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Kisoroszon es Kikindan bemntatasra keriilt HOdi Sandor Magyarok a forrongo Szerbhiban cimii konyve - A 2000. Qktoberenek
es az iij hatalom

elso szaz napjM a faun hitelessegevel, az a,dott helyzet azonnali elemzesevel,
ertekcli a szcrzo Bcszelgctes Hodi Sandorral napjaink aktualis iigyes-bajos dolgairol
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megel()z() liinenesek. a 11<I1a10"1\"h"" al i'i kono:'o,) elsil
S/'II oapiat i\ss/eliJglaI(J, ilnelct1:11/1.napll;w,'rii ir,!Sobl larlalo1:m'" mimknekelilll t:\rsadalomkril(k(,val
es lenyekkel
slc'mbesil!1 ktllel keri'd mosl az
oh asiJ kelebe.
IllHJI SANDORT nem kell
kDliln bemulalni a kikindai 01,'a,,',ktl/ilnsegnek, A klinikai
PVI"WI(Jgos, ludom'II1Yos klllIil,', I",sadalomkrillkus, szakin'" polilikus a kisebbsegi Id kiv"II; s/akerlil;e, ,I tarsadaloms/,mc/es
akliv res/lvevilie,
Ami elk"pra/lalia olvas"il, az a
sll\kimond""" al iga/a, amivd
r"'nlllal - segilil, iobbil;' sdlllde,",,1 - kilzele"iok I,"",k hdyleter,'. 1\ reme"yl ad, ,dl("1
ro~I,,!. olal mol"\,
,I ~IAGYARSAG
s/elkm;,
Idki '1IIapol:,riJI """,dl" IIi,di
S""dor 20110,m,'ius"ban: I,co"""",,;,
:k.ii~"v~"'s',e""ye'.;",,:;
""'g,. ",!ghe, ami ellell elstJsorhall a s=elleml mllllka lIalP'ohh
meghec,,',iles<ivel v<ideke=heIlmk. MeggytJ=r1d<isem,hog,. a
ma,\p"o'sdghall WilllI1<igeh'gelld,) IhleltJ, mo=g6silli ertJ ohho=,
hog,. a s=elleml alkola megwilIIcek. s le,c ol,\'all,\=elleml IrdIIvilli relege, omel,\' ;6 diilllesel,'elmeg '1,,1'0ehbll a hail, s IC
eddlgl kodarcokal, a hlh,ikal, a

11,'111ollelll=<,1 ;owil'o

IlId;o [<>1'-

di"lnl, Mcl'l csak ro;llIlIk <ill,
IffJgv IIIllId,," ak(l(W.." l1Iegal,i=I,,";.\'I,hail lig.. !iJg;lIlIk el,
hog.. alln"k I<mloserlelme, 0=(''"'11' VlIII ,'Iellillk ("h'llIl,isll
,cl'lIIpnnl;lih<il, 1I=,ill"/, /"'g"
,III,II/lllal s=lIlg<iII"'IIO/,diill/e';;I'IlgOlllhllii".,iru,k'II"'SIlk ,ifa/akillis<irll, 11 cC/"k,
"" I',d'ii=lik ,'s " lIirsllk ml'gl'<il'Ig"',i,,',il'll,
,IZCJTA VOLT eg~' "ro"rada:
lom" Szerb;;lban, a Magyarok
ViI'lgsziivetsegcbcn is tiirtent
egO' cs mas, uj kisebbsegligyivagy veddmi tiirvenyt "kaplonk" (vagy alkoltunk), megalakult a MagY.1I Ncmzeli '1:,n"cs. A forrongu Sz.erbi"ban
nlennyire mozdult meg a magvar nemzetre" - :nllil ('sak kisebbscgi so"snakmin;;sitheIOnk,elsokezb;;1 crtesUlhetlink a
kiinyvb;;L
A KONYBEMUTATO ulan is
a lemahoz kapesol"do kefdeseket teltOk fel Hl;di SanJomak, .

esemenyeit
clef aktiv szereplojekcnt

hi idoszakban is a polilikai eletben, Csodat nem Jehct vami
meg a kgiobb szande", ember101 sem, hiszen elek most is.
mint a,"or. a saial erdekokel
~

I
~
~
"
Mini psziehalagus,
hagyan
magyarazza a magyarsag, a
valaszlapalgarok
<saladottsogat, erdeklelenseget?

