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. ,.Be&~elgetes dr...HQdi ~andorial, a
. .IJugoszl~viabom1?az~~a ~fm(i konyv

'szerz6j~vel " ">~.." ,
, . ".-" <.' ,~ <,'" ,

, ' pokumentuni a h~orUr6l.. Mviden (gy osszegezhetnenk dr. ,'. .'~>,
H6di sedor leg'lijabb, sorrendben tizenharmadik kotetet. AmeIy ,/;:$
persze 'cUlt a keze al61 konibban Idkerillt, szakmai jellegd kiadv~-':';;f;';~
nyokt6l. H6di azonban soha DeDi volt,,;,csak." pszichol6gus, "csak" kOz- ,,';,cij~.~

, eIeti ember, ese
,

tleg "csak" politiltw, leIektanl
,

. kutatasai is egy mar- ,.:,,~::,',~
.kms tm-sadalomkozpont6.silgraalapoz6dtakiA NATO-gepekkOzel. "to
nyolcvan napon ~t tart6 folyamatos ~ma~t Adm eIte ~t, kozben' ".

feljegyzeseket kesntett, rOgzftette:megfigyel~eit, ugyszinten begydj-
' I ;totte !:,~ajt6,napi hireit. Igy szille,.. '. -. " '.

'. ,'tett meg'a JugoszJavia bomb4zUa .~
clml1nap16regeny, amely a t6thfu-.,
lusi Logosmagmkiad6 j6vol~b61

;~zinte azonnal piocra is kerillt. ,

',' . Hogyau,mikorIatbilhoz-,.,,.
,a a nap16vezetCshez? .
\: .:'c, ,Marcius.utols6enapjaiban

'. egy pszichol6giai taMcskowra;
. keszwtem,altkor kezd6dtek cl a.
bomb~k..i en itthon reked-

,tern, mint annyian ~spk, akik'c,
" killfOldi utat terveztek. U~ gon-, ,

doltam, amugy kenyszerU Id6tOl-,
teskent is, azert lejegyzetelek nc..,
,Mny tOmegpszichol6giai eszrevc., '
telt, s ~n kes6bb ebb61 tanuI- '

m~ny vagy essze szUlethet. Persze, '
en is arra ~tottam, a legicsap~- ". leL '_I..<_~ '-_J~-'
sok legfeljebb egy hetig tarthat- ~~ .~-.$ZII~:
nak. Az~n, ahogyan az id6 haladt, . Hoda Sandor
ugy velekedtem, s~mot kell adni .
minderr6r.amimegtortentveIilnk,beIillr61:hogyaneljilkmeg,mit

.gondolunk, mit csi~unk - Inilyen a szemeIyes eIetilnk. Nemcsak az
enyem, hanem m&oke is, hiszen ez egy konektf,-sorscsap~ volt... ".,; :
En pr6Mltam meg papf1:ra vetni" dokumen~ A hfranyaggal.is .<~

,ezert egesrltettem Id a kotetet. 'C "', ' .
i.,I . AkonyvszorongUabakrOlis5wL.." .,
',.- ,- AzelmUlt id6szakokban az eDiberekbe amugy isrendkrvill
nagyfoku feIeImet ~pWtak be. Egyebkent inindig att6I.feJilnk, ami a ,;.
fejilnkben van, ami a gondolatainkban van. AmiveI riogaguk ma- -:~
gunkat. Eppen,ezert oIykor szilkseges tilkOrbe nezni. (Konyvem is
egyfujta tilkorke,nt szol~hat.) Ugyanakkor mindenkinek juga, bogy,
mondjuk a bomba~sok id6szaUr6l, a megeIt val6~~r61 elmondja a
saj~t velemenyet. Ez persze meg nem az abszolut igazs~g, ez egy elet-
crus, gondolatviMg, amit egy adott heIyzet szill.. ~. .

," . Az ~6, veIemenyfol1DiIasnem mindig logiJdljaa polid-
kai kazeletnek.;,~ '

, - Csak ott, ahol kotelez6az egysz6lamUs~g: MerhetetlenilI ~-
ros, ha csak egyfelekeppen szabad Mtni a dolgokat. Amikor peld~uI
m~r vil~gos~ v~t. bogy a NATO-csap~k mnte elkerillhetetlenek,
Belgnidban az volt a tragedia, h°1P' nem volt szabad ~t gondolni.
Mindeniltt mus~j volt an hazudm, bogy er6sek vagyunk es ellen tu-
dupk mni. V~ltakeppen ~unk nemaiakuIt Id val6di tobbp~trend-

-:~r;e-z;a h~borU igazi oka.' '~""-"""~;';>"-'M--"'" ,. ~,,' ,"'" "'.~,

.." . Megkoc:kbtathat6a kerde5; a bombUUok nyom.6na Nyu-
gat fogekonyabbA WIt a Idsebbsegi kerdesek inint? '- A NATO is ugy cselekszik, mint az ember; mindig csak a so-
'ron kovetkez6 feIadatra kepes koncentr~; Hordtors~g u~n
Bosmia kerdeset rendenek, ~m Daytonban a,bekeszerz6dest ugy k6-
tOttek meg, bogy abban sz6t sem ejtettek Kosov6r6I, holott viMgos,

