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PilJantas a melyb61
Hodi Sandor: Ugiires terben
..A nyugati demokraciak nevel~e hitetlentil haJIgatja a kelet-eur6pai kisebbsegek nyomorarol sz616 Wrteneteket.
Egyreszt. men tlllzasnak veli 6ket.
masreszt - a sajat logikajat kovetve
elkepzelhetetlennek
tanja, bogy a
f61dbe taposott kisebbsegek pisszenes
nelktil tiIrik, bogy vegigszOntsanak rajtuk. Vegtil is a baszkok 16nek, az irek
robbantanak - mien nomkovetikpeldajukat peldaul az erdelyi magyarok
vagy a szloviliaiak?"
Ezek a ma mar ldasszikusnak szamit6, forradalmi jelent6segfi mondatok
eppen Msz esztendeje, 1982-ben ir6dtak. Cs06ri Sandor vetette papirra 6ket,
Duray Mikl6s Kutyaszorft6 cirna konyvehez irott, k6s6bb hatalmas viharokat
kavart el6szavaban. A felvetett, lelegzeteJallit6, gyomrot osszeszorft6 kerdes az
elICItket evtized sok-sok esemenyenek
tiikreben is vaJtig ervenyes, gyotr6, a legeget6bben jelenvaI6. Es az elszakftott
tertileteken ma mar csak nagyon-nagyon keves irastud6 akad, aki - legesleginlcibb erintettkent - legaIabb megp6rbaIna vaJaszo!ni erre a Kolumbusz
tojasa-szera evidential tonnas szikJakent elenk vet6 keroesre.
H6di Sanctor a Delvidekr6l a nagyon
kevesek kore tartozik. "NepUnk legf6bb
gondja mentalis termeszeti!" - mondta
meg 1997-ben egy, a Magyar Nemzetnek adott inteIjlljaban, arnely Ugiires
rerben cirna, TIz evi kiizdelem a delvideki magyarsagen aIcirnu, a bacskat
T6thfaIu Logos kiad6janaJ megjelent
gy(ijtemenyes kotereben olvashat6. A
pszichol6gus H6di ijeszt6 pontossaggaI
ismeri ennek a nemzetresznek dermeszt6 lelkianapotat, a tit6i 6vtizedek
aIatt nagy gonddaI kialakitott lelkiileret
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mindezek

ttikre1Jen igyekszik

magyarsag riasz6t tudataIlapota. A
nagyszerb habor1ls 6Ijonges kozepette
is a gyava, hihetetlentil korlawlt nosztalgia a tit6i "aranykorszak" utan, az
egyetemes magyarsaghoz val6 tartozas
mar reg6ta szfvek legbelsejebe (sem)
rejtett titkanak Wkeletes elfeled6se, az
1944-es, tJzezrek eletet kiolt6 magyarfrt6 Wmegmeszarlasoknak a tudatalatti
zsigerekbe iv6dott, szemlelet- es gondolkodasm6dot vegzetesen eltorzft6
ut6hatlisa. Ami - raactasul- a legerthet6bb, a legemberibb aggodaJomb61 fa-

legfigyelemremelt6bb magyar auton6mia-koncepci6 kidolgozasa. Mar 1994ben llgy "kinyirtak" - nom, nom a szerbek: a delvideki magyar testverek!
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mint annak a rendje errefelt! a Duna- Tt-

sza koren.
"Nekiink, akik itt voltunk es benne
eltiink ebbeD a mili6ben, az a dolgunk,
bogy tan6sagot tegyUnk a Wrtentekr6l"
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vaJIja H6di Sandor,

es ez nagyon

is

fgy van rendjen. S6t: csakis fgy van
rendjen. A melyb61 fel kell pillantani,
ties, metsw, figyel6 tekintettel korbe-

