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Az ember! eletnek foiyamatos
es tudatos erokifejtes a fenntartoja. Amed!Ug ez a kiizdelem tabbe-kevesbe
spontan;
amennyiben a kazvetve vagy
kozvetleniil tarsas formaban tOrteno onellatas erofeszitesei nem terhelik tul az egyen Idegzetet, egyre
tobbszor
szegezve mellcnek
az "erdemes-e" 'kerdest, add!g a letsz~retet az emberl ICtezest egysegbe
fogo eri), Az ongyilkossagn:J,k
nyllvan ltOronkent cs
,

egyenenkimt
valtoz6, nagyon sok
felkutaUan
osszefilggesii killsii cs belsii komponens
altal meghatarozottalapoka
van. Altalaban
szolva: az ember azert'
lesz ongyilkos,
mert egy meghatarozott
eIethelyzetben lete
elvesziti
onigazolasat.
nOdi

Sandor

tanwlmanya
e.nnek
eUenere
sem egysz.eru Mkonyvelges, a
masok eredmenyeiben 'valo' felelotlen duskAlas, hitel, es Irockazat ne!JrUJJiokoskoo.'as. Meghozxa a,zert nem, men
mwnkaja
mill1..denreszleteben alapoSoaal a.tgondolt s ha nem all is elo uj
tJanitJasS>a1a szuioidJi'llm ertelmezeseben, tudomanyos nye1venek
ha.jolekonysaga,
humortol
gem
idegenkedo
szelleme,
elt.okelt
~nem csup<iJn magaeva tett, hanem lenye melyebol fakad6) humanizmusa es fogalomgazda,gsaga
szalvember es la,ikus
szamara
eg)'a'rail1t has7Jnositha t6va tes:z.i
muvet. A
tudoma,ny
nyelvet
csupan kivetelesen le-het erdekfeszftonck minosibeni; nos, Hodi
stHusa epp a kivetelhez
tartozik, ami kUloooSlen itt nalunk
kivet~les erE'nynek
szamft, A
betiisor mogott feltuno ember!
maga,tamst az erte!mise~i sz.enwdely fUtli, mely meg a nelkiilozhetetle1fl statisztikai
kJimutatasok>at is atfou-r6sLtja.
Az oss:z.efogl.a,16joellleg moeHett
Hodi 'Sa1fldor c!"t€'1rezesenekaz
elmeleti
atert.ekeh~s is ienyeges
,hozadeka;, Jnivel am bizonyitja,
bogy nem
csupa n hivatkoz.ik
Manora , de tisztaban is van a
rol1raoolom elmelet klasszikusainak a vU;zsgalt tall"gykorben is
alaplralJ1y>t adJ6 gondl()lkodasm6djaV'al. NyilivM1 tobben is lesznek, akliket az a (talan tuIsagoS8Jn is sokszor hangoztatott) kiindulopontja !.ep meg, mely s:z.erint nines ertelme
"az egyen"
es ".a ta'rsadia~om" mind'inkaibb
,kie:cz6d6 Uton1'Hktusos visronyaral aesuelni, hiszen "az ember"
absztra,kci-6 osupiln, leven bogy
amit
egy€nnoek nevezUnk, az
m.in'dig a szubjektiv
es az objektiv er5kJnek konkret es megismereLhetetlen
egyensulya,
az
me.to
tarsadaloomban
elfogLalt
helyene'k, jJ1letvoe a kozosseg
szubjekJtfv
tUkrozo~senek, s a
kettO szintezlsekerit
letre jovo
onarck.ep koV'etk.ezmenyekent. E
a jB,v5ben"megvall8szo1ando ker- gondo1a.tmenet, s),Lgla'Uatas:z.erint
rridnden "ember, <mm!liAbainerdesek,~iege~ql~r,:'
fUgg. H6di
""'\.:i':*H\
,/>' . ',::<yy?,',,':

