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Valamennyien, akik ma eljottunk a fennmaradasat, tort{melmi folytonossa-

Vajdasagi Magyarok Demokratikus Ko- gat. Dontc5fontossagli valtozasok nelkUl
zossegenek alaku16 gyiilesere, tanui es egysze,rUennincs jovc5,nincs semmi kila-
.cselekvc5 reszesei vagyunk egy korszak tas szamunkra.
lezarulasanak es egy uj korszak kezde- Az Eur6paban es az orszagban vegbe-
tenek. A meglijhodas szelleme, ime, elju- menc5 demokratikus es civilizaci6s valto-
toff vegre hozzank is, bogy a vajdasagi zasok talan uj helyzetet kinalnak. De,
magyarsag sorsaert felelc5sseget erzc5 bogy reszesei leszunk-e majdan is az eu-
emberek ezreit razza fel az onkent val- r6pai nepek kozossegenek, bogy szert
lalt vagy rakenyszeritett passzivitasab61, teszunk-e emberi es polgari szabadsag-
abb61 a cselekvesi benultsagb61, amibe jogaink mellett mint kisebbseg is nem-
az elmult evtizedek sullyesztettek. A szoc zeti egyenranglisagra es szuverenitasra,
cializmus megva16sitasara iranyu16 tar- emberi melt6sagra es szilard nemzeti
sadalmi kiserletek grandi6zus terheit identitasra, vagy pangas ,as tovabbi
nem csak a magyarsag sinylette meg. A visszafejlc5des lesz-e a sorsunk, az att61
dogmakt61 elvakitott part nemcsak ,a fUgg, bogy elni tudunk-e a tortenelem
magyarsag velemenyere nem volt ki- ny6.jtotta uj lehetc5segekkel.
vanesi, nemesak bennunket, kisebbsegi- Meg tudunk-e vajon felelnia kor kihi-
ekettartott kiskorunak es gondolkodas- vasainak? Van-e a va,jdasagi magyar-
ra keptelennek. Az anyagi es szellemi ja- sagban meg annyi erkolcsi es' szell~mi
vakat letrehoz6 dolgoz6k kisemmizett- erc5, bogy sajat sorsat felvallalja?
sage a nemzeti hovatartozast61 fUggetle- Ma, am:ikor Eur6pa egesz keleti terfe-
nUl egyforma volt, eppugy, mint ahogy 'len a demokratikus erc5k a szabad de-
az elvetelt tarsadalmi kiserletek kovet- mokratikus politikaiberendezeshez ve-
kezmenyeiben: a politikai, erkolcsi, kul- zetc5 utat keresik, s amikor ezek az erc5k
turalis es gazdasagi esc5dben is vala- j6reszt megszervezc5dtek, j6vatehetetlen
mennyien egyarant osztoztunk. mulasztas lenne a vajdasagi magyarsag

Ha a polgari szabadsagjogok vonatko- reszerc51 a kivarasra alapozni, kiviilall6-
zasaban valamennyiunk szamara egy- Rent szemlelni a tarsadalmi valtozaso-
forma tehertetelt jelentettek is az elmult kat. Sajnos, ez a veszely fennall. Nem
evtizedek, a vajdasagi magyarsagnak, szep~thetjuk a dolgokat. A vajdasagi ma-
mint kollektivitasnak, olyan kUlonarat gyarsagnak meg esak egy resze sorako-
kellett meg fizetnie, amelynek kovetkez-, zott fel a demokratikus erc5k oldalara.
menyei csaknem j6vatehetetlenek. A \ Jelentc5shanyada - beleertve ertelmise"
parthatarozatokon alapu16, jogi garan- . giinket is - bekeriilt annak a magatar-
ciakat nelkUlozc5 nemzetisegpolitika a tasnak az utvesztc5jebe, amely tudoma-
kisebbsegekkel szembeni sanda gyanak- suI veve a napi politikai erc5viszonyokat,
vasayal, lojalitasuk tisztessegtelen meg- fenntartas nelkUl hajland6 kapitulalni
kerdc5jelezesevel, megfelemlitesukkel aZaR elvarasa, elc5tt. Annak ellenere,
megingatta a kisebbsegieket identita- bogy a jelenlegi hatalom mar nem ke-
sukban, nemzeti ertekrendszerUkben. riilheti el, s nem is szandekozza elkeriil-

