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Uj helyzet a Vajdasagban
H6di Sandora partosodasveszelyeirOl,a hatalomvagyr6lesazerdekvedelem
eselyeir(;l
A vajdasagi magyarsag egyik legis'
mertebb polilikusa HOdi Sandor, aki mar
a nyolcvanas evek legvegen babaskodott
a Vajdasagi Magyarok r>emokralikus Kozossege (VMDK) sztilelesenel,
majd a
szervezet alelnoke loll. Az 1994-es panszadaUsig loltotte be ezl a liszlet, kozben
1992-101 a Magyarok Vilagszovetsegenek
elnoksegi tagja. 1994-tol az MVSZ jugoszlaviai
orszagos tanaesanak
elnoke,
1996-t61 pedig a Karpat-medenee regionails elnokhelyettese.
A polilikus
a
vajdasagi Adan el.
A VMDK, a VMSZ, a Vajdasagi Magyar Polgari Mozgalom (VMPM) utan immar a negyedik magyar lomorilles bonlott
zaszl6t a minap Vajdasagi Magyarok Kereszlenydemokrata Mozgalma Devon. Ma
mar levonhal6k a tavaly novemberi helyha16sagi valaszulsok tanulsagai es napjaink
eselyei, ezek kapcsan faggattuk H6di Sandon a vajdasagi magyarsag kiJatasair61.
- Az emlekezetes 1994-es panszakadasig a vajdasagi magyarsag poliliUjara a
VMDK massziv dominanciaja volt a jellemz6. A Vajdasagi Magyar Szovetst!g, a
VMSZ megalakulasat kovet6en a politikai
kozeletben tiles laresvona/ ke/elkezell,
amely megoszlotta a magyarsagol. A panszakadasl kovet6en egy ideig a VMDK-val
szimpatizal6k vollak tobbsegben, altaR a
VMSZ hihetetlen gyorsasaggal novelle befolyasa!. Ennek okait ulna eel az a szociol6giai kutauls 1995 okl6bereben, amelyel a
vajdasagi magyarsag enekrendjerol vegeztek. E szerinl a VMDK-val szimpatizaI6k
ulbora fOkent az idosebb koroszu\ly tagjai001, a sz6rvanyban elOkOO1,a kislelepillesek lak6iOO1es az alaesonyabb iskolai vegzettseguekOO1kozill kerilltek ki. A VMDKval szemben leginUbb elutasfl6ak a fels6foku vegzettst!guek es a magyar lobbsegu
varosok lak6i voltak.
- Kik ulmogallak, iIIelve lamogaljak
napjainkban a VMSZ-I?
- Elsosorban a kozepkoroszully,
az
erettst!gizettek es a diplomasok, a lombmagyarsag, valaminl a nagyvarosok lak6i. A
VMSZ nepszerusegenek gyors novekedese
rugalmasabb polilikaja mellett azzal magyarazhal6, bogy az erlelmiseg, amely korabban elutasit6an viszonyolt a VMDKhoz, kedvezoen fogadla az uj magyar part
MIrejailer. A magyar lObbsegu onkormany"
'!I.:zalok esatlakozasaval pedig vegleg eldolt a
ket pan kozotti kilzdelem, j61lehet ezl az
1996-0s valaszulsokig rem a vajdasagi magyar nyilvanossag, sem az anyaorszagi partok es intezmenyek nom voltak hajland6k
tudomasul venoi. Ennek az elfogultsAgnak
H6di Sandal pszichol6gus, vajdasagi magyar polilikus 1943-ban szilletell
a bBnati Nagyl6szeg kozst!gben, a mai
Jugoszlaviaban.
1963-1965 kozOlI az
ujvideki egyetem hallgal6ja, tanulmanyait 1967-1972 kozoU a budapesli
EL TE bOlcst!szkaran folytalja, ill surez diplomat. 1975-101a bacskai Adan
munkapsziehol6gus, 1981-101az egeszsegMzban klinikai pszichol6gus. Kula\Bsi tertilete a tarsadalmi devianeiak es
a oemzeti kisebbsegek, mely temake;.
riikbeo lucaloyi kooyve jelenl meg,
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koswnhelOen a VMDK meg akkor is jelenIOs anyagi tarnogaulsban reszesiill, antikor
regen elvesztette politikai befolyasat a vajdasagi magyarsag koreben. Kij6zanodashoz e teren esak a VMDK 1996-os kataszlrofalis v3laszu\si vecesege vezetell.
- A mull ev novemberi valasztBsok
azonban oemcsak a kel parttal kapcsolatosan leremleUek liszta helyzelel, haRem a
vajdasagi magyar partprefereociakbao is.

