapcsolatok témájában, 1942 decemberében pedig Hadrovics 

László kapott magántanári kinevezést. 1944-től tervezték délszláv filológiai tanszék 

beindítását, ahol szerbtanári képesítést is lehetett volna szerezni. A háború és a későbbi 

változások következtében azonban a tanszék nem alakult meg, jóllehet folytak déli szláv 
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filológiai témájú előadások és szerbhorvát nyelvoktatás is. Tanszékalapításra csak 1947-ben 

került sor, megkezdte munkáját a Szláv Filológiai Tanszék, ahol azonban csupán két évig 

folyt déli szláv témájú oktatás, mivel a déli szláv filológia és a szerb és horvát nemzetiségi 

tanárképzés feladatát Pécsre osztották ki. A tanszék Orosz Nyelv és Irodalmi Tanszékké 

alakult át, és 1991-ig ezen a néven működött. 1991-ben Szláv Filológiai Tanszék lett a neve, 

1997-ben pedig Szláv Intézet, amely Orosz Filológiai Tanszékből és Szláv Filológiai 

Tanszékből áll. A szerb képzés ez utóbbin folyik. (A tanszék részletes történetét H. Tóth Imre 

egyetemi tanár írta meg, a fenti adatok is az ő munkáiból származnak: H. Tóth 1975 és H. 

Tóth é. n.) 

 Az előbbiekben említett névváltozást fontos tartalmi folyamat előzte meg. A tanszék, ha csak 

lehetőség volt rá, igyekezett más szláv nyelvekből fakultatív nyelvtanulási lehetőséget 

biztosítani a hallgatóinak, akik közül sokan éltek is ezzel a lehetőséggel. A tanszéken erős 

volt az oktatók nyelvtörténeti és szélesebb szlavisztikai érdeklődése, s már régen szerették 

volna bővíteni a képzést. A szlavisztikai szakok beindítása elsősorban három vezető 

oktatónak, H. Tóth Imrének, Fejér Ádámnak és Ferincz Istvánnak volt köszönhető. Saját 

elhatározásunkból, de a tanszék támogatásával már jóval a rendszerváltás előtt hárman is 

beiratkoztunk az ELTE szláv szakjaira (ukrán, cseh, szerbhorvát), hogy megteremtsük a 

feltételeket a bővítéshez. 1985–1986 körül végeztünk. A tanszéken már a rendszerváltás előtt 

4 éves B szakos képzésben szlavisztikai szakokat hirdettünk meg, amelyek közül a 

szerbhorvát be is indult, és két évfolyam végzett e szakon. A B szak programja majdnem 

lefedte az akkori bölcsészképzés programját, csupán szakdolgozatot nem kellett írniuk a 

hallgatóknak. 

 2. A szerb nyelv és irodalom szak beindulása (régi, osztatlan képzés) 

 A balkáni háborúk idején, elsősorban a hazai horvátok részéről felmerült az az igény, hogy az 

eddig összemosott „délszláv”, „szerbhorvát” képzés különváljon. A Pécsi Tanárképző 

Főiskolán maradt a horvát képzés; a szerb képzésnek új helyet kellett találni. A szegedi 

egyetemen mindehhez már megvoltak az alapok, igény és fogadókészség is volt rá, így a 

szerb képzés hozzánk került. Megörököltük a pécsi szerb lektort (Pavle Papulin) és egy 

tanársegédi állást, amelyet azonban akkori rektorunk azonnal elvett tőlünk, mondván, arra a 

most induló közgazdasági karnak van nagyobb szüksége. A státuszt sohasem kaptuk vissza… 

 1993 őszén tanszékünkön beindult a három új szlavisztikai szak: bolgár, ukrán, szerb nyelv 

és irodalom, mindhárom tanárképes szakként. A kezdeti időkben a hiányzó oktatókat óraadó 

tanárokkal pótoltuk. Ebben elismerő köszönet illeti a Soros Alapítványt, amely éveken át 

fedezte három újvidéki egyetemi tanár átjárásának minden költségét, akik kéthetenként két-

két napot töltöttek Szegeden. Később a saját minisztériumunktól kaptunk e célra pénzt, és 

kapunk ma is. Ez természetesen huszadannyi összeg, mint amennyibe akár egyetlen egyetemi 

tanár állandó foglalkoztatása kerülne. A képzés színvonalát az átjáró, ismert és elismert 

egyetemi tanárok, Jovan Jerković, Mirjana Burzan és Mirjana Stefanović neve is garantálta, 

akik nem csak az óráikat tartották meg, hanem nagy segítséget jelentettek a tananyagok, 

tematikák, vizsgaanyagok összeállításában, s folyamatos, élő kapcsolatot biztosítottak az 

