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A DELVIDEK UTOEREADAN
folytatas

InterjuHODISandorral,
aMagyarokaforrongoSzerbiaban
'cimii konyv.szerz~evel

az 1. old.-ral

Dr. HOD! Sandor a Magyarok a forrongo
Szerbltiban dmu, frisson megielent konyve
kapesan a minap Adan beszelgettem a szerzovel.
Mielott kozreadnam szemelyes vallomasat a
konyvrol es Iroi modszereirol, szeretnem felhivni
az olvasok figyelmet arra a tenyre, hogy Hodi
Sandor "tollabol" ill Adan, a Delvidek szlveben,
az utobbi evekben olyan kiveteles muvek
szUlettel<,mint a sokat emtegetett, es azota mar
vHagszerte idezettJugoszltivia bambtizasa, vagy a
Ugureslerben.
Nagy kerdes szamomra az, hogy a helybeliek
ismerik-e, ellsmerik-e ezeket a messze mutato, az
egyetemes magyarsag szempontjabol is nagy
jelentoseggel blro munkakat. Ha ismedk, ha nom,
altaluk Ada es az adai emberek soha gem latott
magassagokbajutnak el, am kozben tumink kell a
szerzo oSIOrozo megallapitasait is. Azonban ez se
mindenklnek adatik meg...
- Meglutlhatntink nehtiny miihelylilkol,
hogyon kiszJlII a legtijabb k~nyve?

-- Nagy

megtiszteltetes

es nagy

orom

Is

szamomra, hogy a Tiszavldeki Hell erdeklOdik
munkassagom
iraQI, es elozeteskent
ket
gondolatot szerelnek a konyvvel kapesolatban
onokkel megosztani.
.

Azember,amlkorIdejeengedies eletidejebOl

tetemes idol szakit ki egy konyv meglrasara, nom
jut el azonnal a vegleges szovegig. Aki
tanulmanyokat, eikkeket if, az tudja, hogy ol-dz
vhlal is elkeszUl, mire a vegso mu osszeall.
Konyvem eseteben is igy van. Ez egy 280 oldalas
konyv, eredetileg pedig mintegy 500 nidal volt.
Mikor
azt megirja
az ember,
azutan
tulajdonkeppen sajgo' szlvvel gyomlal. Persze
mindeD mondathoz ragaszkodik, ez is, az is jo
lenne, ha benne maradna, de aZUlan, ujra olvasva,
ismet cook "meg kell huzni" a szoveget.
lIyenfonnan ez a konyv is, igy, ahogy megielent, a
felere esOkkenl anoak a terjedelemnek, abogy en
annak idejen ezeket az '."sokat, Igy naploszeliien
elkeszitettem.
Mi, vajdasagi magyarok, itt a Delvideken,
abban a helyzctoell vagyunk, hogy az elmult
evtizedben, kct kGlOnosen meg."z6, dramai
esemenynek ,oitunk a szenvedo alanyai, tanui is.
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En ligy gondolom, hogy az idok valtoznak,
johetoek mas korszakok, jobb clot is virradhat
rank, es hat azert, hogy megmaradjon ennek a
komak, es ezeknek a dramai esemenyeknek a
hangulara, erzelem- es gondolatvilaga, IOrtenesei,
a maga mindennapi
egyszerusegeben
es
bonyolultsagaban, megpr6ballam en is ilyen
kr6nikas lenni.
Az ergot, azt ismerik, a JlIgoszltivla
bombtizasa volt, annak az emlekezetes II helnek
az esemenyvilagat eleveniti reI. Mar akkor
nyHvanval6 volt, hogy ezt a fonalat, a repUlogepek
elvonulasaval es az orszaghatarok felnyitAsaval
nom lehet lezami, hiszmi ill maradtunk ekeD ,a
megoldallan kerdesWmkelegben, bonyolult es
nehez helyzetben, es hat lObbeDbiztattak is, hogy
folytassam, es a kovetkezo evek esemenyeirol is
adjakszamot.
-Milyen szelesebb k~ra visszhangra Ialtill a
bombtizasrtilsztiltikonyve?

- Nagy meglepelesemre,

nemregiben ittjart
Franeiaorszagb61, a magyarorszagi kovetsegrol
egy franeia allose-role. Jott hozzAnk tAjekozodni,
hogy hogyan clUnk, mHyen lehetosege lenne a
franda lokenek, meg a franeia kultliranak
bevonulni a Vajdasagba, nehogy esak .nemet
terUleti erdekeltseguek
maradjunk.
Es en
mondtam, hogy nagyon okos gondolat, mi
orommel vamank a franeiAkat. Egyebkent 0 mar
egy kiesit tajekozodott, es j!irt Postea a Zrlnyi
Hadtorteneti Konyvtlrban, abol megszerezte a
JlIgoszlizvla bombtizasa, dmu konyvemet, sot
Parizsb61 kaptam egy kUldemenyt is, ami
konyvem egy reszletenek franda fordltasarol ad
hlrt.
Eleg erdekes,
hogy a HadtOrteneti
Konyvt!\rban volt (a konyv), pedig ez a mu nom
ugy Ir6dott, mintha mi itt valami nagy strategak
lettUnk volna, hanem ez egy elmenybeszamolo.
Masreszt viszont epp a napokban talalkoztam
Tolhfaluban
az egyik
magyarorszagi
ismerosommel, akl hozta a Revai Lexikon
legujabb kotetet. Abba meg ugy szerkesztettek
bole, hogy a Jugoszlizvla bombtiztisa eimG konyv
egy kortMeneti dokumentum, mort pool affol ad
szamot, amirol ut6lag, vagy kesGbb mar nom
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Zen tan tarsasagba