-

A valasztasok

SOlOn kiliinl,

bogy

a

vajdasagi magyar politikai ero"ket es elilet
korantsem lehel esupan a gyoztes VMSZ es
a vesztes VMDK kore csoponositani. A
megoldasra varo erdekkepviseleti feladalokat ilIelOen a magyar panokoak ugyanis
meroben uj e/v{misoknok kell eleget tenniilk, ellenkezO esetben a politikai elet periferiajara kerillnek. A valaszlasok SOlaR
ugyanis egyertelmuve v3lt, bogy a vajdasagi magyarsag polilikailag sokka/lagq/labb,
mini amilyennek korabban - nemi onaltaulssal - latszott. A VMDK vezelese alland6an arm hivatkozott, bogy a pan a vajdasagi magyarsag lobb mint 80 szazaIekanak
a tarnogaulsat elvezi. Ez az allIuIs nyilvan
akkor sem felelt meg a val6sagnak, antikor
a VMDK meg egyseges es egyetlen erdekvedelmi szervezete volt a vajdasagi magyarsagnak. Es meg kevesbe volt igaz a
panszakadasl kovet6en, j61lehet a VMDK
vezetkara lovabbra is ezl hangoztatta.
- Terjiink vissza az 1995 okl6berebeo
vegzelt felmeresr.. antikor a VMDK a valaszad6k 48 szazaleUnak a bizalmAl elvezte, a feonmarad6 52 szazalek pedig a kovelkezOkeppeo oszloll meg: VMSZ 14,
egyeb vajdasagi partok 11, valamelyik
szerb part ket, egyeb part oogy, ugyaoakkor 21 szazaIek nom valaszolt, iIIelve nom
kivanl 3IhlsI foglalni e kerdesben. Mil liikriiztek ezek az adatok?
- Megilelesem szeriot a kutauls nom
val6san liikrOzte a vajdasagi magyarsag polilikai enekpreferc;nciait, amit a tavaly nqvemberi v3laszulsok eredmenyei egyenelmueo alatarnaszlanak. A felmeresben a
Vtv\DK kiugr6an magas sziizalekaranya
nom annyira a v3laszt6polgarok tenyleges
panvonz6dasaOO1 ad6dolt, banem - szerintern - inUbb a vizsg3latokal szervezO vajdasagi megblzott politikai reszrehajlasaOO1.
Ez egyebkent kitiinik a felmeresbe illeszlett
kontrollkerdes eredmenyeiOO1 is. Amig a
lobbi pan a masodlagos panpreferenciak
szinljenmegorizle vagy novelle potencialis
tarnogal6il, addig a VMDK esereben nyoma sinesen enoek a "parthusegnek": tarnogatot!saga 48 helyett 17 szazalekra esokken, nyilvan az ul6bbi adat alii kozelebb a
val6saghoz.
- A magyar szavaz6polgarok egyes relegeinek polilikai erdeklOdese a szerb lobbsegu partokra iranyul, amelye! mar az
1995-6s felmeres is elore jelzelt. Mi ennek
azoka?
- Mindenekelott az, bogy a polilikai
elel szereploi meroben mas helyzelben
voltak a haboru es a gazdasagi .arlal idejen, mini a kommunista hatalom konszolidal6dasi idoszakaban. A dayloni bt!kekotes
ulan MUosevics hatalma megszilardull,
ezen Szerbiaban felenekel6dtek a baloldali

nw, bogy a kommunisla korszakban polilikai szerepel vallal6 magyarok egy resze
elerkezettnek latta az idol arra, bogy a
Szerbiai Szocialista Pan vagy a Jugoszlav
Baloldal larnogalasaval ismet visszakerilljon a kozelelbe. E nagyfoku erdeklOdes
nyoman a korabbi jeIzesszeru politikai 16resvonalak a novemberi v3laszulson esaknom szakadekka me/yU/lek, Szerenesete
azonban az imenli helyhat6sagi voksolason
a VMSZ osszessegeben tobb szavazatol
kapott, mini a szerb tobbsegu panok szlneiben indul6 magyar jeloltek, ami a magYBe parlamenli kepviselet fenntanasa
iranli igenyljelzi. Mindez figyelmeztelo is,