. , ' ' ,ebben a tersegben egym~t kovetilt az etnikai kontliktu- -., salt. Kosovo sorsa most int&6dik, s taIan egy nalon a

1I11!l!l! r~!e~r;:!f;~!i.~~:~!:~~~\f~~~ '
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. ' .. MU fOldrajzi 16ptekben merve: az aiiyaorsdg-
- t61 leVlUasztott magyar nemzetreszek helyzete mina-

-,-, mUg megoldatlau. Ern kiilm. n.I4tUocI vau az Ma-
,~.:,gyarok VdtgszOvetsege IUrp't-medeocei Regi6jmak

-, alelnokekent is.. Szerinted milyeokep.et vezethetue
'.. ,ceIhoz?,;; } c', "

- Ugy gondolom, erre, nem lehedltalAnosvaIaszt -
,"adni, sem rerben, sem id6ben, nines olyan recept -, a
_i,hasonl6Ugok ellenere -,amely mindendtt alblmazha-

!:;}':
,

t6lenne. S vliltoz~ az is, mi t11nhet elerhe~nek, vagy
A.,celszerd eselebesl magatartcUnak. EzUttal ~bb fel- -

"1-Jdemem a kilencvenes evek legelejet, amikor megin-
;~Mdulta hatMan tUlimagyar~g ioraiban az onszervez~
,:~'des. ,Ak-korpeldciullecezett egy adott helyzet: az,auto-

i'i~6miakoncep~ut ~olgoztuk, ugys~nten esUcs!nte~ -
'<--

,
menykent ICtreJott a Urpcit-medenco magyar kUebb-' .. .
segek f6ruma, ahol egyezrett1lnk, egysz6val keszen cill-
tunk,arra, 'bogy a politikai igenyeket megjelenitsilk a,

,

nyugati kozvelemen
,

Y
,

el6tt. Ehhez kertdk a magyar kor- :~
mciny tcimogatciscit.Az els6 nagy csal6dcis ittert ben- ,

ndnket. Kezdemenyezesdnka kormcinyz6MDFakkori ~
'poJitikcija ,folytcin megbukott; olyan feIelmek, miatt:,

- bogy az auton6miatOrebesek prezentcilcisaa k/)myez6
"orszcigokban feleIesztene a kUantant-reflexeket, ugy-',

'- : ,>mood ismet /)sszefogtWtak Magyarorszcig eDen, amely
.,\;>J)gennehez helyzetbe keri1lne a kdl6nfeIe vcidaskodcisok,

':~'~0']=;rgirri.~~k':k\~n ~:amrs~f :w~
,\',mondani, ne feIjenek Budapesten helyettdnk, mi cud-,

,?x~~?duk,bogy meddig' mehetUnk eI. A nehai Antall J6zsef:
>.'minisztereInok vegdl is nem adta ci1dciscit;6 aztcin k.d-" - '
:, l/)n-killon hajland6. volt a kisebbsegi szervezeteket fo-',
": :;,gadni s tOrebeseikr61 tcirgyalni, de a k6zOsaurat meg- .
':i:;;-{~nyilvcinulcisciignem jutottunk el Erzesem szerint, visz~
, ; "

"

s
,

zapillantva, nagyon sUlyos tOrtenelmimulasztcist k<>-
"-, vettdnk cl. Ha iller megtesszilk a ceIrav~ lepest;
, ,"'",ma sokkal koDl2ebb helyzetben lennenk... " .. ,
'Y . Ale.- n,,~hmu en&enyvesztesegeketszen-'

- ved6 vajdas4Jd magyars4g - hat pcirtra szakadva....
, 'megosztott, a h&rUk & mozg6sftUok folynin megf6-

lemHtett, a civil szervezetek 6ppen bogy csak kibonta-
, koz6ban,kesesben ugyanakkor az orsztg demokratiU-

, 16dUa. Hogyan 6pitkemi ilyeo talajon? .
,,': - A legf6bb good, - s nemcsak nIilunk -,bogy a,
" politikai eletben hicinyzik az id6nkenti szcimveres, a :i'

"v helyzet ertekelese, az elmUlt evek tapasztalatainak, is,.' , '

"'

,

-mereteinek osszegezese. Mi volt eredmenyes, s mi nern", " ::,

. ':. Vala4ogyan mindig a nullcirol ai indulciS,felel6sseges ,.
tanulscigok nelkdl A fejl6desleIektanb61 peIdIil6zva: ha

(gy csc;.f:;:dne reI egy gyerek, semmire sem menne.V1SSZaj k, szcimvetCsekn&Q1 lerezheteden el6bbre
Iepni. Hasonl6keppen akUebbsegi politikcibanseDL ,

