MUVELODES-13
DR. HODI SANOOR:

N aplo
1998. _ember
13-14.
DebreUrWm
tartolt alist a Magyaro/<
Vll4gswvetsiginek
elnijluige, amelym uj f6titk4Tt vdlasztott C. G. tieniszmlrniik
is progrtlf7UJzO matewiatiIIw sumilyiben.
A f6titN1ri t»lYdzaIm 41 pdlydzat hlceutt, /rO:diik a kordbbi f6titJu1Ti. Az uj f6tiDuir
j 2 S%avaZJJtot "'polt, a rig; 8.at. Meg/ep6en sokat aMoz kipest. hog]
az elnijluigi Uliim egymk a le~eknebb
esz/rijzO/ret is bevetettik
m kijdrt vo/na
lejdmtasdra.
KIIszOnt4 szavale he1yelt, ami m
neki nigyivi munMjdirt
is a vil4gszOvetsi/{irt
va/O
radozdsdirt
j6

~
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maK'f!r szoMs szennt "elszdmoltattdlt". Akikt41
remilt j6 csele&deteiirt, megnfga/maztdk, meJ{lapost4Jc,kin!gtdk. Vagyis a f6titk4r
pontosan'
jdrt, mint mintUn1U, aki ebbm a tinigbm kii/imbi;w
7.atalmi t::!lvisek iitlWz4Jxmtjdvd vdlik. Nyumaszt4, nwz emlJ1If1
iJ/is.
Vajon ttiikor jOn el az az idJ, arnilwr egyszerdm csak megwzOniUk
annak a munMjtU, tW helyelt a tiibbsig mast vdlaszt7 Mtddig folvi11
mig ez a nemtelen jdtik a naIQ magyar t4T3Cula/omipiMllsordbimf
Debrecm fell menet Cs06n Sdndorral beszllgettiink az aut6bwz.
hat4ron belill valiY hat4ron tUlban. Arr61, Iiogy bdrmerre nizank
mindmiilt a 1UizOssigi
romlds kit.igbeejt4 tane/tit l4tns. Kisszm1, 0nz4
pdrtoslwdast, szlusist, hatalmi harcokat, ares fonn4lrat. Sullemet,
gondolatot, u.emt4 szdndilcot a/ig-alig. Kirrlislre, ho/J1mi a helyzet
iJ4/unk, ezt tal4lom mondani: A legnagyobb baj az, hogy !ileUm
megt4ntorodtun1r, elhizDnytalanodtunk. Az emberek rum bimak mar
sem Onmagukban, sem egymdsban. Nem arr61 van sz6, feftegettim,
hogy hidnyozndnak a j6 gOndolatok, vagy hoG' rum jUJene mar serwl
a u.emt4 szdrulik. A mel!felel6 cselekvisi formcJk hidnyoznak. Ugy
imm - a Mziissigi cselekvlSiformak. Szdmt<i.l4nszortat>asztahuk,hogy
a parto/c, civil surveuuk, el{YesiileUkvalamilym rejtllyes okn4l foP".
a ha./.dMtjelenM az eredeti szdruliknak. OlyannJlra, hogy a Clolgok
rend.. a visszd~
fordulnak, lcimiletleniil maguk aki temetve a
gondolat hordOit, az i1iletad6JcoJ.
Csom Sdndor egyetirtllm b6logatott, majd mint a magyar neUnni
ilet egyilcnag] ihlet4je is wziralakja. sumilyes pild6A sonival ill~
ralta a mondottalrat.
Miirt van az, hogy mindm /rOws vdlWlkozdsba belebukunk7
tanakodtunk. Miirt vdlnak a surveuuk a MzOssig vagy csoport lelki,
suUemi, inullektudlis erejinek mozg6s1tasa helyetl az ingysig, az
acsarMdds, az emberi kissurdsig sunkMvi7 Eladdig, hogy Iwvafl>.
vdbb mar rum is nagyon isszerd surveuti kereUk Iiiiz.iJIttal4lJw....
egymdssal. A nwz cselekvisi formd/c, vagy az ostoba t4nadalmi jdtszmdkfolyt4n az emberek mintha megbolondulndnak: nemcsak hoc.1ciJr
te/nilk sz6t irteni egymdssal, harum ellensigmi is vdlnak, is J6vdtehetetleniil megmirgezik, tOnkretesziloaz amUg] is g]mge is tOrikmy
kapcsolatailrat.
