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Bogner István 

Egy szabadkai magyar egyetem növelné a délvidéki 
magyarság jövőbe vetett hitét 

A tapasztalat azt mutatja, hogy az alsós tagoza-
toktól az egyetemig oktatóink magyar tudása nem ki-
elégítő . A szerb nyelven végzett egyetemi tanulmánya-
ik alatt a szaknyelvet csak ezen a nyelven ismerték 
meg. Sok esetben hiányzik az önképzésre való kész-
ség, hogy a saját anyanyelvén is elsajátítsa a szakter-
minológiát. 

Teljesen feledésbe merült az a tény, hogy az 
anyanyelvoktatás — ez esetben a magyar nyelv okta-
tása — nem csak a magyartanár, hanem minden ma-
gyar nyelven oktató szaktanár feladata is. 

Már a középiskolákban tapasztalható az a jelen-
ség, hogy egyes tantárgyakat a magyar tagozatokon is 
szerb nyelven tanítják, ez még sokkal kifejezettebb a 
felsőoktatásban. Ennek oka nemcsak egyes vezet ő k-
nek abban a szándékában keresend ő , hogy elsorvasz-
szák a magyar nyelv ű  oktatást, hanem abban is, hogy 
valójában nincs megfelel ő  magyar ajkú szaktanár az 
adott tantárgy oktatására. 

Átmeneti megoldásként, a gondok enyhítésére 
alkalmazhatók meghívott el őadók, de végleges megol-
dást csakis az jelentheti , ha MEGSZERVEZZÜK A FELSŐOK-

TATÁSBAN A MAGYAR NYELVŰ  KÉPZÉST, hogy minden leen-

dő  szaktanár tantárgyát magyar nyelven sajátítsa el. 
Különösen fontos és talán a legsürg ősebb a magyar ta-

nítóképzést megoldani. 

Intézményesen ezt csakis önálló egyetem kere-
tében lehet megoldani. 

Tekintettel a társadalmi környezetre ez a jelenlegi 
helyzetben „legkönnyebben" Szabadkán valósítható meg. 

Megvalósítási lehetőség: 
1) Megteremteni a politikai feltételeket 
Ebben oroszlánrészt kell, hogy vállaljon az MNT, 

továbbá minden vajdasági magyar politikus. Két irány-
ban kell lépni: 

az állam (Szerbia és Montenegró) felé, amely-
nek jóllehet nem szívügye egy magyar egyetem létreho-
zása, de mindenképpen neki is érdeke a világ el ő tt bizo-
nyítani demokratizálódását — ezt ki kell aknázni. 

az anyaország felé, most amikor a hivatalban 
lévő  kormány ígérget és szorgalmazza a szül őföldön 

való maradást — szavukon kell fogni. 

2) Megteremteni az oktatási feltételeket 
Ebben viszont nekünk, egyetemi oktatóknak, a 

VMTT-nek és ismét csak az MNT oktatással foglalkozó 
bizottságának kell aktív szerepet vállalnia. 

Hosszú távon egy Szabadkán létez ő  magyar 

tannyelv ű  egyetem növelné a délvidéki magyarság 
jövőbe vetett hitét — tehát a szül őföldön való mara-

dását. 

„Ne hagyjátok a templomot és az iskolát ..." —
templomaink hála Istennek megmaradtak, a meglév ő  
iskolákat nekünk kell tovább fejlesztenünk és önálló 
egyetem keretén belül magyar nyelven képezni az is-
kolák számára az oktatókat. 
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