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Dr. H6di S{mdor klinikai pszicho/6-
gusk{mt kezdte pa/yafutasat, de tudo-
manyos-kutat6i kesztetest is erezven
magaban, szamta/an kutat6i program
mega/mod6ja is. Tizenket kotetet je-
/entetett meg, s mintegy 150 cikk
szerzoje. Emellett koze/eti szerepvalla-
/~sa gem me/tanytajan, hisz tobb tar-
sada/mi szeNezi5'dlJsben is reszt vett.
"Az eredmenyeknek ora/tern, a siker"
te/ensegeket pedig megszenvedtem,
s igyekszem /evonni a tanu/sagokat"-
mondja. Mint a Magyarok Vilagszovet-
sage Jugosz/aviai Tanacsanak e/no-
ke, iIIetve a Karpat-medencei regi6 e/-
nokhe/yettese, betekintest nyerhet a
15 mil/i6s magyar nemzeti kozosseg
gondjaiba,ra/athat az osszmagyar je/-
/egii prob/emakra. Most epp
egy csa/adszocio/6giai kuta-
t6i munkan do/gozik, ame/y-
nek temaja igen idoszerii: a
csa/adon belOli konfliktusok
mennyire tiikrozik a tarsada/-
man belOli konfliktusokat.

* A tizenket megje/entetett
kotet kozt szerepe/ A "meghi-

.. vott" ha/a/ cimii tanu/manya
is, ame/y a magyar betfJgseg-
gel, az ongyilkossag kerdes-
koreve/ fog/a/kozik. A kotet
megje/enesekor vi/age/sok
vD/funk az onmegsemmisites-
ben, mostanra va/tozott-e az
osszkep?

Dr. HOD I SANDOR: -
Most mar nem vagyunk vi/ag-
~/sok, de a Vajdasagot il/eto-
en (vagy plo Csongrad me-
gyet nezve) semmit gem va/-
tozott a he/yzet. /gazi tarsa-
da/mi valtozasokr6/, e/ete-
se/yro/ tovabbra gem besze/-
hetiink, teMt a problems a
maga nemeben tovabbra is
fennall, sot meg inkabb su-
Iyosbodott a gazdasagi vii/sag e/mely{jfeseve/. Az onkarosit6
magatartas, a tudatos onsorsrontas va/6jaban csak a jeghegy
csucsa. Mas e/etmodell, e/etszemtelet e/fogadasara-e/fogadtata-
stirs kellene torekednunk, de hogyan...? Tudva/evo, hogy nem
mindenki viseli e/ egyforman a terhet: ami va/akinek apr6sag, az
a masik embernek vilagrasz6/6 tragedia. TekintfiJtte/ arra, hogy
sok fOgg kornyezetiinkto/, neve/tetesunkto/, azert igaz a mondas:
mindenki a sajat sorsaert fe/a/os. Az egyen doni mindig: beton-
fa/ba veri-e a fejet, vagy megta/alia az onepitkezes m6djat. A
magyar nap' mentalitasara jellemzo a nagyfoku te/jesitmenyori-
enta/tsag, az emberfe/etti munkava/la/as; bizonyitani masoknak
mindenaron... Ugyanakkor, ha nem tud eredmenyt fe/mutatni,
kudarce/menye is 6riasi, $ a/dozatnak erzi magat. Tehetet/ennek,
nem e/etreva/6nak. Nos, va/ahogy ugy kellene a gyermekeinket
nave/ni, hogy ne ezekre a k{jfso do/gokra figye/jenek ads, csak
egy-ket szf!me/yto/ tegyek fOggove azt, ami oket bo/(1ogga, e/e-
gedette teszi. Persze, a "magyar drama "-flak tarsada/mi vetii/ete
is van: a magyar ember soha nem tudja azt az egzisztencialis
szintet biztositani maganak, am it azlgenyszintje diktat neki. Va/a-
ho/, termeszetesen, a telek gyengesege van is/en, s egya/ta/an
az egesz tarsada/mi-szellemi a/et igenyte/ensege.

Vilag/atasunk az anyagiakra sziik{jf... Vajon igy /atja ezt a
konyvtaros is? S egya/ta/an mit tehet "a gyakor/at embere" - ha

szabad ezt igy megfoga/mazni ez eset-
ben -, hogy va/amikepp megnemesit-
se a szurke hetkoznapokat? Ezzel a
kerdesse/ fordu/tam masik besze/geto-
tarsam, dr. H6di Eva fe/a, ski egyreszt
pedag6gusi mu/tta/ a Mta mogott (ma-
'gyar szakos tanarnokent do/gozott min-
tegy tiz evig), masreszt a miive/odesi
e/etiink isles szerep/ojekent (az adai
SzaNas Gabor Nye/vmiive/o' Egyesil/et
e/noke, a Nye/vmiive/o Napok szeNe-
zoje, az adai konyvtar vezetoje, tobb
iroda/mi es szocio/6giai jellegii pub/i-
kaci6 szerzoje) bizonyara maskepp /cit-
ja, eli meg a do/gokat.