- C)nmagaban

a esal"dottsag

es

al elegedet1enseg hangaztatasa
nem eleg, ezt palilikailag nem
Jehel kamatoztalni, Lattuk a
kgulilbbi
v,ilaszt,isokon
is,
hogy a esalildotts"g es a rezig",\cl"" miall u, villaszl6polgarok
e1 se menlek kinyilvanitani akaratukat. Hal igy nemigen lehet a
valtozast sOrgetni. Volt olyan je1(;1tis, aki esetleg lendllett valna az arszag szekeren. de a polgarokat nem erdekelte, A tudatosodasi folyamat a palgarokban nagyon lassu, ugyana,"or a
esal"dottsagat hangsulyazzak,
de minden egyes emberben ott
van ennek az oka, O,maga gem

Ma amagyar.wig tijf)b,w!gevel UgYllllllZ a ha;, millt a
.,zerb tiibb.w!ggel: hogy passzivall vlir. Vlir;a, IlOgy
fiillt a po/itik/lsok llIa;llmegold;,ik a helyzetet.
NY/J/7/1i.I',
erlitel;es, aktiv reszvetelllelkiilllemmegy
a p/J/itikai eletbell ,I'em efiire ~'e/7l111i
hll/"i,wkol IIclII('.\'(/keh'lselhe11"'"",,1;0 lem" D;Hlllllkl'l1. 110-

politikai

akarat polilikai megnyilviulUhisara. Mas kerdes, hogy a magyarsag we reszben, nem volt
fdkeszlilve, r~szben bi,inyzott
az ertdl11isegi politikai l'eteg,
amely nem lizktk"nt venne
reszt a politikai ektben, hanem
kozossegi erdekekct kepvisclne
masszivan cs egycrlelmikn.
-Ilyen emberek nem nagyon vannak, c/ekel nagyon kilnnyen n
palyan kivlilre lehet szoritani,
Gyakorlatilag ltgyanalOk szer,
vezik a magyars'lg politikai
elete\' akik,reszt wttek a korab-

a all mondjok,
hl Jgy "magyarok

a rnrrongl; Szerbi"ban", akkor
U mindaooyionk s/am"ra egy nagyon ismel1
cklbdY/elel ieko\. A Tiz cvi
kti/,ddem a dClvideki magyar"Igerl 111'111
- amdy II,kli S'lI1dor
k~ol<'JbbKikiod"" is bcmulaloll
"lIele

a magyar
'

vesz re"l annyira aktivan a tarsalialmi-polilikai elelben, nem
sUrgeli ezeket a valtoz(lsobt.
Azok, akik ahatalmon vannak,
azoknak az az crdekUk, hagy a
st'llusokat bdagyasszak, cS szamokra az a mcgfelcl(l, ha nil\es
nyomas, a,"or ez a helyzet dog
I""""" elhu/i,dhat.
A kOszabon Iho elnakvalasztasan lIIilyen szefel' jul az
itteni magyars;ignal(?
- MoSI meg kevesebb a v"lasztibi lehet;;segUnk, mint iI kor"bbi menctbcn, merl a,"or legal(,bb volt cgy nemileg emopai
rorm'ltumu szemely is, Azt hiszcm"hogy a ;nagyarsag valasztasa nem pcrdilnto ebbcn a
kcrdesbcn, Ezt tulaidankeppen
Szcrbia danti cl es maguk a
Wbbsegben lev6 szerbe,- hagy
megis Kastunica vagypedig az
degcdetlenseg atviszi ;;kct a
radikalizmus iranyaba, Isten
ov;on bennOnkel is mcg 6ket is,
merl ez neon mcgold:is, Akkar
azok az credmenyek is kutba eSnenek. amelyekct eddig clertlink, Egy kiesit a hclybcn jaras-