tomoriiltek az ertekek vedelmezoi

A barka novo: Zenta. A nagy idoutaz!isban a fedelzelen egy nagyjab61 tiszteletremelto embed
kozossegringatozik, olykurhanykolodik, folyrat letkUzdelmet, mint ama osbarkan, a Noe apanken, amely
nom cook derek, joraval6, jambor lelkeket mentett meg az ozanvlztol, de haszontalan, sot al16 fergeket,
patkanyt, poloskat,legyet, szunyogot es egyebeket is.
Hogy a mindannyiunkat szolgal6 rend, szepseg es ertek uralkodjon ezen a mal "barkan",
Zentan negyvenen polgari egyesUletet alakltottak Barka Helyi Ertekeke! Vido Tarsasag neven.
A muszaki ertelmisegieket, memokakel, Ir6kat, muveszeket es masokat magaba foglalo es
Belgradban bejegyzett szervezet elnoke, R6zsa Eva epiteszrnemak \ajekoztatott a Tarsasag celjalr61.
A kOmyezet-, taj- es varosvedelem soran igyekszOnk belesz61ni a varoskep kialakitasaba,
szorgalmazzuk az arra erdemes regi epUletek felujitAsat, megmentesel a lebontlstol, nom esupan a
szeeesszi6s, kasszieista es eklekti~us, hanem a videkOnkanjellegzetes napsugaras homIokzatu epUletekre
isgondolya.
Regi fenvkepek tanusltiAk, hogv' utcainkoh, terelnken

lehetne.

ismeme senki magara. EnJlltettem a Jugoszlizvia
bombtiztisa elmU konyvemet. Megjelenese utAn
sorozathan szUlettek a IObbijx>mhAz!isitOrtCnetek,
vagy mtg mindig szUletneKem'll muyek. Szetz6ik
eloszedik
az akkoriUjsagelkkekct
cs
yisszagondolnak arra, hogy ok ~or
roit is
-- Arrol, hogy amikor valaki be van z!irva, es gondoltak. Hat megmondhatom, borzaszt6 nehez
lenoe most kitalalni, hogy akkor mil, mikent
amikor bombAzoak, akkor az emberek hogy ellk
gondoltunk, fokent meg, hogy roit ereztUnk. 1obb
ezt meg? Szeretem
az ilyen kozvellen,
erdekfeszlto esemenyeket. Azert boesatom ezt . hat yallaIni annak a kockAzat!\t,hogy ami akkortajl
I1IItekCJ1bennUnket, ami akkor indulatba bozott,'
clare es ez talan nom szerenytelenseg mort ha
vagy amit akkor Iattunk-hallQttunk, azfpapirra is
szlvembol most meg kellene mondani, hogy
vetjUk, es akkorhat azt4I1l!1'.cmber tartj. a /18t8t,
milyen konyveket szeretoek olvasni, akkor, hat
meg a valill!. Blralatok ~etl
esedeg <\i~
is
biztosan azt mondanam, hogy olyan szivesen
meti, ami ugyan keves, de ily-WertelCDt~ ezek a
olvasnek a tibeti, vagy az ormeny, a kurd, vagy
szcmpontok vezereltek eltgem . mostani kilnyVCDt
mas nepekrol, de kozvetlenUl, a mindennapi
irlisa kOzben.
esemenyekrol. Hogy ok hogyan elnek? Mirol
beszelnek, hogyan talalkoznak? Mit, s hogyan
tudnak vasarolni? Mi emeszti, mi foglalkoztatja
- A lenuin kivill maga az ir6i m6ds:ere is
oket?
erdekeL Mondona err5lis valamil?
Tehat, tulajdonkeppen, egy klesit szeretoek
reszt venDi masok eleteben, Japanban, Klnaban,
Az egyik szempontom az volt, hogy
mindenUtt, aka. Kanadaban is. De ezzel szemben
magunkrol itjak. Ebben az adaiak emsen edntYe
vannal<,de egeszeben a vajdasagi magyarok is.
viszont egy ellentetes vHag alakul ki, mort azegesz
A masik szempontom pediS szinten egy regi
media, hirkozles, tajekoztatls, az egy nagyon
dHemmaja a tollforgato emberekoek: mennyire
szepre, vagy esuny
festett vitagot abrhol. Egy
legyen szemelyes az, amiml frok? Nos, ez a kCrdo!s.
kepzelt valosagot, amelyben megpr6bAlnak
eligazitast adni, hogy mirol mikent velekedjUnl<,. nemesak a regenylrasban, az esszeln\sban, a
mire figyeljUnk 1111,mivel ne lorOdjOnk. Ez egy
szepirodalomban, banem \iJudomanyos pr6zAban
szandekos manipulaeio.
isjelen van. A tudosok, de aljluvcszek egy reszc is
Egy dologrol azonban ezek utln gem tudunk
hajlamos a haritAsra, SUZ'jgy,ekszik kimaradni oz.
esemenyekbol, hogy nehogymegtudja a vilag, roil
semmi!: hogy az egyszerii emberek, a maguk
gondol, mil erez 0, banern:i:4ak bade! r6hOgjOll."
hetkaznapi valosagaban hogyan elnek, mi
foglalkoztatja oket, mikent elik meg az adott . nevessen vagy bosszankodjon a tO~biekell, lie 6
tortenelmi-t!\rsadalmi helyzetet?
.
maga maradjon ki ebbol,leliYen esak a halttlben.
. Vclemenyem szetint ez Item eleggc korrekt
lIyen .ertelemben pr6baltam en ujitani a
es 'nom !isztesseges d%g:' fele/ollenseg /eMemagam modjan,' es hat a 2000. evi oktoberi
Hyen parabolaszcriien megjeleniteni egy-egy
"forfad.lmi esemenyeket" abrholni. A szerbiai
valtozasok apropokent szolgaltak szamomra arra,
lenyeges helyzetet, vagy' ."kkora valtozaso~
amityenek az en konyvemQ<:n is vannal<, plane
hogy nagyjabol egy hOtbe beszorltva adjam elo a
kanyvelsoreszet.
. akkor, amikor az ember nem tudhaya, bogy az a
hatalom,
amelyik
me"le All, bolnapra