Dr. HODI EVA: - Rendkivil/ keves a

cse/ekvesi /ehetoseg. Manapsag veget
nem era prob/emakka/ kell megkilzde-

nfe egy konyvtarnak ahhoz,
hogy egyalta/an kepes /e-
gran ellatni a fe/adatat.. Nines
penz, nem tudjuk az o/vasok
igenyeit figye/emme/ kiserni,
megva/6sitani. Ha a /(onyvtar
kiserotevekenyseget veszem
g6rcso a/a, akkor viszont
e/egedetten mondhatnam,
hogy igen sok rendezve-
nyilnk volt, am kicsi a /ato-
gatottsiiguk. Az emberek e/-
fasu/tak, kozombOsse va/tak.
Ami ugy egya/ta/aban jellem-
zo a mi videkilnkre, Ennek
el/en ere a Szarvas Gabor

Nye/vmiive/o Napokra ne-
kilnk minden evben sikerill

DIvan tomeget mozg6sita-
flunk, hogy mindig felt Mz
e/ott lepnek fe/ meghivott
~endegeink. Azt hiszem, egy
kicsit az is a bsi, hogy sok-
szor tu/ sok a rendezveny, s
koztiik igen keves a szinvo- ,

nB/as, ertekes. VB/ami szelle-
mi ertekrendet ,azert fe/ ke/-
lane allitani... Nye/vmiive/o-

kent is csak ezt mondhatom. Ha ugy fog/a/kozunk anyanye/wipo-
/assa/, hogy orokke zsort%dilnk, mindunta/an bira/unk, ostoroz-
zuk a hibilkat, e/vesszuk az cemberek kedvet, s az ugy veszve
van. A hatekony nye/vmiive/esnek oromot keN nyujtania - ame/-
/ett, hogy a nemzeti identitas szempontjab6/ nagyon fontos sze-
repel tOIl be. S ne varjunk c$odakat a pedag6gusokt6/. Nekik
sajnos nagyon is meg van kotve a kezilk. Megis ugy gond%m,
hogy az adott koril/menyek es feltete/ek kozepette megteszik,
ami to/Ok te/ik. Ane/k{jf, hogy az isko/arendszer ne va/tozna
(ame/y most szigoru, rigor6zus fe/tete/eket szab meg), a peda-
g6gus nem tudja megha/adni korat.

Dr. HODI SANDOR: - ...es nagyon fontos, milyen az ember
onmegva/6sitasi, egyeni sorsszeNezesi keszsege. Csak egy pe/-
dat mondok: szil/ofa/umban az en nemzedekemben az also osz-

ta/yba 62 magyar gyerek iratkozott. Nyo/can megbuktak, tizen
befejeztilk tanu/manyainkat. S esak ketten jutottunk tovabb a ko-
zepisko/aba, azt is azert, mart e/titko/tuk a szandekunkat. A tob-
biek e/ gem jutottak odaig, hogy /ega/abb vB/ami/yen szakmat
tanu/janak, hogy fe/kesz{jften indu/janak az e/etbe.' Persze hogy
/emorzso/6dtak, szetsze/edtek kil/fo/dre. Ugyanakkor a szerb
oszta/yb6/ a tanu/6knak mintegy a tela fo/ytatta tanu/manyait...

* Az egyeni sorsszeNezesben azert nagy szerepe van a esa-
/adnak is, nemde?
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Dr. HODI SANDOR: - Ter-

meszetesen. De mostanra a
mostoha e/etkorO/menyeko/y-
annyira fe/oro/tek az erejet,
hogy nem tud maradekta/anu/
he/yta/lni. Rengeteg terhet
kenyte/en va//a/ni, s ezek
megroppantottak. A jovo
nemzedeket kenyte/en fe/ne-
ve/ni a sajat kO/tsegen, ami
egy kime/et/en hajszaba, iga-
ba tereli most meg inkabb,
mint eddig. Ugyanakkor hia-
nyoznak minpazok a esa/8.d-
vede/mi torvenyek, Bma/yak
megvedenek, biztosftanak zavarta/an m(jkodeset. Masreszt fia-
ta/jaink is fe/keszO/et/enO/, naivan sodrodnak bale a esa/adi kote-
/ekbe. Pe dig a parva/asztas a/stank egyik /egfontosabb dontese.
Megis errs vannak meg /egkevesbe a megfe/e/o korO/menyek:
nines, aho/ megismerkedjenek, aho/ egymasra ta/a/hatnanak,
szorakozhatnanak, baratkozhatnanak a tiara/ok. Nines, aki meg-
magyarazna nekik: va/o igaz, hogy a tarsada/mi mobilitas egyik
utja a hazassag, de az erdekMzassag orokos a/arende/tseget
van maga utan, nem teszi /ehetove az egyeni fej/odest, kovetke-
zeskepp esakhamar fe/bomlik. EbbO/ kovetkezik, hogy meg min-
dig igen nagya va/asok szama.

