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Mit rejteget a Vajdasagi ki kicsoda 2004?
Markaphat6Vajdasag
elsokozeIetilexikonja,a folytacis2006-ravarhato
Mara2004-es
evben vartuk,vegulcsaknehanyhere,kozvetlenul karacsonyel6tt jeIent megaz els6Vajdasagiki kicsoda
lexikona.A tobbmint 600,tobbsegeben
fenykeppelellatottsz6cikkettartalmazokiadvanya teljesseg
igenyevelkesziilt,deval6di teljessegeigazabol csak folyamatos
kiegeszitesevel
esujrakiadasaval
erhet6cl.
A kettleI' peldanybanmegjelentkonyvr61
a tarsszerz6k,dr. Hodi Eva es dr. Hodi
Sandal'a kovetkez6ket
mondtak:
- Az adatgylijtest2000decembereben
kezdtuk,20046szenzartuk,tehat a lexiton negyevimunkaeredmenyekent
szuletell meg.A ki kicsodatipusukonyvekvalamelyorszag,tersegvagynemzet"hiresembereir61"szolgaltatnakfriss adatokat,a
cimszavakbanszerepl6 informaci6k a
megkerdezettszemelyszubjektivkozlesen
alapszanak.
A vajdasagimagyarkozeIeti lexikon
szerkesztesi
elveiis leginkabba hagyomanyos ki kicsodajellegu kiadvanyokszerkesztesikoncepciojaval
mutatnakhasonl6sagot,a lexikonbanszerepl6szemelyek
kivalasztasanak
kriteriumai azonban masok voltak. Nemcsak
azoknaka tevekenyseget
es eIetpalyajatkivantuk bemutatni,
akik sajatteriiletiikon kivaloeredmenytertek el, es kozismert
szcmclpscgekkc
\ailak, hanem igycKLlllim.,zamba "elml " \;~dasagi magyar kultllra eskozeIetazonszerepl6ltis, akik a ma-

. Milyen cella! kesziilt a Ki kicsoda

2004?

- Az egyik celkituzesunk az volt, hogy szellemi eletunk kivalosagainak az osszeirasaval- tevekenysegtlk, eletpalyajuk. erdekl6desi koruk, eIetmuvuk bemutatasaval- elkes~itsuka vajdasagi magyarsag"szellemi regiszteret", felmedtlk azt a tudast6ket, amellyel a jelen
pillanatban rendelkezunk. A kortars lexikon elkeszitesenek masik celkituzese a
nemzeti kozossegunk szamara valamilyen
szempontbol Cantosszemelyekminel teljesett szambavetele volt. A vajdasagi magyarsag saJatos korulmenyeimiatt fontosoak tartottuk bemutatni azoknak az eIetpalyajat vagy faradozasat,akik mindennapi helytallasukkal es feladatvallalasukkal
peldakepul szolgalhamak masok szamara.
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Mit mondhatunk

a szocikkekr61?

- Szeretnenk Ieszogezni, bogy konyviink nem ertekel mindoss7c szam!n rcsz;
a kozossegiink szempontjabol fontosnak
reIt embereket. A szocikkek egyetlen esetben gem tartalmaznak a szerkeszt6k resze,
1'61 teljesitmenyre utalo min6siteseket,
rangsorolast, de meg jelz6ket gem. A tededelem sem all osszefuggesben a teljesitmeny vagyeletpalya ertekelesevel. A szocikk
hOsslllsagaval n/:'m az illet6 fol1tossag<itszandekoztuk hangsuIYOZllt,hancm eg)'szeruen arrol van szo. hogy voltak, akik tobb
adatot soroltak reI magukrol, mig masok kevesbereszleteztek
munkassagukat.
Egy l11asikfontos megjegyzes: nem alIi szanelckunkban, elemodunk es lehetoscgi'mkgem lell mIna
ra, bogy az adatok pontossagat ellenorizztlk. A cimszavakat azesetektobb mint 90 szazalek,ibana bektildott

adatok alapjan irtuk meg, csupan neh;iny esetbcn kellett mas forrasokhoz [olyamodnunk.
I!!Mikorra varhato a folytatas?
- Meg nem tudjuk, jo !cone ketevenkent megjelentetni, teh;it legkozclebb 2006-han, de egyel6rc annak is nab'}'onortiltll1k,bogy vegre az elso nap\'ilagot
latatt, Inert Erdclyben es a Fe!vidcken marjo\'al cl6bb
elkeszult a ki kicsoda, es ott mar [olyamatosan jelenik
meg. RemelhetoIeg a koretkez6hoz mi is elcg scgitseget cs tamogat<istis kapunk, hiszen ez az adattar meg
nem te!ies. Sokan hianyoznak a lexikonbol, akiknek
ott lenne a hclyt,k, de mire! ismetelt prohalkozasunk
eIlencre sem valaszoltak felkcrestlllkre, kimaradtak.
Tovabba, tobb mint sz;izszocikknek a kozlesctOl - az
adatok elcgtelcnsege rag)' a [cllykep hi;inya lI1ialt - cz
Dr.H6di Eva cs dr. Hodi Sandal' az els6 vajdasagi kozeleti lexikon szerzoi
alkalommal cl kellett tckintentll1k, Rcmcnyeink szeguk helyen es mo(ljan, tehat a szorv<1nybantalalhalo kisebb fal- rinl a ko\'etkez6 k!adasra sikerul kiegeszitenlll1k az adatOkatcs
beszereznt1l1k a fot6kat.
vakban - nagyobbhirncv nclklll - jelent6sen hozz;ijarultak
nemzeti identit<isunk Cs cHL"un;;' lHegorzcschcz, koz(Jsscgunk
. Hol vasarolhat6 meg a lexikon?
anyagies szeIlemigyardpit;1sahoz.AzaItal, bogy ezek a kevesbe
Mivela tothfalusi Logos nyomdahan keszttlt, ott is ras;irolhires, de a megmaradasunk szempon\j,ihol igencsak Cantossze- halo meg, de nalunk, AcLin is heszerezheto.Az ara ] 6.10dinar
repel betalta szemclyekis helyet kaptaka konyvben, igyekezttlk vagy 20 euro.
6ket beeme!ni a koztudatha.
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