-- Ez a moslani konyv is a beztirtstig meg a
szabadultis ellenlilerb1, a hozzti kapcsoltitlti
elnuinyekrb1s:til?

-

'.
- A kiJnyv nuisodik resze lovtibb viszi azosszecsukllk-e?
Ut61ag visszagondolya, ilyen "rtelemben en
esemenyekfonaltil?

-- A

konyv

masodik

reszet

a szerbiai

uj

kormany elso 100 napja.a szantam, hogy azt
felOlelye adjak szamot a tortentekrol. Akit erdekel,
az belelapoz, megtalalja az esemenyek sodrat, es
tajekoz6dhat anal, hogy hogyan eltUk meg mi,
vaj.dasagi magyarok a valtozasok eselyet~ mil
gondoltunk,
mikent
viselkedtUnk,
mi
foglalkoztatott akkor benoOnket?
Akik benne vannak, az adaiak, kOlonosen sok
esemeget es bursal is meg egyebet talalnak a
konyvben. Mert ha az ember veszi maganak a
faradsagot az irasra, kar lenne szepiteni az
esemenyeken. A sallangokat le kell ugyan szedni,
de sallagmentesen, a maga egyszeliisegeben,
oszintesegeben; neha talan nyersesegeben is, de
megis valahol a magunk esetleset-bollasat,
szandekAt,
akaratat,
karaktervaltozasat,
jellembiesaklasat jelenltettem meg. TOkrat tartva
onmagunk oleoHiszen ma mar, ha en is elolyasom
pedig ket ev sem mulott el az6ta mondom, hogy
hat lehet, hogy ezt ma mar maskeppen lmam, vagy
ezt nom Imam le. Mert most mar mas gondolalok
foglalkoztatnak,
masfajta erzelemvilag vesz
korUI.
No, de hamostfrom meg, hogyakkormi volt,
akkor mit esinaltam? Abban a konyvben mar nom

-.

--

vallaltam a helyzetembOl fakado kockAzatotes
'torekedtem arra, hogy a 1O11cnetlegyensZemelyes
is. TeMt benne vagyunk a konyvben teljes
egeszeben, a barataimma~' !I felesegUn~I,. a
esaladunkkal,
a szomszedainkkal.
Es
termesze!esnek vesszUk, hogy igy eltunk, igy
gondolkodtunk es igy tet1ilnk. Ez a naploszcrii
konyv ezt az ujdonsagot hozta.
- EIlfbbi es mosloni kiJnyveb51 nUn/ha az
lanne ki, hogy a dokumenJum/or/enet aJapvelii
kifeje:esifornuijtivti vtihta?

-

)gen, de az Hyen egyszeri1 besorolassaI
gondok vannak, mort ha a!larom, van szepirodalmi
jellege is, meg polltikai jellege is, hiszcn irasakor
egy politikal clot zajlasanak a kozepeben voltunk,
mint ahogy vagyunk mcg ma is. Ugyanakkor van
psziehol6giai jellege is, biszen foglalkozasomrull
fogva ilyen szemUveg van a szememeD, ilyei1
szuron keresztUllatom es elemzem a vHagot. Ez is
erdekesse, izgalmassa teszi a kanyvemet.
KJRALY Janos