ra cmkkeztct engcm cz, dehal
nagy csodat nom remelhctlink,
Az anyaorszag
szefel'enek
lIIilyen jelentOsegel lulajdonit
az itteni helyzetiink alakula,
saban?
- Sainos a hatarantuli magyarsag elvarasa,
esal"daltsaga
vagy polilikai eletenek alakuliisa IUggO1les ma is IUgg a magyarorszagi politika ,alaku!asat"!. Olt most mar a negyedik
kormany valtalta egymast, ami
ketsegtelenUI biztat6, Olyan erlelemben biztato, hogy neon tud
megszilardulni egy hatalom, es
ez valahal a nep e1egedetlenseget jelzi, esalildattsagat, meg
akkar is, ha mast visszaszavaztak a kommunistakat. Ez azt
jelenti, bogy a jelenlegi halalomnak a mandatuma gem lesz
meghosszabitva, mort nyilvan
nom ludjak kielegiteni alOkat az
elvarasokat, amelyek a magyar
nepben is fOlhalmazodtak, Mas
kcrdcs, hagy rajtunk vislOnt
meg jabban esaltan az ostor. hiszen az anyaarszag hathat"s polilikni, erkolesi. anyagi tamagatiisa nelklil mi nagyon nchczen
tu dunk megmaradni. Ez mast
iul kli\(;ni;sen kifeiezesfe, az
cur"pai ('satlakozas utan, Merl
hat Szlovakia, Rom""ia remcnykcdhet abban, hogy a kovclkez;; lordul"ban esatlakozik.
es ez lenyegeben mas hclyzetet
iclenl a sz(ovakiai magyarsag
sz,unara, mim ami Szerbia~an,
Ukrain'lban V", a magyarokra,
Sainos. dkUveltlink egy sulyos
mulaslt,!St, tllegpedig, hogy
Magyarorszag
csallakazasa
eti\lt valamilycn lormaban valamilycn szinlen nom lelt etrendezvc a hataron kivOI maradl
kiscbbseg helyzetc, Ez a slatustOrveny megitelesem szerint
ehhcl. keves, De ugy alakultak a
palilikai vislOnyok, ahogy alakultak, czen neon tudunk valtoztatni. ketsegtelen. hagy egy kiesil allovizbc kerOltlink, es ketseglden az is, hagy a helyzel
ilyen szcmpantb61 egy eseppel
sem rMsas,
A vajdasag; magyarsag mennyit lesz helyzete rendezese,
iIIelve jabbra fordulasa erdekeben?

- Nagyan sakaig apolilikusnak
neveltek bennOnkel. nom volt
cszszero es,eelszcro palilikaval
foglalkozni. Csak olyanok foglalkazlak palitikaval, akik az
Urdognek eladtak a lelkOket. A
rendszervallas (ncvezzok igy)
ata vagy legalabbis a (am mu'
nista diktatura asszeomlasa utan
vagy a tObbparlrendszef beve'zelesevel, m6d vanakisebbsegi

nezik, Ennek dlenere a klizossegi erdekek !egalabb szi,beli
vagy neha kisebb:nagyobb lal,
vam'os kepvisdelel',,1 nem !ehet
lem'ondani n~kik sem, az elet
alyan iranyba megy, Ettol esadat nemlchet remelni. Ma a magyarsag t6bbsegevd ltgyanaz a
baj, mini a szerb ti\bbseggd:
bogy passzivan var, Varja, bogy
fOnta palitiknsak maid megoldiaka helyzetCt. Nyamas, erotelies, aktiv reszvetel neJkUInem
megy a palilikai Clelben sem
eli\re semmi, A vaidas'lgi magyarsag is a '90-es evek elejehez
kepesr, amikor nag)'on iokn

voll al. UnSZefl'elOd6, szime
mindcnkiben Olt volt. mo,r cg)
pass?)v reziszleneiaban ,arja 11
dolgok alakulasal es szidia alL
akil eppcn a saill\ megkboglcl
eli)lte. Igazan nem "!tom az iinszervezi',dest. hogy kndtHctel
kapOIt volna elt"!.
Megis, milyenek az eselycink
a megmaradasra, itt. a Delvideken?
- AzI hislem, hag) 11,zerb larsadalom. a szerb ncp m.;gkaplll
all a ti\rtenelmi locket. amelyrc
raszalgalt, es amcly nelkOl'nem
is lehelelt ilt tudilli, slellcmi
alalaku"IS, Ez a $li,k(is anyagi
helyzct. az eur;,pai kiizi\sseg 1"mogal'lsara I'alo r:iutaltsag e,
mindcn egyeb. a vilagrend mcgv,iltozasa is, el"bb vagy ulahb
ludatosodni !"g a szcrb poliliLiban es medi"ban, Ha eg) laiIII ludalvaltas. megha IlIsslln cs
kescrvcsCll. de megindu\. mort
Szerbianak si'les mas v'llaszl:isa, mini fellark"zni Eurilpahu/.
a,"ar cz a jiivokcp nckOnk dalgozik, ez a mi helyzcllinkiln ia1'1t.Ilyen ertekmbcn azerl alaplalan rezignaei"ba vagy kihila.'talansagba esni, mort ez azert
neon igy van, a mi hajilnkat akkor is viszi egy kiesit a s/e!.
hngyha mi nom nOllink, De
azerl mcr' Hem evczlihk i, C~)
kiesi!?
k-;
,