besza-

molni arr61 a borzaImas evtizedr6l,
arnelyaz 1991-ben kirobbant delszlAv
habor1lt61napjainkig tan a Delvid6ken.
"Nem veletlen a nagyarany1l, onpusztitas, s ill nom csak az ongyilkossagok vilagviszonylatban magas amnyara gondolok. Sokkal sUlyosabb az a
koztiny, ahogyan a nemzet tudomasul
veszi sajat le6ptileset. Ez a mentalitas
es magatan6s mind az egyeneknel,
mind a nemzetnel az egeszseges eletstralegia hianyavaI fiigg ossze... A magyarsag ugyanis serelmei es vligyaImai
birodaImaban el anelkiil, bogy barm;fete tudatos jov(5re inlnyul6 eletstrategiaja tonne. EIetiinkb61 hianyzik a c61
vilagos meghatarozasa, s ennek hianyaban nom tudjuk, mit kellene tennUnk az
el6bbi megva16sftasahoz. Folyarnatos es
eroteljes bennUnk az aggodaJom, ami
nom kedvez a cselekv6 magatan6snak.
Sajnos, ilyen kaban es tetovan sodr6dtunk bole az 1989-os tIirsadaJmi es politikai vaItozasokba is, s ekOzben magunkban hordoztuk a regi szokasokon,
eletelveken, felelmeken es hiedelmeken
aIapul6, pontatlan on- es helyzet6rteke16seket.A vilag mar regen megvaJtozott
kortilottiink, mi azonban nom tudunk
korabbi rtigztilt gondolkodasi es viselkedesi semainkl61 megszabadulni, s
erelt nom tudunk az llj lehet6segekkel
e!ni. Az lljahb, zsakutclis magyar anapot az 6nelmes eletc61 hianyab61 erect.
Mint a yak, tapogat6zunk magunk ktirtil: masok szereteteert, konyortileteen
esedezUnk, ahelyett, bogy magunkkal
kezdenenk valamit es mindig batran elnenk az adott pillanat lehet6segeivel:'
Mas elszakftott nemzetr6szek nemzeti azonossagtudatavaI osszehasonlitva, mar reg6ta feltilnhetett a delvideki

kadt: az artatlanul meggyiJkoltak ut6dai
egyszeraen nom akartak es nom akarjak, bogy a gyermekeik meghaIjanak.
Ez6rt mulatjak el a jov6jUket, nevelik
nemzeti kOztinyre es ktildik boldogan
mindOrtikre az anyaorszagba ut6daikat,
a sztil6f61det - mellekesen j6zan anyagi
megfontolasb61 is - eIhagyva.Ezen
nom szaporodnak, ez6rt adtak le) reg6ta szinte mindent, ami tanast, telterot,
ontudatot, onan6 gondolkodast es cselekvesi k6szseget jelentett volna. »Csak
baj ne legyen bel61e, csak bennUnket
bagyjanak beken, csak vaIahogy meg
tudjuk e!ni.« fme a leg1ljahb kor ossznepi jelmondatai. Es meg csak nom is
ftelhetjiik el6ket igazan. Hiszen az ember fgy, ilyen Osszefiigg6sekben is mindig ember marad, akkor is, ha eszakir
szabadsagharcos Belfastban - de akkor is, ha korepkor1l magyar fOldntiyes Zenta mellett, vaIahol Fels6begy
kornyeken."
'llil sok kirneletre persze ne sz3mitson az, aki ilyen j61 ismeri az oveit. Az
emberek nom szeretnek szembesti!ni
onnon gyarl6sagaikkal, aki meg koztiliik vaI6kent pr6baJja meg rndobbenteni
6ket minderre: szinte megbocsathatat!an bant kovet cl. H6di Sandor egyk()ron, a VMDK h6skoraban a delvideki
magyar szervezet aIelnoke volt, nevehez fiIz6dik a maig legeletkepesebb,

pasztJ\zni - es jelenteni.A magyarsag
onszervez6desi kfserleteinek anlis:\r61
es a finn peida-model1r6l, a kulturaJis
meg a tertileti auton6m:1r6l, a magyar
lelek torzulasair61 es a szellemi meg1ljhodas lehet6segeir61. Es fgy tovabb.
Mindenr61. A pillantas reflektoranak
eles, athat6 sugara feler a ssakadek
srelere es bevilagitja a kOmyeket. Ez
a ferfimunka.
H6di Sandor konyvenek megjelenOse utan, jUnius elejen adta hirti1 az
MTI, bogy Wbb, a trianoni hatarboz kOzeli eszak-bIicskai telepti16senelt!gnagy
szamban pla1citok, fa1ragaszok jelentek
meg
a nemzetgyilkossagi kfs6rletet jelent6 trianoni diktatum aJairasanak 82.
evfordul6ja a1ka1mab61. "Elfelejtett6tekT K6rdezett az egyik p1alG\t.Remiilten elkapott, gyorsan a fOldre szegezett
magyar pillantasok, a politikusok megnyugtat6-eIhatarol6d6 nyilatkozatai es
vaJtig ajult csend a b3cskai r6nasag f6lot!. De a p1akatok .zen ott vannak, ott
voltak. Eddig nom Wrtent semmi. H()gyan is irta H6di Sandor? "An6kepessege es teherbir6i k6pessege rnellett ennek a magyarsagnak mas eross6gei is
vannak."
Domookos Uszl6
(HMi SiiJuior: Ugiires terben. 1Tz
tivi kiizdelem a dilvidtiki magyarsagert.
Logos, T6thfalu, 2001., 699oldal)
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