Újvidéki Egyetemmel és a szerb felsőoktatással. 
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2.1. A képzés felépítése, jellegzetességei 

 Az 5 éves, osztatlan képzés felépítése hasonló volt, mint az ELTE egyetemi szakán. A 

hallgatók választhattak, hogy csak bölcsészdiplomát szeretnének vagy tanári diplomát is. A 

jelenlegi, bolognai képzéssel ellentétben a tanár szakos hallgatóknak a szakmai tárgyakat 

ugyanolyan óraszámban kellett teljesíteniük, mint a bölcsészeknek, és ehhez jöttek még a 

pedagógiai, pszichológiai tárgyak, a szakmódszertan és a tanítási gyakorlat, illetve rövidebb, 

néhány napos iskolai elfoglaltságok. A régi tanárképzés tehát a bolognai rendszer által 

biztosított oktatáshoz képest lényegesen több ismeretet nyújtott, mint a bölcsészképzés, s 

maga a diploma is többet ért és ér. 

 Hallgatóink – egy-két kivételtől eltekintve – kétszakos képzésben vettek részt. Mindkét 

szakjuk egyenrangú volt. Az egyetemen belüli, valamint a Juhász Gyula Tanárképző 

Főiskolával kötött speciális egyezség alapján a hallgatók a szerb mellé bármely egyetemi 

vagy főiskolai szakot felvehettek. Tehát a hallgatók egy másik egyenrangú bölcsészszakot 

(általában angolt, németet, történelmet), ritkábban természettudományi szakot (pl. 

matematika), vagy főiskolai tanárszakot (ének, rajz) végeztek, így viszonylag biztonságban 

érezhették magukat, remélhették, hogy két egyenrangú szakkal sikerül munkát találniuk. Az 

iskolák, de a művelődési intézmények és a magáncégek is mindenképpen szívesebben 

fogadják a kétszakos tanárokat, illetve bölcsészeket, mint az egyszakosokat. 

 Hallgatóink tanítási gyakorlatukat általában a budapesti Szerb Általános Iskolában és Gim-

náziumban végezték. A szakvezető tanárok a nehézségek ellenére mindent megtettek, hogy 

hasznos legyen a gyakorlat. 

 2.2. A hallgatók összetétele 

 Hallgatóink összetétele vegyes volt, ahogy ma is az: évfolyamonként 1–2 hazai szerb 

hallgató, 3–4 vajdasági magyar, 1–2 magyarországi magyar. A hazai szerbség kis száma miatt 

nem is volt várható nagyobb számú jelentkező a szakra. A beiratkozott hallgatók nyelvi 

felkészültsége általában elég hiányos volt, csak kevesen beszéltek valóban anyanyelvi szinten. 

De kaptak öt év türelmi időt, s nagyobb részük behozta lemaradását. Sajnos, az otthonról 

hozott, berögzült hibák, nyelvjárási formák sokszor igen makacsnak bizonyultak, 

bizonyulnak. Tanszékünk azt is fontosnak tartotta, hogy a szerb nyelvvel és kultúrával ne csak 

azok ismerkedhessenek meg az egyetemen, akik a nyelvet már gyermekkorukban 

elsajátították, hanem azok is, akiknek erre nem volt lehetőségük, s akik a szakot felnőttkorban 

felébredt őszinte érdeklődésből és nem származásuk miatt választották. A magyar hallgatók 

egy részét nyelvtudás nélkül vettük fel, az öt év alatt természetesen nem jutottak anyanyelvi 

szintre, ők általában bölcsészdiplomát kaptak. 

 Az osztatlan képzésben eddig 50 hallgató kapott diplomát, számuk valószínűleg összesen 53 

lesz. 

     

2.3. Hallgatóink elhelyezkedése 

 A nálunk végzett hallgatók egy része ténylegesen tanárként vagy nevelőként helyezkedett el, 

a környező falvakban és a budapesti Szerb Általános Iskolában és Gimnáziumban. Ketten 

szereztek PhD-fokozatot. Két volt hallgatónk jelenleg doktori képzésben vesz részt. 
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Hosszabb-rövidebb ideig nyelviskolákban is tanítottak néhányan. Vannak, akik a Vajdaságba 

visszakerülve ott tanítanak szerbet magyar iskolákban. A többiek bankoknál, vegyes 

vállalatoknál, a megyei iparkamaránál, utazási irodáknál stb. helyezkedtek el. Sajnos, vannak 

olyanok is, akik nem tudtak szerb szakos végzettségüknek megfelelő állást találni. 

