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A „Not an Ordinary life„ címû 
könyv, valójában egy életrajz, amely-
nek fôszereplôje és írója, Hódy Lász-
ló.

Egy nagyon öszinte --- önmagát nem 
óhajtja különbnek feltüntetni, mint 
amilyen valójában ---, egyenes, izgal-
makkal telített, igazából „nem min-
dennapi életet„ vetít elénk.

Nem jár messze az igazságtól Lind-
say Gaze OAM, amikor azt írja, 
hogy Hoolywood-i film forgatókönyve 
is lehetne. Mindjárt hozzá tenném itt: 
--- Ki tudja még, hogy mit hoz a jövô?

Két testvér Hódy János és László 
fivéri szeretete és egymás segítése is 
végig vezetôdik a könyvôn, egészen 
János végtelenül szomorú haláláig 
(89.)

A fivérek kimagasló teljesítménye a 
kosárlabdázásban, melyen keresztül 
betekintést nyerhetünk a kommunista 
éra élsportolóinak életébe.

László 1952-ben a Helsink-i olimpiai 
kosárlabda csapatban benne volt. A 
Hódy fiúk benn voltak a válogatott  
csapatban, mely 1953-ban Moszkvá-
ban az Európa-i kosárlabda bajnoksá-
gon második helyezést ért el (ezüsté-
rem).

1954-ben a fôiskolai világbajnoksá-
got megnyerték (aranyérem). 1955-
ben az európai bajnokságon aranyér-
mesek, legjobb kosárlabda csapat a 
világon a Hódy testvérekkel együtt, a 
magyar volt.

Miért volt mégis az, hogy László a 
gimnázium elvégzése után nem nyert 
felvételt a Testnevelési Fôiskolára?

A könyvben a sikereiket és a körül-
ményeket, mindent megtudunk.

A Hódy fiúk szülei és nagyszülei 
sem jellemezhetôk a „mindennapi” 
jelzôvel. Az anyai nagypapa „Nagy 
úr” is egy érdekesnél jobb jelzôt ér-
demlô egyéniség. Hódy János az 
édesapa, gyermekként állami gondo-
zásban volt, ami az 1910. év elôtt és 
után nagyon sanyarú életet jelentett 
egy kisgyermeknek. Ez a gyermek 
azonban, fiatal felnôttként egy 
cipôgyár --- 40 dolgozóval ––, és egy 
cipôszalon tulajdonosa lett. Az akara-
tot, tetvágyat és munkabírást volt 
kitöl örökölni gyermekeinek. Ez az 
ember a kommunizmusban kapitalis-
taként lett megbélyegezve.

Egy szép és szorgalmas édesanya és 
egy jóképû édesapa gyermekei, nem 
csoda, hogy szintén azok lettek. 

Az 56-os Szabadságharc és a Forra-
dalom után János és László mennya-
szonyaikkal Irénével (Irene) és 
Verával elhagyják Magyarországot, 
ahol jövô nem várt rájuk.  Szüleik 
egyetértésével teszik ezt, otthon 
hagyva az idôközben két kisfiúval 
Zsolttal (aki akkor 9 éves volt, most 
ügyvéd otthon), Szabolccsal (akkor 7 
éves volt, most itt él Melbourneben) 
és Ildikóval (a várva várt kislánnyal 
(akkor 3 éves volt, otthon él) gyara-
podó családot.

Hogy a két idôsebb Hódy fiúnak, 
hogyan zajlik itt Ausztráliában az 
életük, milyen kalandokon megy át 
László, mindig új kihívásokat keresô 
lénye azt, érdemes megtudni. Itt is 
bekerül a kosárlabda válogatott ke-
retbe és Tokióban is ott van az olim-
pián. A sportéletérôl, családjáról, kis-
lányáról Adriról, válásáról, munká-
iról, hölgyekrôl az életében, minder-
rôl Önök is tájékozódhatnak.

A nagy változás életében, Évivel 
való találkozása, aki igaz szeretetet, 
munkatársat, közös kikapcsolódást, 
valamint hittársat jelent neki. Úgy 
néz ki, hogy egy nyughatatlan lélek 
32 éve egyenesbe került.

Aki nagyon szeret olvasni az ezt a 
könyvet nem tudja letenni, mert 
olyan izgalmas. A könyben nagyon 
szép képillusztrációk is vannak, tehát 
a benne szereplôk személyes ismerô-
seinkké válnak.

Azért, hogy színesebb legyen ez a 

rövíd könyvismertetét, magát Hódy 
Lászlót is megszólaltatom, aki szíve-
sen válaszol kérdéseimre.

