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Dr. H6di Sandor fro,pszichologus(Ada)
- Dr. H6di Sdndor ir6, pszichol6gus a Magyarok Vilagsz6vetsegeKarpdt-medencei rex;i6ianak
eln6khelyettese, akinek nehdny hetlel ezel6tt ielent meg Jugoszlavia bombazasa cimu k6nyve. A
meglepo az, hogy 10 nappal ezel6'tla k6nyv masodik kiadasa is az olvas6k asztalara kenilt. Mi
inditott e konyv megirasara?Az az elszigeteltsega dClvidekiAdan, vagypedig a ketsegbeeses?
- Az elszigetelt<;cg,de ez Hem Adanak vagy a Tiszamentcnek tudhat6 be, hanem a bomb azasok altal eloallt helyzctnck. Az ember altalaban llgy rcndezi be az cletct, hogy cselekvcsigcnycnek megfelel6 mozgastcrrcl cs a csclckvcshez megfeIel6 szabadsaggal rendelkezik. Amikor kezdtck bomb,'izni Jugoszlaviat, az els6 doing volt a hatarok lezarasa cs a hadkoteles fcrfiak mozgasszabadsaganak drasztikus korlatozasa. Maid ezt kovettck tovabbi megszigorit6 intczkedcsek. Megsz(fnt a tarsadalmi, politikai clct, felfiiggesztettck a gyiilekezcsi szabaclsagot,
sz6Iast is, gyakorIatilag a mozgasszabaclsagot, hiszen tizemanyag hianyaban Idlltak a buszok,
Hem lehetett hasznalni a gcpkocsikat, cs ott alltun k, ott voltam Aclan - ami eb'Ycbkcntszigetet
jelent toroki.il - sz6 szerint eb'Yszigeten, igazi csclekvcsi lehet6'scg nclkiil. Ehhez hozzajarult az
orszag bombazasa, egy dj, szorongat6 helyzet, amelynek Hem lehetett latni a vcgkimenetelct.
Akkor elkezcltem - cs nyilv,'innem csak CH,hancm nab'Y°nsokan - napl6 formajaban a bels6'
szorongatott elmcnyeket vagy a felmertil6' gonclolatokat lejegyezni.
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- Hogyan jellem eznM az otthoni eletet, a bombdzasok heteit, h6napjait?
- Azt hiszem, hogy ennek a haboninak es bomb,blsnak e!:,'}'ik,szamomra kinalkoz6 nagy
tanulsaga, hogy a haboruba sodr6d6 orszagnak es a haboniert felelos rezsimnek mindig vannak hatso meggondolasai, szandekai is. Tehat igazaban nem esak an61 van szo, hogy az emberek fizikai elete koekan forog, hanem ho!:,'}'a rezsim a mozg{lsszabadsag, sz6lasszabadsag megszigoritasaval, tulajdonkeppen a polgari szabadsagjogok felfuggesztescvel, hiszcn rcndkiviili
helyzct all ela, cs hat a kUlonboz{)ad6k kivetescvel sokkal na!:,'}'obbcselekvcsi szabadsagot
szerez, biztosit maganak, mint bekeidooen, amikor alert az alkotl11any,a t()lvcnycsscg va!:,'}'a
torvenyesseg latszata kotelezi.
- Tehat a diktalllra jobban mfikddik.
- igy van. El6jon, azt mondanank egyszeru szoval: adj valakinek hatall11at cs l11egtudod,
milyen ember. Ez a hatalmakra is all. Terel11t<;
olyan helYl.etet, amikor szabadon megnyilatkozhat, vagy inkabb gat/as nelkul, cs akkor mutatja meg igazi areat. A hitem szerint meglatni
annak a rezsimnek az areat, ami egyebkent sem tulsagosan szelid, j6hiszem(f es j()indulanl a
polgari szabadsagjogok vonatkozasaban.
- Konyved befejezeseben azt irod: ha minden igy marad, ahogy van, a jugoszlaviai magyarsag
lesz a legnagyobb vesztese ennek a habomnak. Mien inad ezt?