  

2.4. A szak beindulásának hatása a környék szerb kisebbségére 

 A szerb szak beindítását a szegedi és a Szeged környéki szerb kisebbség, de a többi szerb is 

vegyes érzelmekkel fogadta. Örültek, hogy gyermekeiknek nem kell Budapestre menniük, ha 

szerb szakot szeretnének végezni, ugyanakkor nem bíztak bennünk, hiszen nem az általuk 

ismert tanárok tanítottak (szerb szakos egyetemi végzettsége csak egy deszki, nyugdíj előtt 

álló tanárnak volt). A bizalmatlanság azonban néhány év alatt eltűnt, s kifejezetten jó 

kapcsolatban vagyunk a helyi és környékbeli szerbekkel. Hallgatóink aktívan részt vesznek 

rendezvényeiken, ha hívják őket, ott vannak az országos szerb nyelvű szavalóversenyeken is. 

Ünnepi alkalmakkor, évfordulókon lektoraink műsorokat állítanak össze. Visszahoztuk a 

feledésből Szent Száva napjának megünneplését, amely szerb iskolai ünnep, január 27-re esik, 

s valaha éppen Szegeden ünnepelték meg először, de azután ez az ünnep feledésbe merült. 

Szent Száva napját minden évben megtartjuk: először Szent Száva liturgiáját mutatja be a 

helyi szerb pap (volt már, hogy három szerb pap is részt vett az ünnepen), majd a helyi 

óvodások verseket mondanak, hallgatóink pedig a lektor vezetésével műsort mutatnak be, s 

mindezt kötetlen beszélgetés zárja. A helyi szerbek nagy örömmel vették a hagyomány 

felélesztését, szívesen jönnek el, s tanszéki kollégáim is mindig számon tartják Szent Száva 

ünnepét. Tudományos és irodalmi előadások, kiállítások megszervezésében is rendszeresen, 

szinte automatikusan együttműködünk a helyi szerb közösséggel, sokszor közösen 

finanszírozzuk a rendezvényeket, ki a szállást, ki az útiköltséget, ki a honoráriumot, s így 

mindig összejön a szükséges pénzösszeg. (E rendezvényeket a Tanszéken körülbelül 20 évvel 

ezelőtt alapított civil szervezet, a Szláv Kultúrák Baráti Köre is támogatja.) Az hiszem, 

nyugodtan elmondhatom, hogy a szerb szak megindítása kifejezetten jó hatással volt a helyi 

szerbek közösségi életére, akik sajnos jobbára idősebb emberek. Fiataljaik, ha vannak, saját 

gondjukkal-bajukkal vannak elfoglalva, nemigen érnek rá programok szervezésére. 

  

A jelenlegi helyzet: Bologna 

 Az eddig leírtak az osztatlan, hagyományos, kétszakos képzésre vonatkoztak. 2006-ban 

nálunk is bevezették a bolognai-rendszerű, kétszintű képzést, azóta mi is ebben a rendszerben 

tanítunk, bár még vannak az osztatlan képzésben valamilyen okból lemaradt hallgatók is. 

  

1. Alapképzés (BA) 

 Alapképzésben a 2011/2012-es tanévben 15 főszakos és 23 minor szakos hallgatónk volt, 

összesen tehát 38-an, a legtöbben, 5+8-an a harmadéven. Három évfolyamon eddig nyolcan 

kaptak diplomát, de vannak néhányan, akiknek már csak a szakdolgozat megírása van hátra. 
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A szakon szerb nyelvű órákat egyetemi közalkalmazottként egy, az Újvidéki Egyetemen 

végzett, kulai születésű szerb lektor (Suzana Burojević), egy egyetemi tanársegéd (Orcsik 

Roland) és egy egyetemi docens (Kacziba Ágnes) tart. A lektoron kívül három óraadó 

nyelvtanárunk van, mindhárman nálunk végeztek (Galić Vesna, Márkus Andrea, 

Jakimovszkiné Sánta Judit). Külföldről két egyetemi tanár jár át kéthetenként: Mirjana 

Stefanović irodalmár, egyetemi tanár 1995 óta jár át Újvidékről, ő már hivatalosan is 

egyetemünk magántanára. Milja Radan nyelvészprofesszor Temesvárról jár hozzánk, 

mondattant és nyelvjárástant tanít. A külsősök óráit a minisztériumi pótlékokból tudjuk 

fizetni. Természetesen igen nehéz helyzetbe hozna bennünket, ha e pótlékokat megszüntetnék. 

