KI KICSODA
"A vajdasagi magyar Ki kiesoda
2002? cimu kcsziih) kiadvanyunkban a jeles
ki;zeleti szemelyiscgek kiizott szcretnenk
kijzreadni
az On Cletrajzi
adatait
tartalmaz6 szoeikket is. Ha szandekunkkal
egyetert, sziveskedjen az alabbi valaszlapot
olvashatoan
(gcppel vagy nyomtatott
betUkkel) kitOlteni cs nehany napon beliil
eljuttatni szerkeszto.segiink cimere."
Az ev
e I e jet a I
kezdve ezzel a
bevezetavel
c I I a tot t
urlapok
jut',ttok el az
arra erdemes
vajdasag!
magyar
szemelyek
elmcre.
es
meglehetOsen
nag
y
erdeklades
mellett.
hozmvetalege
Dr. lIodi Sandor
sell a vart
aranyban
crkeztek vissz",Clv:llaszok Hodi Sandorhoz. a
tervezett kiinyv szerkesztajehez. Az ismert
pszichologust, ir6t cs kiizeleli munkast adai
otthonaban kercstem fel, es a szivesen
valaszolt a kerdcseimre.
eKirtilyJti1l"s: I/,,"mlll Itlexikml iitlete?
H6di S:;ndor:
Tavaly asszel
T6thfaluban megalakitottuk
a Magyar
Szellemi Muhclyl. ennek kereleben pedig a
Sz.;ehenyi Istvan Strategiakutalo es Fcjlesztesi
IntezelCt. Lelrehozoja Utasi Jena atya, a
t6thfalus! Logos Onall6 Gralikai Muhely
igazgat6ja.j6magalll. dr. Hodi Sander pedig az
irj intezel igazgat6ja.
Nos. a vajdasagi magyarsag magara
talalasanak egyik cszkiizc anyaorszagi cs
egyeb nemzetek gyakorlata alapjan egy ki
kiesoda tipusil lexikon kozreadasa, amelyben
szamba vcssztik ertekeinkel. a magyarsag
erdekebcn
lnunk:dkod6.
kiemelkedo
szcmclyckct.
lIycn le, ikon cddig Magyarorsmgon
CsErdclybcnjclenl mcg, mi tehat a harmadikak
leszlink. Csvcle cgy SlOpkaracsonyi ajandekot
fogunk lelenni mindcn vajdasagi magyar
csal:idasztalara.
eK.
Szellellli

J.: MlIIltlj"" m!llti1lY suit It Magyttr
lVIiil1e~v ct!lkitiizeseirijf.

11. S.: Programflizettink
egy
programnyilatkozattal
kezdadik,
ami
vilagosan ",mutal a vajdasagi magyarsag
szellemi problemaira. nevezetesen, hogy a
hataron tiili magyarsag. ahova mi is lartozunk,
a XIX. smzadi lelki alkattal elte vcgig a XX.
sza?adot. es ezzd a lelki alkattal lepelt be a
huszoncgyedik sz.azadba.
A delvideki magyarsag szellemikulturalis clete a han11adik evczred elejen
gym'mati allapotokat ttikroz: a kozoktatasb61.
lajekoztatasbol. politikab61 tcljes egeszeben
hianyzik a magyar szellemiseg. Idegen
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erdekek, szandekok, tt\rekvesek hatasa alaU,ill
kazelettink, ezert nemzcti kozossegtink (ha
egyallalan beszelhetOnk kazossegr61) ncm
kepes megjeleniteni.
cs crcdmenycsen
kepviselni erdekeit.
eK. J.: MI lellet tt Iw"Zlla egy ifvell
lexikoll1wk?
II.S.:
A jova a tudasalapLI
tarsadalmake. A vilagban tevekenykcdi\
jovokutatok egyontetOen azt az allaspontot
kepviselik, hogy valamikor a nyers munkaero,
utana az asvanyi kincsek. maid az ipari
forradalom. a lechnib
fejlettsegi fake
jelenteue egy-egy nemzet. orszag fejladcseL
boldogulasat. Most cs a j6voben is. a szellcmi
take donti el az eraviszonyokaL
Nczztik esak: a vilag leggazdagabb,
vozeta eegei manapsag a szellemi takcbol
szcrezl<'k
gazdagsagukat.
Ezek a
megallapitasok " vaidasagi magyarsagra is
vonatkoznak. cs eseiyeink a szellemi
kapacilasainkbol eredeztetheti\~.
Ebbal a felismercsb(\1 kiiodulva
latjuk, hogy a lexikon egy hianyp6tl6 mu",,"
egy szellemi adalbazis lesz. A konyv adalai
a!apjan jobban megismerjtik egymast, szamba
vessztik, ludatositjuk ertekeinket. ami az
onbizalom cs a tovabbi kezdemenyezcsck,
vallalkozasok szempontj,ib61is leJlltos.
eK. J.: Kikkeriilltetllektt kii1lyvbe?
H. S.; A ktilonbozo szellemi es egyeb
foglalkozasil, kimagaslo eredmenyekel,
szellemi ertekekel. muveket felmutal6
egyenek kertilhelnek a katelbe. alyanok, akik
valamilyen szervezetek clCn allnak, vagi
rontos tisztsegeket tOltenek be. Helyet kapnak
benne a kiizfunkci6k viselai is. mini pI. a
papok. a polgarmesterek cs masok.
Mondtuk mar, hogy a :exikon.
szinvonalas kivitelben, karacsonyra jelenik
meg a Logos nyomda gondolasaban. J6 lennc,
ha minden csa!:ld asztalara eljutna, mort igy
nagyobb kozosscgszervez6 szerepet iskapna.
A lexikon actatbazisanak gylijtese a
megjelenese titan sem fejezadik be, hancm
ketevcnkent, felfrissilvc. kibavitve, iljabb
kiadasai jelennck maid meg. Ha valaki az clsa
kiadasb61 valami oknal fogva kimaradna. a
kiivetkeza kotctekben p6toln i Ichetnc a
hianyat.
eK. J.: A lexikOtIO1Ikiviilmost meg lIIive!
foglltlkozllttk?
H.S.: A Magyar Szellemi Muhely
kereteben az ideo Nemzet es haladas
Szeehenyi
es Kossuth
szellemenek
id6szerusege cimmel rendczvenysorozaLot
szervezlink T6thfaluban.
A lanacskozasok lemai: A magyarsag
helyzete a XXI. smzadban (2002. majusa),
Trianon a magyarsag tudatvilagaban (2002.
augllsltusa),A nemzetnem ismerhatambl
(2002. okI6bere).
A meghivott elaadok
Erde!y, Felvidek, Mul'avidck, Karpatalja.
lIorvatorszag, Szlovenia, Magyarorszag.
USA, Ausztralia, Svedorsmg. stb. Roves
magyar tudosai es kozeleti szemelyisegei
lesznek.
Kirci(v.fanos

