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cs val6sag.

Beval1om. korallban
csak a nevH
CS nemelyik
tanulmanyanak
legfeljcbb
cgy-egy
bekezdeset
lsmertern Hodi Sandornak.
Annal nagyobb most a meglepetesem.
Konyve ugyanls
legalabb
annyi
izgalmat
t~rtogat olvasoja s~amara. mint tizenegynchany
cvvcl
ezelott a BONYOLULT
OR()MOK. A meglepetes
anynyiIval
meg teljesebb,
bogy
a Lt:TELMt:NY
t:S
V ALOSAGban
mar nem csupan egy rendkivilIi
enckenysegrol
szamotado,
de fokeppen
stilus cs rcszben
vilagnezet
tekinteteben
egyarant
kialakulatlim
egyeniseggel
szembcsiiliink,
hanem egy harmlncot
eves
ferfival,
aldnelt
a szerenykedeset
semmikcppen
gem
s~bad felrcerteniink.

-~

Hodi Sandor (Dorman Laszl0 felvetele)

Kezdo-e vajon,
mikent
sajat
mag,a a.llitja? Az ~gazi 0mar kijelolt) felad,atoknak
a megoldasa
csakugyan
a jovoben
varna ra,
ahogyan
ontudatosan
kij elenti?
Val6ban l1yen sok lenne az idobeLl elotolOO'as egyfelol a k6ltok,
masfe,lol a tud6sok
fejjodesi
es
beeresi
idoszaka
kozott?
HOOi
Slmdort
mindenesetre
atlagtban
legalabtb egy evtized valasztja
el
<lZ edtdig nyomdat
elhagyott
kilene
Gemma-verseskonyv
szerzojeto1. Olyan
tavolsa:gra
aH-e
vajon e pszichoi6gus
a meltan
eHsmeresre
szamit6 kutatasi erect
meny.ektol,
mint a ke:z,do verselOk a kolteszet
magaslata,it61?
Aligha, mer,t ha tekintet!be veszsziik is, bogy H6d'i mufajaban
val6ban hosszatbb az ere.si wo, az
elert ki'ffi<l,gasl'6 eredmeny
tenye
hez nem ferhet
ketseg. Elmeleti
kutatasokra
eddig nem igen futotta eronkbol
s legfeljcbb
esupan ~y-egy
essze
tavols'agaig
meI'tJiik elhagyni a napJ sziiksegleteket. HOOi ezt radikatisan
elszakitotta,
mart
szuknek
bizonyuJt a sza;nara.
K6t0te konyv,}{;iadasunkban
azert
figydemre
melt6
esemeny,
mert
harom
olyan jelz6 vona'tkoztathat6
ra,
melyek
kozUl egy-egy
konlbbi
kiadvanyunk
legfelj ~!bb esak kat
tot k<lphatott
meg
egyiittesen.
1me a jelz6k: tisztan
elmeleti.
am ennek
elle.nere tematikaHag
egyseges.
sot, hozzaaUasi
Hletve
targyaMsi
mOdjatban is kovetkezetes.
Amennyiiben
tudomanyr6l
besz~lr{}nk, akkor, mikent a k1i:il,teszetben, i.gen tonics tisztazni
az
atvetelnek,
atfogalmaza'S'n<lk, szin
tetiza16
je;llegnek
valamint
aoz
eredleti meglatasoknak,
a krllsehbnagyobb
mertekJben
elmelyiilt
ujitasoknak,metve
ujftasj avaslatoknak
vi.szonyat. HMi Sander
a szelsi5segek
kozOttgondosan
egyenlSiilyoz6 szerzak ,lOOzetarto~
zik. M6dlSzer es eel na,l.a rokonszenves
egybeva.gosagot
mutat.
Eredeti
elgondolasa
szer1nt

