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Hodi Eve konyvbemutatoje
HooiSander:

MClgyarek Clforrong6 Slerbiaban

Ha van konyv, amelyr61ellehet mondani azt, bogy
nyomdafestek szagu, akkor azt hiszem, err61 meltan
elmondhatjuk. Tudomasom szerint els6 peldanyai eppen
mara jelentek meg Onok es a tanacskozas tiszteletere.
Ezt a konyvet emberfia meg nem latta, kezbe nem fogta. En is most lcitome16szor.
A Logos kiadasaban jelent meg a konyv. A borit6
bels6 oldalan olvashat6, bogy a Nemzeti Kulturalis
Orokseg Miniszteriuma tamogatasaval kesziilt. Konyvtaros szemmellcitom, bogy a bels6 borit6n van az ujvideki Matica katalogizaci6ja, es j6t mosolygok azon,
bogy a konyv szakszam szerinti besorolasaval igen csak
bajban voltak, mert felttintettek legalabb harom-negy
szakszamot. Tehcitbesoroltak ugy is mint pszicho16gia,
ugy is mint tortenelem, ugy is mint kisebbseg, ugy is
mint magyar irodalom es igy tovabb. Ezek szerint tehat
egy nagyon sajatos arculatu, sajatos formaju konyvet
tartunk a keztinkben. Ez azonban nem minden e16zmeny nelktili.
Azt hiszem, bogy Onok koziil sokan olvastak,
lattak a Jugoszlavia bombaz~sa cimii konyvet, amely
szinten a Logos Kiad6nal jelent meg 1999-ben, a bombazasok titan kb. tiz nappal. Tehat nagyon gyorsan,
nagyon frissen. H6di Sandornak ~z a leglijabb konyve
tulajdonkeppen azt folytatja, amit azzal a konyvvel elkezdett.
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Nagyon sokfele jartunk konyvbemutat6kra, mikor
megjelent a Jugoszlavia bombazasa cimu konyv. Majdnem minden vajdasagi magyar telepiilesenjartunk, ahol
ilyen tipusu konyvbemutat6kat szoktak szervezni. A
hallgat6sag mindig szamos kerdest tett fel a konyvvel
kapcsolatban, de egy mindig mindenhol elhangzott,
meghozza az, bogy folytassa. Tehilt irja tovabb, irja
meg a folytatasat.
A kesz konyvet meg nem lattam, de a keziratot
igen, hiszen en lektoraltam. Bizonyos ertelemben annak
a konyvnek a folyatatasilt tartjuk a keziinkben. Milyen
ertelemben? H6di Sandor amikor hozzafogott, illetve
elhatarozta, bogy megirja a folyatatast, ugy velem, akkor nem gondolt arra, bogy egy es egy negyed ev mulva megint egy olyan, idezejelbe teve "ffappans" belpolitikai tOrtenesneklehetiinktanui, mint amilyennektanui
voltunk 2000 okt6bereben. Akkor megint nagy tOmegek mentek az utcara, akarcsak 1999-ben, amikor, mint
tudjuk, "legyeztiik a NATO-t". 2000-ben, egy es negyed ev mulva viszont - eppen ellenkezeleg - azt a feliratot lilthattuk az utcan masiroz6 tOmegek kezeben,
bogy "gotov je."
Tehilt ez az alkaloID,a nagy belpolitikai forrongas
es a nagy valtozas, ami 2000 okt6ber else napjaiban
bekovetkezett az orszagban, s ennek a par napnak az
esemenyei es tOrtenesei alkotjak a konyv else relet,
dokumentativ jelleggel es olyan szemelyes es szubjektiv
m6don, ahogyan a bombazasr6l sz6l6 konyvben is 01vashattuk.

.