A keroes
azonoon
mar' csak
azert
Is sokkal
,bonyolultabb,
men il.z.tsem' lehet megnyugtato egylmtelmiiseggel
, eldonte.ni
vajon, mi tekiilntheto
ongyilkossagnak;csupan
a felreerthetetlen
kovetlkez.menyu
killonfeie
esz.kozokJkel tOOteno onmegsemmlsites,
vagy' pe dig az onmagunkJkal
szembenl,
a tragikus
ve~kJjm,enete1t
csup{m
sejteto
fele.lotlenseg
!.s, Ezert
es sok
, mas, egyebert
HMi Sandor
legujabb
kOnyve
mindenkeppen
megerdemliJ
a figyelmUnket,
hisz.en az
elokJrOl
ei:mcHkedve
i,gyeks:z.ik megkozeU1eni
az onkenltes halat1ba menckUles
rejte- ,
lyet, E temakor
noem velet'lenill
k.erillt, ero:eklOdesi.ilnk kozeppon,tj'aba,h:i.szen
'~idekUnk
az ongY)iI1:kosok szamat
tekintve
a
staUsz.tilkal
kLmutatas
szerint
a
vi;!ag
elvon,aiaban
all. A gyaszos . jel>en.seg termesxetesen
hagyomanY'Os, hiszen robbek kozott
mar'
a' szazad~lo
fr6i (peldaul
Ba1azzs Bela) fellig}"C'I.tek ana a
szabadkai
koz.han~latra,
mely
kozvoetve
az embereket
eleti.ik
kioltasara
oszt 00 ozte, A htJ,bQru
utan e temaJkorbol
mar palyadijlas
szooiogrilfiaJi
dolgozat is
sziiletett.
Legwt6bb
pedig Petko
Voj:nil: PurOar NIN-dijas
muveben: toll be fontos motivumszerepet:
HOdi Sandor
doktorl
el'tekezesk{mt
lkeszUlt
kismonografiala aval'asztoH
temat nem kot!
a mi videktiJnkihoz, nem konkret
jeloerugegeke,t
vizsgal;
ehelyett
konyvelmenyekrc
es statlislitikai
ada,tokra tamaszkodva
a probiematvka't
a mag.a altalanossagaban igyekszik
meg,hatarozni.
tgy
hat muve
aI'apcs cli)(anulmanynak,- bevezetonek
tekintheto;
sajilt m~ga
is igy
ertekeli
utoszavaban,
ahol
kij.elenti,
hogy
az. ol11gyHkossag jelensege
ne-m
huroat6
egy model1 "kapta!aja"ra, ,s bogy egyelore csupan OS2srefogllaLnilehet
a.:z. elert eredmenyeket;
a megnyugtat6
valasz

"

tek, m..el1telmenyvtl~g,~nak (!gi~
szerlseg~ megismetelhetetle.n..t:p~'
pen e2'Jert H6di, 'joUeh~t:' elesei(
biralj.a.a potg.in 'k1.itat~sokala.p"l
vet5 tev'edesC'ilt, 'liz';,empat.ta..s'
"

"

I1}Cgkozelitesre"
n,incs",elutasit6,.
sz!wa:ez,
,ugyanis
az ~lt'ala.noossagokban
nembizw,
az, egyedi
esete1cllez
kozelhajolva"
a, gyakorla'ti segi~g
Jnikentjet igyeksIlk megtal:a.lni.
'

A szeriO azonban vallalt feladatab61 a tarsadalmi.,tOrteriel..
mi optimizmusab61 kOvetlteroe,n
gem juU1.e.t tul, e ,v1zsga1:atok
~rol11tirokonszenven. Szam.a~a az
on'g~kossagok
,ertelmetlensegiik ellenere is a tarsadalmi, haladJa's szUksegszeru kovetkeime-,
nye!. (Az a'ldozattJok tor,tenelmi
szuksegsz.erusege
magat61 enetOd5 - mondjiik
Ma"rxek is.)
Ka,r aZOl1Jban.hogy H6di. gondola tal nem tartottak
aibba ,az
iran yba , amelybe e.rxelmeivonzottak,
Ha ezekre haUgat6tt

voolna,taMtn egy olyan tipol6gia
lehetoseget
Is fel"l'iJ1.an.tja, mely
az egy~di ese-tek szetLnt fe'lfkutathat6
f5moHxu,mo:k,
a~?pjtl,n
osztJ.3.IY'OzZa

az.

"

ongy.iQko ss a goJro t.

Egyes eSC'tek motivumai
(amilyen peldaul' a' szerelmi
,Vi!gy
becsii!let-ongyillrossa,g, "esetleg
a
sxere.betl.ehseg Cs a maganyelmeny mia,titi "bosSzu") noM ,Ireres2'Jte:cl1etik'egymast,
ugyanak..;
kor visronyliagos filggetlenseggel
is ren.<ielkezhetne~." az esetkO:rri:'
ponens.,vlS'2'JOlIlyaJioolk

,

rnegfele-

loon. E kO:relite$m6dOt nagymertekben segithetne az ember!
alkatok1flak
az a
tipo16g1iiAja,
amirt HOdi Sandor kate,goorirkusan el'V~t, de ami sokat mOll1dhatlna az egyma.shoz ha'SomJ.6
egyedii ese,tek elofelteteli€Lrol.
Az H(Ycn onelli€ntmondas termeszetesen elitOrpUJ.,ahhoza ,becsilletes
es
tfsiteletre melt6
,

ha;rchoz.kepest, "'m.elyet H6di, a

fiaotsl ,tudoo, smvamk eletesjemberl toartalmienfolytat,
melyet
sokIkaJ. tObb
frocn.t.On k1ellehe,
folytta,tnd ahhoz",.,hogy
,l4;e1.l5
e,re~n'fl'eve~~'~~L;.
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