Vitaest

Onszervezodessel
a megoldasokig
PCnteken, november 22-en az Ifjusagi Otthonban, a Noi AIternativ
Miihely szervezesebcn a rokkantak jutottak szohoz A vitaestet Lepojka Mitanovski,a
Rokkantak az OnaIlo Eleteert Kozpontjanak j
aktivistaja, Srdan Cikara, az'Izomsorvad:isban
Szenvedok Szovetsegenek titkara es Ncnad Adamov, az Ifjusagi Otthon pszichologusa .
vezettek

-

A

zok a problemak amelvek-

kel az egeszseges
emberek
napf"l-napra
szembe'lilnck, tehat a munkanelkOliseg, pcnztelenseg, rendezellen tarsadalmi viszpHyok, eli\itelclck. stb" a
mazga,serOltck es betegek
elcteben hatvanyozoltan
ideo vannak, EI;;bb-uI"bb
elek az emberek a tarsadalum peremere szorul,
lInk, A Ni)i Altemativ Mohely Il1l111
heli vendegei a kgszembetiinobb problcm"kr61 ,z:imullak bc,
- Egy mozg:isserlilt valtakeppen mar g)'ennekkor'lban szembeslil az elsil akadiillya\. amikor a
szliki "vodaba.iskola~a akariak iraln;, Nagyan
sokszor az igazgatok, tanit6k ,ugy erzi,- hogy
magati1J

erteti\dik

- a gycreknek

speeialis

iskala-

ba kell mcnnie, Ez persze sziikiti a kiiz""i,kalak
valaszlekat es k!zaria a fc1sooktatast. Ha a szoli\
nem nyugszik bole ebbe, es megis iskolaba iralja gyereket, az mar a kapuban akadalyba titkazik, mort ninesenek lal6koesi reszcre felallitott
rampak, - hallotuk Lepojka Milanovskit"\. Nckcm ninesenek kOlOnleges szOkscgleleim.
esak milskeppen elegltem oket ki. Tal"koesi es
egy vagy Wbb nzetet! szemel)'es aszisztens segitsegevel, viszont erre a segelyekb61 nem JelIrk,
- Nem az a gond, hogy nines segely, so,"al inkabb az, hagy szatnunkra nines munka, Az az

altalanos felfag'ls. hof,')'ba valaki rokknnt. a,"or
Iclies cgeszeben ll1unkakeplekn, l~n a radikali,
megoldasok

hive vag)'ak

- ha

a klivelebeink

sllkel rUkkre lalalnak, a,"or g)'erlink az ut",lta,
ilyen me&oldi!Sokal alblmalnak a hadirokk:tntak. Az a khangol", hogy a tan"san seriHlck inkabb a segeJyekre vaksolnak, MegslOklak m'lt,
hagy nom mutatkoznak, szegyelik maguk:tt. I'edig a noma gyereknek az anyja sem erti a SlavaL
ncm varhatiuk, hogy masak hareolianak erlilnk,
- halloltuk Srdan Cikafal"!.
,
A VITAESTEN nem jelent meg a eeboprl ki- i

kindai erdekvedelmiszervezete,ha egyaltaliin.
van ilyen. es a varosal)'ak sem kepl'i,eltcttek '
magukat. pedig allitalag erdckli iikd az lio'.
utt v7;1-

;

tak az ujs"girok cs nehat,y nyitolt ember, I'edig
al1ol, hagy a rokkantakal nom laliuk az iskolakban, egyetemcken vagy' eppe;' a parlamentbcn-

.

s6t az uteakon

!

Cs",

a VarUskereszt

kOldi\t! kepviselot.

sem nagyon

inak tiz szazalekat teszik ki.
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Szerbia

polgard-
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