"Az anyanyelv ldmuve-
lese minden mJp muvel6-
de$enek a felfetele. A nyel-
vi kultUra teszi lehet6ve a

nep szamara, hogy kollek-
tiv tapasztalatait objekti-
valhassa. NelkalOzhetetle-

nul fontos ez minden nep
szamara. " (D~l1i San-
day: A nemzeti idintitas

zavarai) \
I

Dr. HOD! EVA: - Ah-

hoz, hogy az ember bo/-
dognak mondhassa ma-
gat, kat tonics do/got kel/
sikeresen e/vegeznie: a
pa/yava/asztast es a par-
va/aszt8.st. Sajnos, azt kel/
tapaszta/nunk, hogy fiata/-
jaink mine/ tobb idot to/te-
nek az isko/apadokban,
anna/ ana/fabetabbak. A

parva/asztas reran is egy-
re tragikusabb a he/yzet.
Sajnos, mi szO/ok ott tar-
funk, hogy tehetet/enO/ es
vegte/en aggoda/omma/
kel/ vegigszem/e/nOnk es
vegigszenvednDnk gyer-

mekeink onromb%, onsanyargato e/etvite/et. A diszkokon es az
un. modem revO/eten kfvO/ (eigaretta, a/koho/, drag) vajon mit is
tudunk meg nyujtani nekik? Megfigye/tem: mfg kiesik a gyermek,
patyo/gatjuk, babusgatjuk, aztan amikor fe/eseperedik, szinte ki-
esapjuk az uteara. Mintha nem is ugyanarro/ az aranyos, ekes,
szep gyerekro/ vo/na mar szo... Megprob8./juk ugyan az ohajait
maradekta/anu/ kie/egiteni, de igazabo/ sorsara hagyjuk at. Szo
ne/kO/, hidegen hagy bennOnket az a teny, hogy a magyar ne-
pesseg at/ages e/etkora 10-15 ewe/ rovidebb, mint pe/dau/ a
kozvet/en koze/eben e/o osztrake. Az amugy issz(jkos tarsada/-
mi-kulturalis e/ette-
rOnkben ez rendkivO/

sa/yes veszteseget
okoz majd...

Dr. HODI SAN-
DOR: - S ehhez
meg az is hozzajaru/,
hogy kinek-kinek
t6bb-kevesebb a
koekazati tenyezoje,
aranyta/ana fe/e/em-
es szorongaserze-.
tank. Van, aki okog-
makog, ha meg kel/
szo/a/nia nyilvanos

"A muvelt Eur6paban tar-
veny vedi a kutyakat, maeska-
kat es egyeb allatokat a durva
btinasm6dt6l. Ujabban a ta-
mesre fogott libdk sanyarn sor-
sa valt ki felhdborodast es heves
tiltakozast a jobb erzesu embe-
rek kareben. Ugyanez a civili-
zalt vi/rig a boszniai verengzesek

es deportalasok kapesan alig
hallatta szavat." (Dr. H6di
Stindor: Kisebbsegi lefertelme-
zesek)

"Mivel a modern tarsadalmak
szoeitilis,etikai, kulturtilissib. diffe-
reneial6dasa magatt rejtett erdeke-
gyeztetesi tOrekvesek feszulnek,
szuntelen harefolyik azert, hogy az
igy letrejav6 legkalOnbOz6bbazv-
nositasi keretbe tartoz6 emberek
hogyan vehetnek, kenyszerithetnek
ra masokat sajat szabdlyaikszerinti
viselkedesre." (Dr. HMi Sandor:
Magatartasformak es ttirsadalmi
viszonyok)

.
he/yen, de aztan 120 km-as gyorsasagga/ szagu/d az utean, es
masok a/stet koek8.ztatja. Van, aki fejje/ megy a fa/na/(, azaz min-
denaron meg akarja va/osftani azt, amit kiterveJt, ugyanakkor nem
veszi eszre a nagy e/etJehetosegeket. Az anyagi javak utani /oho/as
es a raeiona/is gondo/kodas Mtterbe szorftja az erze/meket, a koto-
deseket, s ez e/obb-utobb e/maganyosodashoz vezet.