En a konyv hilrom sajiltossagat emelnem ki. Az
egyik eppen ez a bizonyos ertelemben yeti dokumen109
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turn jelleg. Ha valamit nem orokitiink meg, akkor nagyon rovid id6 elteltevel azt tapasztalhatjuk, bogy emlekezetiinkb6l kiesik, atertelmez6dik vagy eppenseggel
jelentekte1ennevalik.
Eppen a napokban egy kedves adai tanarn6nel jartunk, aki azt mondta, bogy ha a bombazasr6l nem kesziilt volna konyv, mar el is felejtettiik volna. Hat elfelejthetjiik? Vannak olyan esemenyek, amelyeket nem
felejthetiink el. Ez az egyik dolog, amit szeretnek hangsulyozni, bogy ha az altalunk atelt, megelt esemenyeket
nem orokitjiik meg valami formaban, akkor rovid id6
elteltevel elfelejtjiik azokat, jelentektelenne valnak,
esetleg megszepitjiik6ket.
A masik kulcsgondolat, amelyet szeretnek kiemelni
es a figyelmiikbe ajanlani, H6di Sander 6szintesege,
nyiltsaga, ahogy az atelt dolgokat megorokiti. Feln6tt
emberek vagyunk, sokat jartunk iskolaba, az6ta is alland6an olvassuk az ujsagokat, nezziik a te1evizi6t, es
valamennyien tudjuk, bogy egy adott szituaci6ban, egy
adott dologr6l mit illik mondani. Mondand6nkat altalaban hajlamosak vagyunk egy ici-picit mindig ahhoz a
kozosseghez igazitani, amelyben vagyunk, es mindig
tudjuk, bogy mit varnak e1t6liink.
Amikor Amerikaban jartunk, akkor tapasztalhattuk
el6szor, bogy ott az a szokas, bogy megmondjak, amit
gondolnak. Lehet, bogy H6di Sander ott tanulta meg,
de lehet, bogy nala szubjektiv indittatas, bogy akkor is
6szinten es kend6zetleniil leirja, amit gondol, ha az
adott szituaci6ban esetleg kenyes, erzekeny dologr6l
van sz6, vagy nem ezt szoktuk mondani fa. Ez a masik
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gondolat, amelyet a konyv kapcsan szeretnek hangsulyozni.
A harmadik sajeitossag pedig, amelyet szeretnek
meg kiemelni es az Onok figyelmebe ajimlaniaz, bogy
ez a konyv, akarcsak a Jugoszlavia bombazasa c. mu,
nem me1l6zia szemelyes es a szubjektiv eIemeket, hanem igenis benne van a szerz6 szemeIyisege is. Azt
hiszem, valamennyien azt szeretjiik olvasni, annak
adunk hitelt, amelyben ott erezziik az ir6 egyeniseget,
6szinteseget, a szemelyesseget.
Nos, bogy a konyv igazan mir61sz61,ugy velem, ezt
legjobban a szerz6 tudja elmondani, es a bevezet6ben
ezt le is szoktak irni. Ha van tiirelmiik, akkor engedjek
meg, bogy ezt a nem till hosszUbevezet6t felolvassam.
"Sziiletesiink helye es ideje meglehet6sen sziik keretek koze szoritja foldi eletiinket. Szinte vegzetszeriien
kotOz benniinket az adott nephez, tajhoz, kortarsakhoz,
politikai es gazdasagi korulmenyekhez. Neha szivesen
szabadulnank ezekt61 a kotOttsegekt61,de ha megpr6baIjuk a szuknek erzett hajlekot elhagyni, a nernzeti
hovatartozasunkat feladni, kortarsaink kisszeriinek
tartott gondjait61megszabadulni, ezt nem mindig sikerul fajdalommentesen megval6sitanunk. S6t, amellett
bogy megszenvedjiik, tObbnyire inkabb karat, mint
haszneit latjuk a cserenek. Csal6ka illuzi6, bogy mas
nepek teljes ertekii fiaiva, lanyaiva valhatunk, erre legfeljebb az unokainknak van eselyiik. Olyasfele pr6balkozas ez, mintha sajat termeszetiinkt61 akarnank megszabadulni, vagy plasztikai mutettel akarnank kiillemiinket megvaltoztatni. Megtehetjiik, eletiink hangsulyai, sulypontjai megvaItozhatnak, a sziiletesiinknel
111

r
STRA TEGIAI FUZETEK

- 1.

