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Balogh Tibor

Teljesebbe tenni*

A tudomanyos tanacskozas gazdag anyagab61
egyetlen motfvumot emeIek ki, ehhez fiizok nehany
megjegyzest, s nemi javasIat-forgaccsaI szolgaIok.

Tervkent- remeIemnemkivihetetlenkent- emlitte-
tett: a magyar nyeIvu kepzes perfektte teteIet szoIga-
Iand6kertiltnemregsz6ba- IetestiljonSzabadkanma-
gyarul okft6 egyetem. EzzeI a kozpontiIag definiaIt
iskoIaztatas hianytaIanuI szoIgaIhatna egy kisebbseg
jogos erdekeit, eIegfthetneki ilyeten vagyait.

Ha meggondoIjuk: mit kfnalhatunk feI az ottani
magyarsagnak - a reaIitas univerzumat nem magunk
mogott hagyva -, be kell .Iatnunk, j6szeriveI csak a
kuItura, a tudomany ktilonos magyar vfvmanyait. Azo-
kat, ameIyekj6 nehanya nemzetkozi porondon is siker-
reI merettetett mar meg.

A jugoszIaviai magyarsag muItb6I sarjad6, teveszt-
hetetlentil 6ket megillet6 eredmenyei szervtilhetnenek
(magas szinten) Magyarorszag megfeleI6 kuIturalis-
tudomanyos archetfpusaivaI ugy, bogy provincializ-
must6I mentes, eIfoguIatlan nyitottsagnak adnak tanu-
jelet.

Ugy fteIem meg: a hiposztazalt szabadkai egyetem
bolcseszettudomanyi karanak egyik kardinalis tanszeke
lehetne "Az eur6pai gondoIkodas tOrtenete" nevezetu.
E jeIzet ama mentalitastOrteneti attekintest kellene

'" frasbeli hozzasz61as
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hogy megjelenitse-szimbolizalja, amely hist6riai-
logikai fundaltsaggal birna. Leglenyegesebb konstitu-
ensei - szerintem - az alabbiak lehetnenek:

~ az eur6pai gondolkodasfejlodesenekfObbsta-
ci6i, elsodleges tekintettel a filoz6fiai-pszicho-
l6giai-esztetikai szferara;

~ a kultura, a miiveszet szinevaltozasaiEur6pa-
ban;

~ a tehetseg kinevelesenek pedag6giai-pszicho-
l6giai tOrtenete,metodikai tabl6ja;

~ mit jelentett/jelentkisebbsegneklenni Eur6pa-
ban;

~ a szocialis munka statusza, eredmenyei, fogya-
tekossagai Eur6paban.

Mindezeket multidiszciplinaris aspektusb6l lenne
celszeru ertelmezni. Az interpretaci6 small Eur6pa
azon tag kontextuskent szerepelne, amelyet - a peldak
szintjen - a ket terep (a magyarorszagi - es a jugoszla-
viai magyar) peldaanyaga tOltene meg leginkabb ele-
venseggel, mobilizal6 erovel.

Idovel termeszetesen boviilhetne a reszdiszciplinak
tartomanya, indulaskent azonban - azt hiszem - elegen-
do konzisztenciajunak, koherensnek bizonyulna e tan-
szek teljesitmenye. Baziskent kinalkoznek - nyilvan
mas intezmenyekkel kiegesziilve - a Karoli Gaspar
Reformatus Egyetem Bo1cseszettudomanyi Kara, ahol
kiserletet tetttink/tesztink a jelzett attitiidii kepzes reali-
zalasa erdekeben. Hazai es kiilhoni - megfelelo szinten
.kvalifikalt - oktat6k adhatnanak eta.
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Anyagi es eszmei kulcsszerepet nyilvanval6an az
anyaorszagnak muszaj vallalnia sajat j6l felfogott erde-
keire, egyszersmind a jugoszlaviai magyarsag igenyeire
val6 tekintettel. (A magyarorszagi-jugoszlaviai tamo-
gatas merteke persze konszenzushoz veleta targyalas-
sorozat nyoman tisztazand6.) Erzekenyseget nem sert-
vc; az empatikus tolerancianak a jegyeben, igenyfelme-
res titan, a kivitelezhetaseget j6zanul szem elatt tartva,
eur6pai szinten - tObbekkozott az elairt nyelvvizsgak
abszolvalasat megkovetelve - akkreditaltatnek e tan-
szek.

Nagy szavak nelktil, az operacionalizalhat6sag
mezsgyejen jarva ennyi elkepzelesem prol6gusa.
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