 Nálunk az alapképzés (azaz a BA-képzés) Bologna szellemének megfelelően általános 

jellegű, tehát szlavisztika szak, azon belül van szerb nemzetiségi szakirány. Ebből következik, 

hogy az órák jelentős része közös az egyéb szláv szakosok óráival. Ezeken az órákon 

általános jellegű ismeretek átadására van lehetőség (például magyar–szláv nyelvi és irodalmi 

kapcsolatok, a szláv nyelvű irodalmak áttekintése, stb). Ezek az órák magyar nyelven folynak, 

s csak a nyelvórák (beszédgyakorlat, szövegértés és szövegalkotás, nyelvtani gyakorlatok: 

összesen heti 6–8 óra), a leíró nyelvtan (heti 2 óra), az irodalom- és kultúrtörténet (heti 2 óra) 

és a műfordítás-elemzés (egy félévben heti 2 óra) szerb nyelvű. A nemzetiségi tartalmak 

leginkább a nyelvórák témaválasztásában (néprajzi, országismereti jellegű szövegek, 

fordítanivalók), az irodalom- és kultúrtörténeti órákon jelentkeznek. A hallgatók rendszeresen 

és aktívan részt vesznek a helyi szerbség rendezvényein, szavalnak, színdarab-részleteket 

adnak elő, részt vesznek az országos szavalóversenyeken is. A jövendő tanár szakosok az 

eddigiekben mindig megismerkedtek a környékbeli (deszki, battonyai) szerb iskolákkal is. 

  

2. Mesterképzés (MA) 

 Mesterképzés keretében bölcsész vagy tanár szakirány választható. Mesterszakon csak – az 

osztatlan képzés ötödévének megfelelő – másodéven volt két bölcsész szakos hallgatónk. A 

2011/12-es tanévben nem tudtunk mesterszakon hallgatót felvenni; volt ugyan két 

jelentkezőnk tanári szakra, de a másik (földrajz) szakjukat nem sikerült időre befejezniük. 

Sajnos, minden szakon jellemző, hogy a hallgatók az alapképzést nem tudják 3 év alatt 

befejezni. Az utolsó félév egyetlen sikertelen vizsgája már automatikusan csúszást jelent, s ez 

kihatással van a mesterszakra felvehetők számára is. A mesterszakos hallgatók kis száma 

egyébként is minden szakon, még a tömegeket vonzó szakokon is nagy probléma. 

 A mesterképzésen, bölcsész szakon az órák nagy része szerb nyelvű, de ott is vannak magyar 

nyelven oktatott, közös szlavisztikai tárgyak. A tanár szakosok minden szakmai órája szerb 

nyelven folyik. A mesterszakos hallgatók speciális nemzetiségi ismeretekkel az alapszakon 

leírtakon kívül a nyelvjárási órákon, a szerb–magyar nyelvi kapcsolatokat, interferencia-

jelenségeket bemutató órákon találkoznak. 

  

3. Doktori képzés (PhD) 

 Kifejezetten szerb doktori képzés nincs, a tehetséges hallgatók az ELTE doktori képzésén 

tanulnak tovább. (Volt hallgatóink közül ketten szereztek PhD fokozatot, egy pedig most 

másodéves.) Nálunk történeti szlavisztikából lenne lehetőség szerb nyelvtörténeti tárgyú 
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tanulmányokra, de erre még nem volt jelentkező. A tanszékünkön működő orosz irodalmi 

doktori iskola keretein belül egy volt hallgatónk orosz–szerb összehasonlító 

irodalomtudományi témában jár doktori képzésre, most végezte el a harmadik évet. 

 4. Problémák 

 Szakunk, illetve szakirányunk számos problémával küzd, amelyeket helyi szinten nemigen 

lehet megoldani. Az általános pénztelenség, az elvonások nehézséget jelentenek, de valahogy 

mégis áthidalhatóak. Az igazi problémák, időzített bombák a bolognai képzés bevezetéséből 

fakadnak, amely igen nehéz helyzetbe hozta a szerb nemzetiségi képzést – csakúgy, mint az 

összes többi, nem nagy tömegeket vonzó szakot is. 

 4.1 Egyszakosság, másfélszakosság: előre beprogramozott bizonytalanság, 

elhelyezkedési nehézségek 

 A bolognai képzés az alapképzés szintjén egyszakos, vagy a legjobb esetben másfél szakos. 

(Egyszakos, ha az alapképzésben szakon belüli specializációt, másfél szakos, ha 50 kredites 

minor szakot vesz fel a hallgató.) A minor szakon 6 félév során 50 kreditet kell teljesíteni (a 

főszak mintegy 120 kreditjével szemben), ez nyilvánvalóan igen hiányos ismereteket 

eredményez. 