(FolytatUa a 8. oldalon)
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Beszelgetes dr. H6di Sandorral, a
]ugoszlavia bombazasa dmu konyv
szerz6jevel

(FolytatU a 7.oldalr61) -

-. Egy ilyen elernzes pedig azonnal fe1sZfnrehozna n~hany Cantos
dolgot. tapasztalatot. P8daul: az indulaskor mindannyian azt hittiik,
bogy a partos onszervez6d~s _valik majd nyer61appa. Nevezetesen,
ha parlamenti k~pvisel6ink lesznek mondjuk Bukarestben, Belgrad-
ban ~s Pozsonyban. akko!. mar a~egol~as ugara leptiink,'.s esak,id6
k~rd6e, bogy a helyzetunkrenaerodJ~k. Voltak ugyan mt6 ~s 6-
gyelmeztet6 Jelek .a-partosodasi modellel I!zemben, Qe azokat nem
vettiik igazan komolyan; a partokon. a megmerk6zeseken volt a
hangsiily. TIz ~v tavlataban be kelllatni. bogy -~tszamunknaI fogva
- aUrhany k~pvisel6nk jut is be a parlamentbe. harom. hat vagy ~ki-
lenc, soha nem lesziink a merleg nyelve (vagy csak egy pillanatnyi

.helyzetben), amit ka~atC?ztatni lehetne. Sw runes arr6I, bogy .sziik-
s~gtelen lenne a POftUkal ~letben vaI6r~szv~tel. aIlampolgan Jogon
ilyen formaban 15 meg kell jelenfteni kisebbs~gi erdekemket. De
nem kizar61agosan. A partos szervez6d~ssel elhanyagoltuk a kozOs-
s~gszervezest; ahhoz, bogy egy kozOss~g m\1kodjon. ezernyi mas in-
t~zm~ny. eln'esillet, kInD, szervezett gazda~agi ~let ~s tarsasagikor
kell. Ha ezek nem eleter6sek. akkor a part ISesak egy szappanbubo-
r~k, nines mogotte igazan tarsadalmi hazis, torekv~s. Es ez esetben a
politikai onszervez6d6nek SiDesutanp6tlasa.-Minderre nem helyez-
-tiink hangsulyt, fgy a civil szf~ra naIunk most igen gyeng~n all. -

. MitartoznamegafelsoroIashoz? . .-- .

- Szerintem gazdasagi vonatkozasban sem viugaltuk meg pet-
~ul a tul~donviszonyok ..K~rdesei~:milyen karokat szenv~tiinl{ el!
mtt lenetne abb61 egy tortenelmi fordul6pont eseten Vlsszakapm
vagy javu~kra for~ftar;t,i.'egysz6val hogyan lehetne ~.s'alapo~ hc-,;!
lyezru a kisebbs~gt letunket -ez peldaw sokkal perdont6bl>, mtnt aJiy. ~
partdekretumok sokasaga. Djer6forrasokat kellene tehat bekapesol- - ::, 1
ni. lIyen vonatkozasban fontosnak tartom megjegyemi, bogy az ot- .. f
venes evekt61 kezd6d6en killonboz6 k~nyszern6 okok miatt, a leg- I

. ut6bbi tfz esztend6ben pedig ahaboriit61 val6 felelem, a pszichoter- ,
'Z- " for vagy a munkahely elvesztese folytan tobb mint sz~ezer v~dasagi I

magyar volt ken~elen elhagyni az orszagot. De az uj hazajukban va- I
16Deilleszked6 ellen~re szfvben 6 lelekben megmaradtaK vajdasagi t
magyarnak. Rengeteg eselekv6 energiaval rendelkeznek, s nag}'on f
sokat tudnanak tenni ertiink, onmagukert, valamennyiiinkert. Oket c
mar reg be kellett volna kapesolni a P?litikai. onszervc:z6desbe. '. ,s

. . Utols6 kerdeskent kanyaroaJunk VlS8zaa Irotethez. MeIDe- ". }

lent tehat a konyved. Mi legyen a sorsa? .. - -' , s
- - Az, bogy alkalmat nyujtson szamunkra kibeszelniszorongat6 - 11

- erzeseinket, elmenyeinket. S egy kiesit bizakod6bban korvonalazzuk -\J
"'--~ jov6kepiinket. amelyet sokan J6val sotetebbnek Jatnak, .mint aho,. k

.gyan en erzem, 'a bombazasok utan. Konyvbemutat6kon, az olvas6k~ :;D
bl val6 talaIkozasokon ~dott a lehet6seg a gondo~tok cserejere,az.6

~ta:~~{:~~sra. -E konyvmegfrasanakes ~~~f~::~t~s~neke1: " , ' ~
,.., ,SINKOVITSPeter -,', ~

,.,'~'t,;,: ~n~:-'n;- i .>o+t"4.--r..-,-,
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