-

mondja gondos e16- es ut6szava-

ban -

munkaj2.naktudcnnlmy-

szerusites az inditeka. Hozzaferhetove szeretne tenni minel tobb
ember szamara azt, amirol al.talab an szakemberek szoktak erte
kezni nehezkes nyeJven. Elkepzelese megsem tankonyvet eredmenyez, mart szerzo.i m<lgatartasatan -az ismeretterj-esztoe mellett a pszichiatere is jelen van,
akinek eIsodleges erdeke. bogy
segitsen betegein.
A tudomany
ilyen fajta felfogasanak
eredeti-sege abban van, ho,gy fokozottabban emberkozpon.ttl a megismeresnek a korabbi. elsosorhan
polgari ertelmezeseJnel. Nem esu
pa,n az orvosd segitokeszseg j6vQlta<b61 (hiszen ennek evezredekre visszamenoen
iSlffietlOdo
ha'gyomanyai vannak), hanem filozofiai megalapozottsa,gaban
is.
Antropoeentrizmusanak
lenyege
az embernek
wn,t
sajatosan
egyeni kozerzettel birD le.nynek
az eloterbe al1itasa. OIY<ln jelszot fr a zaszlajara,
ami nem
utolsosorban a koltOk ta'boraban
fog lelkesedest
kivaltanl.
H6di
Sander kulcsfogalma ugyanis: az
elmeny.
Az elmeny kifejezes
aligha
eseng ismeretleniil
a filoz6fia
irant erdeklodok fiil€'ben Minden,ek elOtt a nemet szell~,tortenet talnitbanak
ken eszunkbe
jutn'a, mely tematika szempontjabol is elkiilonftette a7: intuitfv
(elmenyszeru)
as a racionalis
megJJS'Inerest; majd pedi\"!. Berg.
so,n e'lmeletenek, mely meg a ter
. modszereit
meszettudomanyok
gem ,tudta mi'Sztikus bel,eerzes
nalkiil elkepzelnl. HMi! termeszetesen nem megy Hyen meszsze; ISz,Ov~'6i'b'Em.legfeljebba kozelmult
polgari
gondolkod6it
(Hejdeg,gert,
Hartmann-t
stb.)
idezi. ami vel cs1J!l'an arnY<l'l'ja
kovetkezetesen marxista gondolatvezetese1. Enn.ek lenyege az
egyen
konkret
lehetOsegeinek
szembesitese a Marx altal megte
remtett
taI1sa'dalmi ut6plaval.
Miert boldogtalan, onmagaval es
a tarS<ldalommal ele,gedetlen az
embereknek kb. a fele? az
alapkerd'ese en<nw, a t~b! ebM1
kovetkezik.
Valaszrendszereben

az ember
t~sadalmasita'saban
addig cleft, esupan viszonylagos
Biker all az eJJsOheLyen. Szerinte lepten-nyomon ki.iJ&n.felekom
penzaci6kkal
esarpjuk be tudatunkat, s ha agyunk nem, a .szer
vezetiink mindenkeppen lelep1ezi az amitast. Ennek pedig az a
kovetkezmEmye, bogy a va16sagtarpasztalas e.lmenyenek eg&sz
seges embernel ali:g kimutathato'
intenzitasa
eszlogikat
elbnrito
modon mertektelenill
felfokoz6.
dik. Az emberek tragikomikus
mOOon, mi'kozben a szocializTllus
elonyeirol es nepjoleterol
min,t
cleft eredmenyrol es megvalositanld6 lehetosegrol besze.Inek, a
magukra vallalt feladatok ozVne
alatt valoja'ban:' szenvednek. lIo:"
di Sander tehat mikor a vaJ.O:>ag
meg]smereseben a po}.gaI1i tt:domanyos gondolkodas altal elhanyagolt elmenyt ajanlja a marxista tarsadalomtudoma.ny
figyel
mete,
akkor tulajdonk€:ppena
neur6zisok elmelyiHteb'b vivsgalatanak
es gyogykezelesmodjanak foliilvizsgalatara
siirget.
Az elmondottak utan toalan vilagos, mi az, ami a fiatal k~tat9t
a Zenmel roaeerkod6 kezdo koltok nepes taboraba vezette. Mig
az ut6bbi.ak szabadjara eresztett
kepzeleW.kkel tUtakoznak az onceluan es onmegsemml!lS>ltontultengo szaraz megismeres alIen,
addig 0 kozvetleni.i1 a humanum
~zolgala:taba. igyek.szi!!t a1li~ani az
ertelmet s mkabb erdekl1 gondolataink keletkezese, mint erect
menye; inkabb 8zOinmegismeres,
mint a me~mere.s.
Harcat kat
ira.nYban ~vja: egyreszt 8;zokkal,
aklk a mal ember elma.ganyosodasat individualis
szempontb61
ertelmeZJtk; masreezt pedig .azok
a hamLs 'pr6fetllk. alIen, ak* .a
tarsadalmlsag fraZ1s.aval kend97Ak
el a szociaUzmusban el6 egyen
val6sa,gos--l'roblemait.
.
.
Nem hlaba ajanlotta kladasra
a HID szerkesztoscge etanul..
manyokat. akkor va.16sulna mer:
igazin rendeltetesiik. ha aill ol~
vasolt hasznos
tapasztaIatokhoz
jutnana.k, el '-lta.1uk.
, VAJDA Gabor