 Az alapszak elvégzése után a hallgatónak több lehetősége van. Elképzelhető, hogy 

abbahagyja felsőfokú tanulmányait. Ha folytatja a stúdiumokat, lehet, hogy teljesen más 

irányban, más jellegű mesterszakon tanul tovább, ekkor azonban rendkívül sok pótolnivalója 

lesz. Ha a mesterképzésben szerb nemzetiségi szakon marad, választhat a bölcsészképzés és a 

tanárképzés között. A kettő együtt nem végezhető el. 

 A mesterszakos bölcsészképzés ténylegesen egyszakos, 120 kredit teljesítendő. De mekkora 

az esélye egy egyszakos, szerb nemzetiségi szakirányos bölcsésznek a szakmában, tehát 

bölcsészként való elhelyezkedésre? Ha másik szakot is végezhetne, vagy ha tanár szakos is 

lehetne, akkor talán, de anélkül… A kétszakosságnak a régi képzésnél vázolt munkaerő-piaci 

előnye a bolognai rendszerben megszűnt. Ez nagy szakok esetében nem annyira tragikus, de 

kis szakoknál igen. Melyik szülő meri a gyermekét arra bíztatni, hogy bölcsészképzésben 

jelentkezzen szerb nemzetiségi szakra, vagy bármely más kis szakra? Ezt szerintem csak 

nagyon jó anyagi helyzetű vagy jó összeköttetésekkel rendelkező, esetleg egy következő 

diploma anyagi terheit is vállalni tudó szülő teheti meg. 

 A mesterszakos tanárképzés a bolognai rendszerben ál-kétszakos. A bemenetelhez ugyanis az 

előkészítő pedagógiai órákon kívül egy teljesített, mintegy 120 kredites főszakra és egy 

teljesített 50 kredites minorszakra van szükség. Tehát az egyik szakból már induláskor 

biztosítva van a mínusz. A régi, „korszerűtlen, nem EU-konform” képzésben a bölcsész és a 

tanár szakon is ugyanazokat kellett teljesíteni a szaktárgyakból. A bolognai rendszerben a 

mesterképzésben a bölcsész szakos 120 kreditnyi szaktárgyat teljesít. A tanár szakos az egyik 

tárgyából 40 kreditet, a másikból is 40 kreditet és pedagógiából is 40 kreditet teljesít. Szerb 

szakjából tehát harmadannyi szakmai ismeretre tesz szert, mint egy bölcsész! Ha a 

hallgatónak a szerb csak minor szakja, akkor a BA képzésen megszerezhető 50 és az MA 

képzésen megszerezhető 40, azaz összesen 90 szakmai kredittel tanári diplomát kaphat. 

Milyen tanár válhat belőle alapos szakmai ismeretek nélkül? A bolognai rendszerben végző 

tanár szakos hallgató egyik szakjából eleve szakmai alulképzettségre és ebből fakadóan 
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szakmai bizonytalanságra van ítélve. Hogy tudja majd megállni a helyét? Alig tud majd 

többet, mint az iskolai tananyag… 

 Mindez a nemzetiségi szakok esetében még nagyobb problémát jelent. A szerb-, román-, 

szlováktanárnak nem csak az a feladata, hogy – az idegen nyelvet tanító tanárokhoz hasonlóan 

– a nyelvet megtanítsa, hanem a nyelvészeti, irodalomelméleti és irodalomtörténeti 

alapismereteket, a világirodalmat is neki kell megtanítania. Feladata a magyartanáréhoz 

hasonlítható, de annál sokkal komplexebb. Ezt nem tudja teljesíteni, ha nem kap elegendő, 

biztos szakmai ismeretet. 

 A fentebb leírtak egyenes következménye, hogy a BA képzésen kevesen választják főszaknak 

a kis szakokat, köztük a nemzetiségi szakokat is. A mesterszakokon pedig csupán elvétve 

akad hallgató. Az egzisztenciális és szakmai bizonytalanságot kevesen vállalják. Nem 

bízhatnak a másik szakjukban, hogy ha mással nem, majd azzal találnak munkát. Van 

nemzetiségi szak, nemzetiségi képzés, csak éppen a talajt húzták ki a hallgató lába alól, a 

biztonságot, hogy az egyetemi évei alatt olyan diplomát szerezhet, amellyel viszonylag jobb 

esélye van az elhelyezkedésre. Megszüntették az egyenrangú kétszakos képzést, a nemzetiségi 

szak a bolognai rendszerben nem párosítható biztonságot adó, keresettebb szakkal. Papíron 

érvényesülnek a nemzetiségi jogok, a gyakorlatban azonban elhelyezkedési lehetőségeik – az 

egy- és másfélszakosság miatt – erősen korlátozottak. 