E ideig csak hamrnijgtiink mindketten, kozbm az aut6bwz ab/a.kdn '!1 a hortobdgyi r6ndt szemllltiik. Azt4n Csom Sdndor csendesen
megsz61a1:19m, lel!feljebb bardti iisS%ejovetelehetirdemes tartam. TaUn ebbm a fonn4Fan tudndnk mig magunkirt knni valamit.
1998. nowmber 16. Hamvast olvasom. Pontasabban csak fel,.
fJtOm,mert rum tudom, hi hogy van wle, de in egyszerre tObbkmyvet
forgatok, is a hangulatomt4l fiiu6m
hol ezt, 1101azt lapozgatom.
lelmleg pi/d4ul- ezt a Nap/O keiltiiirt szdmolom meg- pontosan 19
};myv vb (tovdbb)olvasdsra az asztalomon.
Vannak id4szakok az ember iletiben, amiJwrvaImni meg rum 0/dhat6
iisszeii.tIrijzekdaraboItratiiriIt.A darabokra tOrttIel legtObbszOr
a poliblrai
szalxuls6gszenvedily 1rOuetkezminye,mondja Hamvas. Ez az a Uriilet
ugyanis, amely az eseminyek sokrilll bonyolultscfgamiatt a legtObbel6re
nem l4that4 buJrtDt&rejuget szdmunkra. KiilOniism az e
embereIc
esetben
sulmdra Ir.aJasztrofdlis
ez a teriilet. A poliDka ugyanis, a
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is, a IunnprrnniJsium
mUviszete.
'I{Y"'W jellerm1
embei
.tUImdrrJ viszont a politiJrai kompromisszum gyavasag, "'¥ drul4s, amit nehezen we!
el. Ebben a tJrsigbin, amelybm iliink, a j:Ul:.
mibenlitineJ< a khrlise
mIIg Iciilezettehbeil ve/Mik fiL lit rum IwmJmnnisszumlteresi.mfl
um szO.
Az, amit mi polUiJr4nak nevezank, nagy riszben inJrika. Hamvas B& ezt
a korabe/i irdilyi iszjdrdsra irteIte, amit me1!fert6zOtt a bizdnti poliiiJra,
megdlJaf>U4sriJ awnJian soAAa! OJ/oMnosabb livlnydnM
taldlmn. "UszJta..
ni is fitTroeutni, MJ.ulr61 is titoI<ban, beugmtni is rdgrdmazni is letagadni, Jrulkodni is el4rulni, megrontani is a viz al4 nyomni, er. a biiQnti
poliDka" - mmulja Hamvas.
A /tiplet isme1ds, uljes egisziben rdillik balkdni val6sdgunkm.
Er
bizony iiemcsak az erdilyie/iet, a mi rigi vajdasdgi magyar motorosainkat is mel!fert4zte ez a po/itiJra. Virre mend mai'akoddsok
a befolytfr
sirt, a hatlilomlrt,
a hatalom kegyeiirt. Galddul kie.sult Urvek, /Iogy
valakii megront.anak,
meggyaldzzanak,
letapossanak,
mialatt a sz.emedbe mosolyognak.
1998. november
18. Gubdsfm6
Venend6 vigdm
cim11.kmyvinek bemvtat4ja
az adai kOnyvtarban.