fogva rank ruhcizott oroksegt61 azonban sohasem tudunk teljesen megszabadulni.
Ugy tiinik, Isten nem esak foldi eletiink idejet szabja
ki, de feladatainkat is. Elrendeleskent adja multunkat,
nyelviinket, sorstarsainkat es mindazt, ami ezzel egyiitt
jar. Persze, fe1rughatjuk a "teremtes rendjet", ezzel
azonban eletiink ertelmet es eeljat veszelyeztethetjiik.
Arra a kerdesre, bogy mi dolgunk van a vilagon, a
valasz egyszerii. Az a dolgunk, bogy uj eletet hozzunk
a vilagra, es meg6rizziik s tovabbfejlessziik mindazt,
amit el6deink rank hagytak oroksegiil. Minden egyeb
kepletesen sz6lva a vilagmindenseg rendjet es egyensulyeitfenyegeti. Aki magyarnak sziiletett, annak a magyarsag fennmaradasan es gyarapodasan ken faradoznia. A eseesen, a kurd, az ormeny, az alban anyaknak
eseesen, kurd, ormeny, alban gyereket ken nevelniiik,
es nem orosz, torok vagy szerb gyerekeket, mert mindegyikiik igy tud hozzajarulni az egyetemes emberi let
soksziniisegehez es kiteljesedesehez. Az emberiseg
fennmaradasa szempontjab61 minden nep, minden
nyelv, minden kultura sajeitosteremt6 er6t, tapasztalatot, tudast, leitasm6dot, sajatos le1kiiletet,sajatos areulatot, sajeitos kepessegeket es lehet6seget jelent, es
nines olyan foldi ertek, amely alapjan egyiket a masik
foIe emelhetnenk.
Mindez annak kapesan meruit fel bennem, bogy
megpr6baltam osszegezni az elmult evek tapasztalatait:
Mit jelent magyamak lenni egy mind nagyobb kaoszba
siipped6 orszagban? Mit erlel a jov6 a kisebbsegek
szamara Szerbiaban? Mibe kapaszkodunk a politikai
atalakulassaljar6 szennyes arban? A felelmen, a tespe112
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desen, az er6tlen segelykeresen kiwI telik-e t6liink
masra?
Ez a konyv nemcsak szamvetes kivan lenni sorsunkkal, helyzetiinkkel, onmagunkkal, hanem valamifele szembeszegiiles is a megroppanni IMsz6 magyar
eletakarattal, a lelkiinkon elhatalmasod6 veresegerzessel es vesztesegtudattal.
Valahol egyszer azt olvastam, hogy egy kultura akkor sziinik meg, ha annak a bens6 formaja (lelkiilete)
megsziinik letezni. Vagyis e szerint nem a rossz tOrtenelmi determinaci6kon, nem a kedvez6tlen tarsadalmi
koriilmenyeken mulik, hogy valamely nep haj6tOrest
szenved-e, vagy feliilemelkedika nehezsegeken, hanem
a lelkiileten.
Mi a helyzet a mi "bens6 formankkal"? Osszefog-e
benniinket valamilyenlelkiilet? Ha igen, mi jellernzi ezt
a lelkiiletet?
Ha igaz a meglMas, mely szerint minden gondolat,
minden vallas, minden tudomany, minden kultura megsziinik, mihelyt kihunynak azok a szellemek, akik hittek
benne, s akik szamara ez a hit magM az eletet jelentette,
felmeriil a kerdes: vajon mifele IMasm6des szellemiseg
jellemez benniinket? Miben hisziink mi? Milyen szellem
formalja a mi eletiinket? Van-e benne hely nemzeti
megmaradasunk szamara?
Az alabbi napl6szerii irasok a mindennapi elet esemenyvilagahoz kot6dnek. De csak egyetlen szalon kovetik nyomon azt: a delvideki magyarsag ezredvegi
eleterzeseir61, verg6deseir61; kinl6dasair61 pr6baInak
szamot adni." (BevezeMs helyett: A szerzo eloszava)
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Befejezesul ket gondolatot tennek hozza. Dele16tt
hallottuk, bogy egy luxemburgi balkonon ott all a felirat, bogy "maradjunk meg annak, amik vagyunk". Ez a
tanaeskozas es ez a konyv is talan hozzajarul egy kiesit
ennek a megva16sulasahoz.
A masik gondolat: dele16tta tanaeskozason kaptunk
egy kiadvanyt, es annak a hats6 borit61apjan olvastam:
semminek nines nagyobb ereje, mint annak az eszmenek, ami meg akar egyszer szuletni. Ennek szellemeben
feltehetnenk a kerdest, bogy mive1a kisebbsegi magyarok helyzetevel annyit foglalkozunk, mikor fog mar
megnyugtat6 m6don rendez6dni ez a helyzet?
Koszonom szepen, bogy megha11gattak!
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