 A bolognai-rendszerű tanárképzés tarthatatlansága szerencsére a törvényhozók számára is 

világossá vált, a tanárképzés hamarosan ismét osztatlan, egyenrangú kétszakos lesz. A 

bölcsészképzésnél viszont egyelőre minden marad a régiben, pedig ott is vissza kellene térni 

ahhoz, ami bevált. Maradjon a kétszakaszos, BA és MA képzés, de lehessen egyszerre 

elvégezni két egyenrangú szakot. Ehhez nagy átalakításra és óraszám-növelésre sem lenne 

szükség. A bölcsészképzésben ugyanis igen nagy óraszámban vannak általános műveltséget 

biztosító, ún. általánosan művelő választott tantárgyak, amelyek közül a hallgatók leginkább 

aszerint választanak, hogy hol a legkisebb a követelmény. Ezek egy része helyett tanulhatnák 

a másik szakjuk tárgyait, s lehet, hogy rocktörténetből és borászatból kevésbé lennének 

felkészültek, de kétszakos, használható diplomát szereznének. 

 A bölcsész szakok esetében a kétszakos képzés mellett szól az az előny is, amelyet a 

kétszakos a másik szak elvégzésével megszerez. Nem papíron, hanem ismeretekben. Óv a 

szakbarbárságtól, kiegészíti az egyik szakon megszerzett ismereteket. A két szak lehet, hogy 

az államnak többe kerülne, de mindenképpen profitot hozó befektetés lenne, megmentene a 

kulturális szűklátókörűségtől. Nagyon nem mindegy ugyanis, hogy olyan angol szakos 

hallgatókat képezünk, akik kiválóan ismerik az angol nyelvet és kultúrát vagy pedig 

olyanokat, akik ugyanilyen jól ismerik az olasz, a francia, a spanyol, az orosz, stb. kultúrát, 

illetve nemzetiségeink értékeit is. Ha nem akarunk beszűkült látókörű országot, 

egyenszürkeséget, a bölcsészképzést ismét kétszakossá kellene tenni. 

  

4.2. Nyelvismeret, nemzetiségi tartalmak  

Illúzió azt hinni, hogy a nemzetiségi szakra jelentkezők anyanyelvi szinten tudnak szerbül. 

Otthonról már igen hiányos nyelvtudást hoznak (a legtöbben vegyes házasságban születtek, 

vagy vajdasági magyarok), s a nyelv még a Szerb Gimnáziumban érettségizetteknél is 

problémát jelent. Rendkívüli erőfeszítésekre van szükség, hogy valóban magas szintre fejlőd-
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jön a hallgatók nyelvtudása. Sok (heti 6–8) nyelvórájuk van, de ez részben elveszi az időt 

más, speciálisan kisebbségi ismeretektől, amelyeket így csak a nyelvórák keretén belül tudunk 

oktatni. A bolognai-rendszerű tanári szak 40 kreditjébe szinte lehetetlen „belegyömöszölni” a 

speciálisan nemzetiségi, kisebbségi ismereteket (a kisebbségekre vonatkozó szociológiai és 

jogi ismeretek, a magyarországi szerbek története, kultúrája, irodalma, népszokásai, iskola-

rendszere, stb.). Ez a bolognai képzésben teljességgel megoldatlan kérdés. 

  

4.3. Részképzés 

 A hallgatók anyaországbeli tartózkodása évek óta megoldatlan problémát jelent számunkra. 

Az egyetem évente 3–4 hallgatónak tud biztosítani részvételt nyári nyelvtanfolyamon, 

Újvidéken vagy Belgrádban. Ez ugyan nem jelent elegendő lehetőséget, de azért nem is 

lebecsülendő. Azonban megoldatlan, hogy hallgatóink egy-egy félévet részképzésen kint 

tölthessenek. A Minisztérium ilyen ösztöndíjakat nem kínál fel, pedig a rendszerváltás előtt ez 

jól bevált lehetőség volt. Mivel Szerbia nem EU-tag, sok ösztöndíj-lehetőségtől elesnek a 

hallgatók. Szerbia és Magyarország között létezik ugyan kulturális egyezmény, amely 

azonban ilyen lehetőségekre nem terjed ki. 

