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A 'Magyar Kultura Napjahoz
kotodo konyvbemutat6n H6di
Eva, a mu cirsszerzoje elmondta,

a lexikon val6jaban korcirs kep-
es adatcir, amelynek adatgyfijtese
2000. decembereben kezd6dott,

s eredetileg 2002-es lexikonnak
szancik, a munka azonban elhu-

z6dott, igy az eIso peldanyt a Sze-
chenyi Istvan Strategiakutat6 In-
tezet csak 2005.decembereben

jelentethette meg a t6thfalusi Lo-
gos Nyomda gondozasaban.

A lexikon alapotleterol, eel-,
epiteserol, a szerkesztes nehezse-
geir61 H6di Sandor szamolt be:
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A kolossegvollolos
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Multpentekenaz adai Varoshazadisztermebenbemu.
tattak,Hool EVAesHODISANOORKikicsoda2004 cimukoz.
eletilexikonjat.A kiadvanyhianypotlomu,mivelaz elso
erdelyi es karpataljai Ki kicsodamar evekkel ezelott
megjelent,sot,Szlovakicibanmara 2005-05lexikonisel.
keszi.ilt.

- Talan nem tulzas, ha azt
mondom, e'z a munka merfold-

k6 a vajdasagi magyarsag elete-
ben. A vajdasagi magyarsag ertel-
misege alland6an arr61 cikke-
zik, bogy mi az eselyiink a jov6t
iIIet6en, milyen gondjaink, baja-

ink vannak. Mindig valamifele,
szomorU kep alakul ki, mert ugy
gondoljuk, sok mindenben sze-

genyek vagyunk. Kozben avilag
valtozik, es a helyzet nem olyan
szomorU es lesujt6, mint ami-
Iyennek veljiik. Vgy tuni,k, a jo..
voben annak van aka bizakodas-

ra, aki a legnagyobb szc;:.:mi ka-
pacicissal, tudast6kevel rendel-
kezik. A vilag leggazdagabb em-
berei is esziiknek, tudasuknak es

6t1eteiknek k6szonhetik, bogy
azok lettek, akik. Az a nemzet, az
~ nem7etr~sz fa!!. a7 dkov"':<e-

zokben labdaba fligni, amely fcl-
halmaz annyi intellektualis ka-

pacicist, bogy megtalalja a bol- '
doguhisat egyre bonyolultabba

val6vilagunkban.Nekiink Szibe-
ria nagysagUteriiletiink, erciink,
kincsiink, penziink, bankunk
nincsen, van viszont valamink,

amelynek nem vagyunk tudata-
ban, ,ezpedig a szellemi t6ke. A
SzechenyiIstvanStrategiakutat6
Intezetet alert hoztuk letre, bar
tudtuk, nagy fabavagtuk a fej-
szenket, bogy felmerjiik, milyen
eselyekkel, ~ehetosegekkel ren-
de\keziink. En magam sem tud-
tarn, bogy ezen a teren milyen
gazdagok vagyunk, minden
okunk megvan a bizakadasra.

Eredetileg ezer adatlapot
kiildtiink szet ismert ,es kozis-

mert szemelyeknek,tud6soknak,
intezmenyvezet6knek, szerkesz-
tosegeknek,egyesiileteknek.Na-
gyon nehezvolt elhitetniink,
how" ; L ;; Kf .ii!nia lexikan, es
az a lemaradas, amelyegyevtize-
de jellemez minketaz erdelyiek-
kel, a felvidekiekkeles az anyaor-
szaggalszemben, behozhat6, le-

kiizdheto. Nagyan sak biztacis,
level, telefan es szaladgalas utan

alert 6sszejott hatszazvalahany
olyan sz6cikk, amely egyseges
szerkesztesi e\vek alapjan bemu-

. ta9a nekiink mindazokat, akik

szamunkra a szellemi toket je-
lentik. Van ennek a kotetnek kii-

lonlegessege is: nem olyan szer-
kesztesi ('\"ekkcl epi!! [el, Hunt
egy hagyomanyos, szokasos Ki ki-
csoda. Az eletmu, a munka, a tel-

jesitmeny nalunk is fontos,de
annal fontosabb az a sziv6s helyt-
allas,az a rendiiletlen, hil1etet-

len kitarcis, amellyel a sz6rVany-
ban eIo magyarsag kepviseloi
tar9ak a lelket sioIhszedaikban,

ismeroseikben. Vgy gandoltuk,
ezek az emberek, akik nem any-
nyira ismertek, megerdemlik,

hogy a k6zossegiik adafigyeljen
rajuk, mert megmaradasunk
szempdn9ab6l helytallasuk, ko-
z6ssegi szerepvallalastlk legalabb

olyan Cantos, mint egy igazgatoi
vagy tanszekvezetoi poszt. Van-
oak a lexikonban alyanok is,
akik itt sziilettek, itt eItek, most
azonban kiilf6ldon vannak, de
ide kotodnek. Fontos kriterium

volt a kozossegvallalas, es ilyen
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ertelemben uj iizenete is Van a
konyvnek. Szerintunk nem eleg
az egyeni ambici6, az indittatas,
az is Cantos,hogy a kozossegnek
van"Colyan ertelmisegies szelle-
mi retege; amely felel6sseget
erez iranta. Ilyen szempontb6l
joI kepzett emberekkelrendel-
keziink, olyanok%al,akik az el-
multtii evben, amikor haborllk
sujtottak benniinket, hitet es re-
menyt adtak. .

Az adatlap kerdeseire adott
valaszokellenorzesere nem volt
alkalmunk.Aki tobb adatot szol-

galtatott magar61,arr61 tobb je-
lent meg, aki kevesebbet, arr61
kevesebb. Az a terviink, hogy
ketevente uj k6tetetjelentessiink
meg, mert maris sok alyan erte-
kes emberrol tudunk, akik sajat
hibankon kiviilkimaradtak a le-
xikonb61,habar ,itt refine a he-
lyiik.Ez a kiadvanynem kilenc-
venkilenc,eves, elaggott venem-
berek breviariuma,hanelll maga
az eIet: a lexikonban szerepl6k
fele no, egyharmada fiatal, mert
azoknak a' fiataloknak, akikben
ott van a k6zossegvallalasigenye,
bizalm~telolegeztiink.Ez egyvi-
zualis kaT,szere9iik latni annak
az arcat, akirol sz6val1,ezert ar-
ra g()lldoltunk,bogylegyen kep-
tar, arckepcsarnok is a lexikon-
ban. Fontosnak tartottuk az eler-

hetosegi adatokat, az e-mailt, a
telefonszamot, a fax-szamot is
kozolni, es mar jonnek a vissza-
jelzesek, bogy ennek koszonhe-
toen hihetetleniil kitagult a vi-
lag, konnyebben fe\vehe9iik a
kapcsolatot egymassal.

Aza szandekunk,bogymasfeI
even beliil megjelenjen a kovet-
kezo kotet kozelezer sz6cikkel.

Krizsan M6nika
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