ellentetek a hala/omhoz vaM viszonyu/asban gyakereznek, a szocialista (posztkommunista) rendszer elfogadasaban es tarnogalasaban, vagy annak elutasitasaban jelenlkeznek. Orvendeles, bogy a minap
esueslalalkoz6n
indult meg a VMSZVMDK kozeledes.
'
- Szerbia viszonl j6val megosztoltabb,
mini korabbao barmikor. A rezsim makacsul ragaszkodik hatalmahoz, a v3l10zasl
OOdi Saindor: Szazhtisz magyar a leg- kovetelo eUeozeki tBbor h6oapok 6ta sz:iz.
kemenyebb
ozerb naeionaliota
partok ezrekel mozgal meg. Mi~ tesz ebbeD a helykepvioeloje a helyhatooagokban
zelben a vajdasBgi magyarsag?
men veszetybe kerii/hel a magyarsag erdekki!pviselele, hiszen a magyar kepvisel6jelOllek 55,5 szazaleka nom a harom magyar pan valamelyikeben latta a politikai
szereples enelmet, haRem a s""rb lobbsegu
panokbao, illeIVe a veliik val6 egyilttmukOdesben. A VMSZ 20, a VMDK 22, a
VMPM (ez ut6bbi fokenl a sajt6 allal leremlet! vinualis val6sagban letezik) alig
tobb mint egyszazalekos reszveteli aranyaval (egyiiltesen 40 szazaIek feletti) szemben a magyar kepviselojelOltek lObb mini
egynegyede, 27 szazaleka "fiiggetlensegenek" hangoztalasaval e/holaro!lo maglil a
vajdasagi magyarsag kallektiv erdekki!pvise/elho!, Sulyosbitja a helyzetet, bogy a
magyar kepviselojelOllek mintegy kilene
szazaleka az ellenzeki szerb tobbsegu parlokkal val6 koalici6ban, 17 szazaIeka pedig kifejezetten szerb tobbsegu panok szineiben indull a valaszulsokon.
- Az elobbiekbOl vilagossa valik, bogy
ma mar a vajdasagi magyarsag egyseges
polilikai akaratar61 aligha beszelheliiok.
Surai lovabb loredezlek, hiszen megaIakult
az immar negyedik magyar tOmoriiles, a
Vajdasagi Magyarok Kereszlenydemokrata Mozgalma, amely "egy csaladkozponm,
hagyomanyos kereszteoy ertekrend koriil"
igyekszik szervez6dni, mini az alapil6k bejelenleUek,
,- A mozgalomnak mindeD bizonoyal
lesznek kovetoi, de osszessegeben megis

panok az ujonoan sz~
lepO magyar poli- - az eddigiekbOl
tikai erOk szemeben. Ugy is fogalmazhat- gi magyarsag
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meglehelosen
rosszul'allnak
a dolgok.
Normalis korillmenyek kozott magat61 ertelOdo, bogy a kepzett, jeles emberek sajal
nepcsoponjuk kepviseloi klvannak lenni.
Nalunk azonban regi szoUs szerint az
uralkod6 pan "felszippanlja" azokal, akik
a kaze/elben ba/dogu/ni akarnok, kozliik a
kisebbsegiekel is. Novemberben erre jatszott lObb szaz magyar ember, akik kozUl
mintegy szazhuszao v3llalulk, bogy a legkemenyebb szerb nacionalista panok kepviseloi legyenek. fgy a hatalomnak sikerillt esakoem annyi magyar emben a maga oldalara 3I1Itania, ahanyal a VMSZ sorakoztalott eel a kisebbsegi erdekek vedelmeben. A valaszlasok
SOlaR kiderUlt,
bogy a vajdasagi magyar politikai elil szamara a szerb panok esakoem olyan vonzoak es nepszeruek, mini a VMSZ vagy a
VMDK, a "fiiggellenseg" esabil6 perspekllvajar61 nom is beszelve. Ma mar vilagos: a magyar-magyar panvitak vagy a
magyar panokon belUli ellentelek nom
panprogramok
vagy aulon6miakoneepei6k korill gyurGznek, meg ha egyesek ezl
a latszalot igyekeznek is kelteni. Az igazi

kovetkezOen

-

erdekvedelmet

a vajdasa-

illeloen

-

Csendesen

kivar, miuuln

a v3laszulso-

kon - oyiltan vagy haIIgal61agosan -IepakuIIl a szocialisulkkal. E megalkuv6 magataruIs okail keresve aligha kenhetiink mindent a felelemre, a uljekozatlansagra, a kisebbsegek kiszolg3ltatott helyzelere. Van
ebbeD sz3ntfuls is, hiszen ha manapsag valakinek ninesen komoly hattere valahol az
uralkod6 pan koreiben, egyszeruen nincsen
ese/ye az ervenyesU/esre. A v3laszu\sokon
nemesak a politikai meggyol6des nyilvanull meg, haRem, a ktilonbOzO tulelesi technikak kefesese. Es e kett6 nom mindig esik
egybe. Az emberek altalaban akkor valasztjak a rossz megol<Wt, ha a rossz, letezO hatalomoak ninesen igazi altematfvaja. Sajnos
a magyar parlok sem kannyilenek igazan
az emberek gondjain. A szerb ellenzek pedig meg a rezsimnel is szUkkeblubb a kisebbsegi jogokat iDetOen. A hatalomvagy, a
ragaImak, a romlottsag, a hazudozas, a gerinetelenseg elposvanyositotulk a vajdasagi
magyar kozeletel, es hile/ho/ foszlOttak
meg a kisebbsegi politikai kiizdelmel. Telszik vagy nom letszik, ezzel a helyzettel
szarnolnunk kell. A vajdasagi magyarsag
napjainkban

hilel vesztve,

elbatonalanodva

keresi a politika ingovanyos lerilletein nilelesenek lehelosegeil. Till es szenved, mikozben a panok egymassal es onmagukkal
vannak elfoglalva. Az viszonl teny, bogy
kisebbsegi politikaban uj helyzel 3111elo,
ameUyel - on3nliuls helyett, megmaradasunk erdekeben - mindenkeppen s.amolnunkkell.
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