 Az egyetlen ösztöndíj, amely lehetőséget biztosíthatna szerbiai részképzésre, a Visegrádi 

Ösztöndíj Program, amelyre viszont pályázni és felvételizni kell – angolul. Akkor is, ha a 

választott témának a világon semmi köze nincs az angolhoz, s az is lehet, hogy a pályázót 

fogadó oktatók se tudnak angolul. Akkor is, ha a másik három ország szláv ország, és bőven 

megértenék az esetleg szerbül felvételiző hallgatót. A visegrádi ösztöndíj elnyerése eddig egy 

angol szakos hallgatónknak sikerült. A szerb főszakos–román minor szakos hallgatónk, aki 

egyébként még németet tanult, meg sem próbálta… Három nyelv nem lett volna elég… Ezt 

egyébként a nyelvhasználati jog durva megsértésének tartom. Se magyarul, se szerbül, se más 

idegen nyelven, csak angolul? Sajnos, EU-s pályázatoknál, de sokszor már hazaiaknál is 

mindenki természetesnek veszi, hogy a pályázati kiírástól kezdve minden angolul történik. Az 

angolul nem tudók eleve hátrányba kerülnek. Elvben a magyar is az EU hivatalos nyelve (és 

az lesz a szerb is, ha belépnek). Az EU-nak hatalmas fordítói apparátusa van, miért kell 

angolul pályázni? Ez mindenképpen a kis nyelvek, kis országok páriává, másod- vagy 

harmadrangúvá válását segíti elő. Saját országunkban nem használhatjuk pályázásra, 

ügyintézésre a magyar nyelvet, hogy a nemzetiségi nyelvet itt meg se említsem… Talán e 

tekintetben lenne tennivalója az ombudsmannak. 

  

A jövő: osztatlan, egyenrangúan kétszakos tanárképzés 

 1. A programtervezetről  

 A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról rendelkezik arról, hogy a tanárképzés 

ismét egyszakaszos, kétszakos lesz, a szakpárokban mindkét szakjukat egyenlő óraszámban 

fogják hallgatni a tanárjelöltek. Ez igen fontos és örvendetes hír, az előzőekben már 

kifejtettem, miért. Nemrégiben kézhez kaptam a középiskolai szerb- és szerb nemzetiségi 

tanárképzés tervezett programját, pontosabban a program első változatát, amelyet az érintett 

tanszékek javaslatai alapján még módosítani fognak. A program alapja valószínűleg 

valamennyi tanárszakra érvényes séma, ezt igazították hozzá a szerb nemzetiségi 
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tartalmakhoz. A tantárgycsoportok felépítését látva úgy tűnik, hogy mind az irodalom, mind a 

nyelvészet megfelelően reprezentált, a nyelvórák száma viszont kevés, pedig illúzió, hogy 

ezen a szinten már nincs szükség klasszikus nyelvórákra. A kisebbségi ismeretekre bőven jut 

idő, sőt, talán túl sok is, úgy tűnik, mintha a nemzetiségi politikusok képzését is a tanárképzés 

feladatának tekintenék. A pedagógiai tartalmaknál viszont soknak látszik a lélektelen 

felmérés, számításmódok, ahelyett, hogy a jövendő tanárok megtanulnák, hogyan váljanak a 

tanulók segítőivé, partnereivé a nehéz tanulási és élethelyzetekben. 

 Örvendetes lenne, ha a szerb nemzetiségi tanári szakot egyetlen szakként is elvégezhetnék 

azok, akik már rendelkeznek tanári diplomával, de nem a mai gyorsított, a 40 kreditnyi 

szaktárgyat egy félév alatt lezavaró rendszerben, hanem a felsőoktatási intézmény által kevés 

hallgató esetén is vállalható rendben, hasonlóan, ahogyan az régen az egyéni levelező 

hallgatók képzésében történt.  Az egyéni levelező képzés azt jelentette, hogy a hallgató 

levelezőként ugyanazokra az órákra járt be, mint a nappalisok, csak nem volt kötelező mindig 

ott lennie, a teljesítés volt a lényeg. Az lenne a fontos, hogy 1–2 hallgató kedvéért ne kelljen 

külön alképzést indítani, hanem beilleszkednének a rendes képzésbe, és annak üteme szerint 

vagy egyéni ütemezés szerint végeznék el a szakot (ők válogathatnák össze, melyik  tárgyat 

mikor veszik fel, stb.). Most egy év alatt megszerezhetik a másik tanári diplomát, de úgy, 

hogy a 4 félévre szánt szakos órákat 1 félév alatt kell teljesíteniük, nekünk meg megtartanunk 

(ez nagy szakokon, nagy oktatói létszám esetén  nem probléma). Ez teljességgel lehetetlen, ez 

kb. 4 oktató teljes heti óraszámát lefoglalná, ezért nem tudjuk meghirdetni ezt a képzésformát. 

Továbbá, a nemzetiségi tanári szakokat ne csak másik tanári szakkal együtt lehessen 

elvégezni, hanem például a néprajz, művelődésszervező, felnőttképzés és hasonló szakokkal 

párosítva is, hiszen a kisebb községekben nagy szükség van a kombinált végzettségű 

tanárokra. 