Elvesztve szellemi arculatukat, eltetc5 ni,_.hogy, a ta:sadalom, demokratikus
kulturalis kozegliket,iranyit6 ertelmise- erOlvel targyalasba boesatkoz~on.
gUket kisebbsegeink elbizonytalanodtak Ezert a jelenlevc5 kepviselc5kre, min-
gyokereikben, vedtelenne valtak, tartas- den megvalasztand6 vezetc5re, nagy fe-
nelkulive, tela szorongassal, bizonyta- / lelc5sseg nehezedik ebben az 6raban. A
lansaggal, s mind tomegesebben fordi- VMDK letrehozasaval a vajdasagi ma-
tottak hatat tavlatnelkulinek erzett etni- gyarsag is kinyilvanitja azon 6hajat,
kai kozossegiiknek. Hogy a nemzeti bogy erdekelt a szabadelvii demokrati-
kozosseg ertekvesztese, a nemzeti iden- kus jogallam letrehozasaban, bogy ele-
titaszavar, a szorongas es menekvesi ge van ez allamosit6, anyagi es szellemi
vagy milyen merteket oltott, mi gem pel~ javakat kisajatit6, cenzuraz6, kivaltsago-
dazhatna megraz6bban, mint az a dob- kat osztogat6, egyeneket es kozossege-
benetes adat, hogyalig kef evtized lefor- kef kiskorusit6 politikab6l.
gaga alatt mintegy 80 000 magyar lelek A VMDK Kezdemenyezc5 Bizottsagal
.tunt ele. Ilyen utemu nepessegcsokke- mar tavaly deeemberben felkinalt az
nag, lemorzso16das, asszimilaci6 mellett onszervezc5des es eselekves szamara bi-
egyetlen kozosseg gem tudja biztositani zonyos programcelokat. Nem tetlenked-
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Ye, egyszersmind komoly es sikeresnek
bizonyul6 ~ci6kba fogott. A magyarsag
erdekeinek c5szinte felvallalasa, sikeres
akci6i, jelenlete, s tiszta sz6kimondasa
nyoman, ma alig par h6nappal a kezde-
menyezes titan, a VMDK gyorsan novek-
vc5 szimpatiat, es fokoz6d6 tomegerc5t
mondhat magaenek. Ez a tomegerc5
.egyarant magaban foglalja a vajdasagi
magyar munkassagot, a parasztsagot, az
iparo$okat, ertelmisegieket es mas fog-
lalkozasuakat, A VMDK alapH6 tagsaga
ugyanakkor elterc5 eletkoru, kUlonfele
hozzMllasu, sokfele gondolkodasu em-

, berekb61 all. Ez a sokfeleseg a kozos er-
dek megletere, es a VMDK szellemi nyi-
tottsagara utal.

A VMDK letrehozasa nem zarja ki azt,
bogy az emberek szabadon szervez6dje-
nek az elet minden teriileten. A tagsag
nem osszeferhetetlen a mas tarsadalmi
szervezetekben, pa.rtokban, egyesUletek-
ben va16 tagsaggal. Ellenkezc51eg, mivel
alapvetc5en a szabadsag es demokracia
eszmei vezerelnek bennunket, s arra to-
rekszunk, bogyaz emberek - osszhang-
ban tudasukkal, akaratukkal, torekvese-
ikkel - minel jobb letfeltetelekt teremt-
selleR maguknak es kozossegUknek,
tamogatjuk c5ket abban, bogy bc5vitsek

, eletteriiket.
Hisszuk azt, bogy ez a sokfeleseg Ko-

zossegiink erc5ssegeve valik. Amit egyiit.
tesen keriink es kepviselunk az csupan
az a torekvesunk, bogy torvenyeink az
emberi es polgari szabadsagjogok mal.
left pontosan hatarozzak meg es bizto-
sitsak kollektiv jogainkat is, A VMDK
ezen kollektiv jogaink kivivasa es tiszte-
letben tartasa erdekeben jott letre.

HisszUk azt, bogy f:3gyszabadel~ de-
mokratikus jogallam megteremteseert,
amely lehetc5seget biztosit nemzeti iden-
titasunk megc5rzesere, mind tobb embert
fog osztonozni eselekvesre, felelmenek
vagy restsegenek lekuzdesere.

Hivunk maguhk Raze mindenkit, akit
nem riaszt a gondolat, bogy magyarnak
szUletett es magyarkent kivan e tobb-
nemzetisegii tajon boldogulni es elni,
mindenkit, aki az elmult evtizedek elet-
teret szuknek erezte, s aki egyeni es kol-
lektiv szabadsagjogai erdekeben tenni is
Rapes valamit.

Dr. Hodi Sand or

Elhangzott a Vajdasagi Magyarok Demokrati-
kus Kozosseglmek alakulo kozgyUlesen Do-
roszlon. 1990. marcius 31-en. .
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