Mi volt az a belsô kihívás, ami arra 
ösztönzött, hogy megírd életed törté-
netét?

Az elsô indittatásom Beretka Gyu-
szi barátom, nagybátyjának életre-
gényét olvasva (aki a huszas évek 
végén jött ki) támadt, aki számomra 
történelmet írt, ami átvitt egy más 
világba, így mélyen rögzödôtt ben-
nem.

A másik pedig az, hogy én vagyok a 
legidôsebb élô tagja a családomnak, 
aki még a nagyszülôkat is ismerte. A 
történelmi háterekkel, amit átéltem, 
úgy éreztem, hogy ezt tovább kell ad-
nom.

Ahogy kezedbe veszed a könyvedet 
mit érzel, milyen érzés kerít hatalmá-
ba?

Ezzel a könyvvel én az életemnek a 
játékát befejeztem. Ez a könyv ne-
kem többet ér mindennél, ez meg-
marad, egy európai bajnokság elmú-
lik. Ez volt az én utolsó vállalkozásom 
az életben, amit magamra vállaltam. 
Én a sportnak a tandíját megfizettem. 
Csapatjátékos voltam mindig, ami na-
gyon fontos. Most a családi össze-
fogásból feleségemmel, lányommal 
meg tudtam csinálni valamit, amit 
hátrahagyok.

Ahogy visszanézel az elmúlt 81 évre, 
hogyan jellemeznéd magad mind em-
bert? Amennyiben valaki elolvassa a 
könyvedet nyilván nem mentes attól, 
hogy ezt maga is megtegye. Mit gon-
dolsz?

Amit érzek az, hogy hét és fél mil-
liárd ember él a világon, abból én egy 
vagyok, de bizonyos tulajdonságokkal 
rendelkezem, ami jó. Mindig a maxi-
mumot próbáltam kihozni magamból, 
úgy a sport, mint a munka területén. 
Egy híres amerikai sportoló azt 
mondta: „A sikeres ember az, amikor 
a maximumot nyujtod, kitudod hozni 
magadból”. Amit én megtettem, azt 
hiszem a maximumot kihoztam ma-
gamból. Tovább kell menni, tenni a 
dolgokat, ezért voltam sikeres. 

A Hódy név, ha elhangzik valahol az 
emberek arcára mosoly derül. Hiszen 
azok a „csodálatos Hódy fiúk” (ahogy 
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Tóth Ilona és 1956: M. Kiss Sán-
dor történész új könyvében arra ke-
resi a választ, miért vállalt magára a 
fiatal medika egy olyan gyilkosságot, 
amelyet nem követhetett el.

1956. november 16-án vette át a for-
radalmi ellenállás központi szerepét a 
Domonkos utcai kórház Tóth Ilona 
vezetésével. M. Kiss Sándor Csalo-
gányvadászok címû, meglepô össze-
függéseket feltáró új könyvében arra 
keresi a választ, miért vállalt magára a 
fiatal medika egy olyan gyilkosságot, 
amelyet nem követhetett el, és mit tett 
maga által is elismerten Kádár János, 
hogy a per végül halálos ítélettel zárul-
jon. Ötvenhat hôseinek emlékezete a 
rendszerváltásig és azután, avagy Ká-
dár Jánostól Kádár Jánosig.

Ön ötvenhatban még csak tizenhárom 
éves volt. Mikor hallott elôször Tóth 
Ilonáról?

–-- 1987 nyarán az Egyesült Államok-
ban tartott Itt-Ott konferencia vendége 
voltam, a többi között Püski Sándor 
meghívására. Németh László 1943-as 
szárszói beszédérôl tartottam elôadást. 
A konferenciát követô elôadókörút 
elsô állomásaként az író lánya, Né-
meth Magda közremûködésével ju-
tottam el a torontói Magyar Házba, 
ahol a „hôsök falán” egy Tóth Ilonáról 
készült egész alakos festmény is füg-
gött. Az elôadásomat követô szûkebb 
körû beszélgetésben többször szóba 
került a neve. A kádári megtorlásokról 
akkor már elég sokat tudtam, de Tóth 
Ilona történetének részleteivel nem 
foglalkoztam. Az ott hallott informá-
ciók –- így a hazai, hivatalos verziókkal 
szemben megfogalmazott kételyek -– 
azonban emlékezetembe vésôdtek. Ezt 
követte 1989. június 16., amikor már 
itthon is felolvasták a nevét a Hôsök 
terén. Kálváriáját a rendszerváltozás 
után ismertem meg részletesebben, 
amikor Kahler Frigyes barátom 
hivatalból foglalkozott a Tóth Ilona-
üggyel. Évek múltak el, szaporodtak a 
jegyzetek, s végül 2007-re megszületett 
A Csalogány elszállt címû könyv, 
amelyet már Kiss Rékával közösen 
írtunk meg. Abban a munkában arra 
vállalkoztunk, hogy --– amennyire 
lehetséges –- felfejtsünk egy bonyolult 
ügyet, rekonstruáljuk, mi köze lehetett 
Tóth Ilonának egy ember feltételezett 
megöléséhez a Domonkos utcai kise-
gítô kórházban. A most megjelent 
Csalogányvadászok címû könyv vi-
szont már arra keresi a választ, vajon 
miért vállalta el a terhére rótt cselek-
ményt Ilona, és hogyan maradt meg az 
emlékezete a társadalom tudatában.