  

2. Gyakorlóiskola 

 Az általános tanárképzési programból és előbb említett terveinkből is látszik, hogy rendkívüli 

nehézségek elé fognak állítani bennünket a tanárképzés szakpedagógiai és szakmódszertani 

követelményei, hiszen nem számolnak a kis szakokkal, amelyek mögött nincs tanárok 

tömege, nincsenek nagy számban iskolák. Olyan szakokon, amelyeket számtalan iskolában 

tanítanak, talán nem nehéz jól felkészült módszertanost találni, aki szívesen áldozza életét e 

feladatoknak, s a hallgatók gyakorlóhelye sem probléma. A neveléstudományi tanszékek által 

összeállított tanárképzési programban, követelményrendszerben igen nehéz eligazodni, a 

feladat teljes embert kíván. A gyakorlótanítást elvben csak pedagógus szakvizsgával 

rendelkező vezető pedagógus irányíthatja. Nem vagyok benne biztos, hogy a szerb szakos 

kollégák között vagy a többi nemzetiség esetében van ilyen végzettségű szakember. Ezen 

újabb keletű szakképzettség megszerzése nyilvánvalóan nem kevés energiát kíván. Hogyan is 

vállalhatnák ezt a tanulást azok a szakvezető tanárok, akik a pesti szerb iskolában még 

órakedvezményt sem kaptak, ha tanárjelöltekkel foglalkoztak? Az eddigi fenntartó, a Fővárosi 

Önkormányzat szerint a gyakorlóiskolai kedvezmények csak akkor járnának, ha félévenként 

legalább 15 hallgatóval foglalkozna a szakvezető tanár. A két egyetemen összesen nincs ennyi 

hallgató tanárszakon… Tudomásom szerint az iskolákat most átvette az állam, remélem, 

átgondolják majd ezt a teljesíthetetlen feltételt. Pontosabban: el kell érni, hogy változás 

történjen.  Az igazi megoldás az lenne, ha minden kisebbséghez hozzárendelnének legalább 

egy iskolát, amely a tanárjelöltek létszámától függetlenül gyakorlóiskolai státuszt és 
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kedvezményeket kapna. Minden kisebbség számára – a hallgatói létszámtól függetlenül – 

biztosítani kell, hogy legalább egy iskola gyakorlóiskolai státuszt és kedvezményeket kapjon. 

  

Összefoglalás 

 Amint láttuk, a Szegedi Tudományegyetemen közel húsz éve folyik szerb nemzetiségi 

képzés. A bolognai rendszer bevezetése előtti kétszakos, ötéves képzés a fel-felmerülő 

problémák ellenére is sikeresnek volt mondható. Mindig volt megfelelő számú jelentkező, a 

legtöbb felvett hallgató elvégezte a szakot, el is tudott helyezkedni, s voltak, akik PhD-

képzésen is folytatták tanulmányaikat. A bolognai rendszer sikeressége a kis szakok esetében 

kétséges. Egzisztenciális okokból, az egyszakosság, illetve ál-kétszakosság miatt kevesen 

választják, s ez lényegében kontraszelekciónak tekinthető. Az osztatlan, kétszakos 

tanárképzésre való áttérés, illetve visszatérés reményekkel tölt el bennünket, bár a nemzetiségi 

szakpedagógus biztosítása és a gyakorlóiskola státuszának megoldása nem egyszerű feladat. 

Bölcsészképzésben is a kétszakosság bevezetésére volna szükség, még a bolognai rendszer 

lényegét jelentő kétszintű képzés megmaradása esetén is. Egyrészt a két szak a nemzetiségi 

szakosok, de a kis szakokon tanulók részére is összehasonlíthatatlanul jobb elhelyezkedési 

lehetőségeket kínál, másrészt pedig lényegesen szélesebb látókört biztosít a jövő nyelvészei és 

irodalmárai számára. 
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Abstract 

Ágnes Kacziba 

Serbian ethnic minority studies at the University of Szeged 

 The present study summarizes the history and main challenges of the almost twenty-year-old 

Serbian ethnic minority studies program of the University of Szeged. After double majors 

were abolished with the introduction of the Bologna system in higher education in Hungary, it 

became apparent that single major BA programs in ethnic minority studies programs fail to 

offer viable employment opportunities for graduates, thus discouraging students from 

applying to such programs. In MA level teacher education programs, where a major and a 

minor is required, students receive considerably less training in their minor, making them 

unevenly trained. This problem was also recognized by lawmakers, resulting in the planned 

reinstatement of double majors in teacher training. Based on the experience that double major 

students receive a wider scope of training and enjoy better employment opportunities, the 

paper argues that the system of double majors should be reintroduced in other arts faculty 

training programs besides teacher education as well. 
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