* S?(jkebb es tagabb erte/emben is, bizonyara. Hiszen emlf-
tetra, hogyepp mostkutatja azokat a konfliktushe/yzeteket, ame-
/yek a esa/adbo/ kiindu/va a tarsada/mi va/osagunkra is kivetftod-
nek. Szova tetra azt is, nines konfliktuskeze/esi gyakor/atunk,
tapaszta/atunk - she/yeti szemreMnyasokat teszOnk, szida/maz-
zuk egymas. Mi sem bizonyftja ezt jobban, mint parte/stank.

Dr. HODI SANDOR: - A esoportok, partok va/6jaban affe/e
atomreaktorok, nem nyelik e/ a fe/gyO/em/ett t%~~senergiakat.
Vagyis a kozosseg nem szankciona/ja az egyeni kilengeseket, s
hagyja e/veszni az ertekes embereket. Na/unk egy-egy megsza/-
/ott ember veszi val/ara a terhet egy esoporton vagy esbportosu-
/ason beW/, esak 0 do/gozik, a tobbi pedig passzfv. Ezek teMt
fantomegyesO/etek es -szervezetek. Ugy gond%m, nem va-
gyunk fe/keszO/ve a partes onszervezodesre, vagy meg inkabb
ninesenek meg ehhez a megfe/e/o korO/menyek. Mint ennek az
orszagnak az al/ampo/garai, az csak termeszetes, hogy reszt
akarunk val/a/ni a politikai e/etben, de mikepp, ha ugyanakkor ez
az aI/am mindeddig nem volt meg kepes nekOnk, mint kisebbse-

, gi al/ampo/garoknak
rendezni a statusat.
He/yzetankon teMt ne-
migen tudunk va/toztat-
ni. NekOnkegyszer(jen
nines /abdaba rugasi
/ehetosegOnk. Nagy
esoda, hogy mindezek
el/snare a magyar on-
kormanyzatSzabadkan
meg mindig aI/, s mint
vegvar o/ta/mazoja /e-
het a tobbinek...
Ugyanakkor az anyaor-
szag sem tudott eddig
hatekonyan, ee/rato-

robben t8.mogatnibennOnket, hisz nem krist8./yosodottki eddig,
milyen programot is tamogasson. Egy-ket vajdasagi "regi moto-
res magyar"-ra/ megta/a/ta ugyan a kapeso/at8.t,de ez fgy meg
nem nevezheto a magyar nemzeti kozosseg'erdekvede/menek
vagynemzetpolitikanak.

* S az e/obbinek mennyire kepes e/eget tenni a Vi/agszovet-
sag? .
. Dr. HODI SANDOR: - Az a szervezet segfthet hatekonyan,
ame/y kiforrta onmagat. A Vi/agszervezet ugyanazokto/ a gyer-
mekbetegsegekto/ szenved, mint mas civil szervezet.A ee/kitU-
zes viszont, me/yet a zasz/ojara tUzott, nagyon is tonics: a ma-

.gyar nemzet - amely egyre inkabb fe/bomloban van - integrala-
sa egy kozossegbe. Volt ugyan neMny je/es rendezvenye, de

. ezek jobban oregbftettek a hfrnevet, mint amef}nyit azert teny/e-
gesenistett - vagy tehet a je/en pil/anatban. /gy Mt magam is
azon kovete/esnek adtanf hangar, hogy a magyar orszaggy(j/es
hozzon kO/ontorvenyt a m(jkodeserol es a penze/eser6/, mikent
a 'Magyar Tudomanyos Akademiarol is, il/etve mint ahogyan a
magyar kozosseg egyedi nemzeti szervezodesero/. A javas/atot
a kO/dottkozgy(jles e/fogadta, teMt I{arhato, hogy a par/ament
elobb-utobb megtargyalja. A mpstEmihelyzeteben es formajaban
a Vi/agszovetseg esak merhetet/en degrada/asa a magyar esz-
menek. . ,

Dr. HODI EVA: - A Vi/agszovetseg nekOnk, hataron tuli ma-
gyaroknak az osszetartast jelkepezi. Ide teMt szfvesen /epnek
be mindazok, akik idegenkednek a partoskodastol, ugyanakkor
azonban va/amikepp szeretnek fenntartani a kapeso/atot a 15
mil/io magyarra/, szeretnenek egy kozossegnek a tagjai /enni.

KREKITV alga

"Az angyilkossag-kutattis im-

mar egy evszazaddal ezel6tt ftjlis-
merte, a eselekmeny hattereben
az egyik legfontosabb mozzana-
tot, azt, hogy minel er6sebb kap-
esolatok ftlzik az egyent a kazas-
seghez, annal kisebb a val6szinu-
sege annak, . hogy valsagos elet-
helyzetben szuieidiumhoz /olya-
modjon." (Dr. H6di Sandor: A
"meghivott" haM!)
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