Az ávóségetô titkos krematórium 
legendája

–-- A most megjelent könyvbe 
belekerült egy egészen új epizód is: a 
forradalom tizedik évfordulóján a 
hatalom valamiért tanácsosnak látta 
ismét elôhúzni a Tóth Ilona-kártyát.

–-- Évekkel ezelôtt egy diákom ke-
zébe akadt egy 1966-os per, amelyben 
ismét felbukkant Tóth Ilona neve. 
Ebben egy Pap István nevû fiatal-
embert azzal vádoltak, hogy 1956 
novemberében agyonlôtt egy férfit. 
Az ô ügye, akárcsak Tóth Ilonáé, 
„egyszerû” gyilkosságnak indult, s vé-
gül arra a képtelen történetre futtatták 
ki, hogy Tóth Ilona és társai 1956 
novemberében krematóriumot mû-
ködtettek a Domonkos utcában, ahol 
az általuk megölt ávósok holttesteit 
égették el. A Pap-dokumentáció 
egyébként több mint tíz zárkaügynöki 
jelentést is tartalmazott, s ebbôl vi-
lágosan kiderült, hogy a zárkaügynök, 
természetesen a kihallgatók utasítá-
sára, miként eszkaláltatta az ügyet, 
hogyan került a képbe Tóth Ilona. 

valaki írta), a kosárlabda koronázatlan 
királyai, ma már egy fogalom. Mit 
jelentett és jelent ez neked?

Tulajdonképpen én már régóta nem 
akarok a múltból élni. Mindent, amit 
kaptam és megmaradt, haza vittem 
Magyarországba.

Kitüntetéseket?
2000-ben az olimpiai fákját, amivel 

futottam. A halhatatlan sportoló nagy 
plakettjét. A nagy serleget, amit  a 
csongrádmegyei Tanácstól kaptam.

Már 72-ben amikor Új Zélandba 
mentem, teljesen új életet akartam 
kezdeni és más területen bebizonyí-
tani a képességemet. Ambiciózus vol-
tam.

Mit jelent neked a szeretet, barátság 
és az Istenbe vetett hit?

A barátság és szeretet mindenkinek 
kell. Én mindenkit barátomnak tar-
tok, nem biztos, hogy ôk is úgy érzik.

A szeretetre nagy szükségünk van. 
Azt jelenti, ha téged szeretnek akkor 
megis becsülnek és értékelnek.

A múltnak a felidézése kettôsséget 
jelent nekem. Örülök neki, de egyben 
szeretnék túllenni rajta, túltenni ma-
gam, de természetesen büszke va-
gyok rá a 60 évvel ezelôttre. Viszont 
azt szeretném, hogy most amit teszek 
és tudok adni azért szeressenek, azért 
értékeljenek.

A vallás egy erôt ad, egy jó gondol-
kodási módot. Amikor Éva 2000-ben 
másodlagos rákot kapott és 50 száza-
lékos lehetôsége volt az életben mara-
dásra a babtista hittestvérek szere-
tete és imája tartotta ôt életben. Én 
akkor megfogadtam, ha ô életben 
marad az életem mások segítésére és 
az öregek, szegények ápolására, párt-
fogására fordítom. Azóta azt teszem 
Évával együtt.

Hódy László 2005-ben a Magyar 
Köztársaság Aranykereszt érdem-
rendjét kapta meg az arany kézilabda 
csapat ötvenedik évfordulójára. Jövô 
év májusában haza repül, amikoris a 
Kosárlabda Szövetség a hatvanadik 
évfordulóra hívta meg.

Még nagyon sok szeretetben megért 
évet kívánunk egy rendkívüli ember-
nek, feleségével Évivel és  családjuk-
kal együtt.

„A világon a legjobb érzés, ha va-
laki adni tud valamit, annak aki-
nek szüksége van rá.” --- mondta 
Hódy László.

Bagin Lívia