A vendig is a mU bemutat4sa
az In reszortom. Miltat6 szavaim ellenire a lelkem rnilyln zaoor az a
ny0maszt6 /tip, ami a kmybm
surepl6
bdndti fa/ur61 'kirajzol4diJr,
aminek 6vatasan hangot is adok. A IiUlelet igaz, a helyzet lehango16,
a "pusztulunk-vesziink"
szemliletmdd
migis vitam sariall. Azt J1r6Mlom fejugetu~
holf) megfJilisem
surint a magyandg
egiszit tMintve
kell magyar fa/vaink
.Iorsat megfJilni. is rum a mUll, harum a .ji;v6
feW Mulitve
a Icbdisekhez.
Azt gondolom,
hogy az elmUll Ive«b.n
alapvet4m
megvdltozott
a magyarsdg
esilye. 19az, egyel6re rum az
anyaorszdg hat4rain lIiuiil il6 magyar nipcsoporto/c, mig kev/sbi aPr6
fa/vamIc,
vagy a sz4rvdnpnagyarsdg
szemszDgib6t
hariem 6sszessJgibm is egiszibm.
A magyar niP jovdbeli esilyei joblmall tdnne/c,
nt
a vele sitmulsziJos
niPlJrI. Mlg a szakadilciJan /Og a nemzettest nag]
rhu, de lceu-l4ba mdr ant van, megkapaszlwdott,
is az ezredfordu/O
ut4n ott masirvziJo majd a sikeres eur6pai nemzeUk soraiban. Ott lesz
a vil4g egyilc legfejlettebb t4rsadalmi [onn4ci6jdban.
Er ez a vdltozds,
hiUm surint, nyit4nvdt ielenti valaminek,
ami el6bb vagy ut6bb friss
leveg6'!Oz juttatja
a uge/dugottabb
helym fekw elcsatoft. magya; fa/vaMt IS. Paradox m6don, ippm az eUrvu/t magyar fa/vale /Qk6j lrtikes tulajdonsdf;ainak
(szoria1m6nak,
munkaszoMsdnak,
Wrvinytir.uletinek; a tulaJilonhoz va/O viszonyuldsdnak)
wz0nhet4m
tal4lja meg
hel,lI a magyarsdg Eur6pdban.
Az id4k vdltozdsdval
vigre felirtiii16dnek azok a tultiidonsdgo/c,
amelyeUeI e
. a TOSSZt4Tsailalmi-politikai kOriilminyek miatt rum lehetett boldo
ni.
1998. rwvei1Iber 23. Az ijsz.aJ<a csendj
..wrfiiliik"
a vil4l!Mloo. Nem vagyok nag] sz6rnftOgip-szakirt6,
csak egysurd hasznJloja.
Meg keU azoilhan mondanom,
nagyon fontasnak tartorn, hogy a szabad/r.ai Tipp-topp Syskm rivln raMpcso1M.hatunk
az Intemetre. Nemcsak a magam sz4rakoztatasa
vigelt tarlom ezt hasznasnak,
hanem,
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mert megfJilisem szerint a vi14ghdl6hoz va/O hozzdfir~iK.
a ~jdasag; magyandi!: jiiv6je szem/>07r¥b61 navwm font...
Min4enJrlppm
foittosabb akaloiabi;w e e.rUleti is pol~
~z4diseinJmi/.
KllziissJ .
6nszerv.wdisben,
t4rs~mi
irdekeink megjelenitisibm
is kipvise'C.
tibm mesne lemaradtunk
a fejlelt vif4gt4l. A szdrnft6giJ1es infOT1ll4t;).
6csere azonban azon kevis terUletek eg]ilu, amelybm a vajdas4gi magyarsdg, hogy ugy mondjam,
lipist tart a vildlfKal. Ldtom a stnjdz6
ad.ai, zentai, szabad/rai stb. E-mail clmeket, a... azt tanUsitja, hogy a
szdmitasuchnikai
Umeretek is az infonndciOaere
vonatkozdsdban
mar
csatIaIwztunk Eur6I>dhoz. Ami ~
fontos. ValaIwl itt kellene taldn
miX tovdbb nyomulnunk
el6re, hiszm az ilet szdmas mds vonatkozd.

sdban,sainos,a vildl!el!JTe.iobban
beszUkiilis bezdnJdikkiiriiliittiink