- Azert irtam, mert ha meggondoljuk, ho!:,'}'az cgykori Jugoszlavia nernzetei, nepei, nepcsoportjai kozul tObb ma mar gyakorlatilag az ()na1l6s{lglltjara Icpett, cs kisebb-na!:,'}'obbaldozatokkal, de alert szavatolva van a javajuk, szabad szellemi, gazdasagi, politikai fejl6dcsuk. A
vajdasagi magyarsag most e pillanatban a legnagyobb ncpcsoport, amelyik meg mindig annak
a politikanak a foglya, amelyik szetrobbantotta az egykori Jugoszlaviat, s amely harom-negy
habarut holOtt a balkani nepck nyakara. Es miutan a legujabb csemenyek utaH a koslOv6i
albanok is egy biztosabb jova ele nezhctnek, hiszen politikailag, ha ak{lrmilyen keretek kozatt
is, mcg ha az orszaghatarokon beWl is, de olyan nagyfoku mozg{lsi,eselekvesi, politikai szabadsagg'al rendelkeznck, es nyilvan varhatoan olyan anyagi segitscgben rcszesulnek, ho!:,')',azt
hiszem, nehany even beWl gazdasagi, tarsadalmi szinten elcrik a k6zep-keleti orszagok atlagat. Ezzel szemben szamunkra ilyen ertelemben semmifele perspektiva egyelore Hem igerkezik. Ez az egyik vonatkozasa. A masik, hogy a vihlg mintha valamifcle szemellenzavel nezne
ezeket az esemenyeket es az ott ani t6rteneseket, hiszen az els6 aldozatok '45-ben mi voltunk,
magyarok, mintegy 40 000 magyart meszaroltak le, rengeteget eluztek. Majd ezt k()vetoen,
igaz, hogy bekesebb evek kavetkeztck, de ebben a bekeben mi mintcgy 100 000 embert veszitettunk asszimihicio, illetve kivandorlas formajaban. Majd az elmult 10 ev soran is hozzavetolegesen 100000 ember tavolOtt vagy az eraszakos mozgositas elm, vagy a Ielki terror elm, vagy
e!:,'}'szeruena kilatastalan javo el61.Nos, amig igaz, hogy nagyon nagy szamu el(fzott koszovoi
alban sorsan tcljes joggal haborog a vihlg, cs awn faradozik, na!:,'}'onnagy gazdasagi, pcnzugyi
aldozatot vallalva, hogy visszakeruljenek, a Vajdasagb61 eluzott magyarok sarsa ilyen vonatkozasban rei sem meruit, mintha nekunk nem lennenek emigransaink. Mind a mal napig nem
hangzott el Belgrad reszcral, ho!:,'}'aItal{mos cs teljes amnesztiaban rcszesiti azokat, akik az
eIsa, masodik, harmadik vagy negyedik haboru alatt, az eroszakos mozgositasnak nem teve
eleget, jobbnak lattak, becsuletesebbnek, tisztessegesebbnek, ho!:,'}'haa hataron kivlil keres-
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nek oltalmat vagy ideiglenes menedcket. Ezck egy rcsze szivesen hazatcrne, de nem terhet
haza a felel6sscgre vonas veszclyc miatt. ErrO1sem beszcl a vilag, ez is olyan, mintha nem
lenne.
Tehat a tavlat, a jiJv{)szcmpontjab61 mindazok miatt a vesztesegek miatt, amelyek ertek
benniinket, embervesztesegek, mondom en, vagy erzem ugy, bogy mi voltunk es vagyunk e
pillanatban a legnagyohb vesztescg. E hadd tegyem meg hozza: ratan megis ez a legcsiiggesztoob, bar cz is na!"Y{JIl
neh6z. Most ujahban cb'Yre-masrahallani nemzetk6zi forumokon biztat6, batorit6 igerctekct, 11Ob'Y
ha Szerbia vagy Kis-Jugoszlavia megindul a demokratizal6das
utjan, akkor czt anyagilag, politikailag tamogatjak. Ilyen anyagi tamogatast helyeztek kilatasba a szerb clcmokratikus cllenzeknck, az cIlcnzeki onkormanyza'toknak, szakszcrvezeteknek,
crtelmiscgnek, cgysz6val mindcnkinck, akir6l a nyugat ugyvclekedik, hogy a valtozasok horclozoja lehet. Nos, rolunk ebben a vonatkozasban egy arva sz6, nem sok, annyi sem esik. Holott - es ez meggyoz6descm - a vajdasagi magyarsag t6bb szazezres t6mege volt az ut6bbi 10
evben az egyecliili es kizar61agos bizonyiteka annak, hogy hogyan lehet a leglehetetlenebb
helyzetekben is a kiil6nb6z6 nepeknek bckcsen egyiitt elni. Tehat az a beketures, az a megertcs, az a tolerancia cs csak cs kizar61ag politikai eszk6zokkel val6 kiizdelem. Ezt e pillanatban
a Nyugat rcszcr61 nem crtckclik kcIl{)kcppcn. Pcdig az egyiittclcs normait, amely alapjan valaha is beke lehet a Balkanon vagy ebbeD a tcrscgben, az a vajdasagi magyarsag tulajdonsaga,
magaban hordozza. Ezt testesiti meg, cs ha igazi a beketeremto szandek, akkor talan ezt keIlene elsosorban jutalmazni, megerositeni s mcg peldakcpiil allitani. Meggyozodesem, hogy amig
nem tudatosul, hogy ott cl egy nepcsoport, amcly magaban hordozza azokat az emberi kvalitasokat, amelyek szavatoljak a bekcs egyiitt clest, addig vakon cs tetovan, veletlenszer(ien tortcnnek a pr6balkoz<1sok,s adclig igazan heke sem lesz abban a tersegben.
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