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Tavaszi nagy-
takaritas

Aki valaszol: dr. H6DI San-
der, a VMSZ Tanacsanak tagja,
egykori VMDK-alelnok.

- Aggasztoan sok jel mutatott
mar korabban is arra, hogy a
VMDK nem kepes a bels6 valsag-
bel kilabalni. Megujulasra, uj poli-
tikai alternativakra lett volna 5zuk-
sage. A valosaggal vale szembe-
nezes helyett azonban, mint isme-
rates, a VMDK a leszamolasok, ki-
zarasok, ragalmak, koncepcios perek utjara Il!pett. Azota - a
korabban partsemleges szervezetben - folyik a kommunista res-
tauracio, rnelynek eredmenyekent a VMDK partta szervez6dott,
forma,lisanis kizarva a bels6 rendezes, a szervezet pluralizaloda-
sanak a lehet6seget.

A mar felallasban sajnos a nemzeti, kereszteny ertekrend €Is
hagyomanyok mer6ben idegenek a szervezet szellemiseget61.
1995. marcius 12-en a'VMDK neveben osszehivott zart koru
osszejovetelen a bolsevistak tovabbleptek. Gondosan revel tart-
va a rendezvenyt61 politikai ellenfeleiket, onkenyesen kizartak
6ket a szervezetbOl. Mivel a kozgyules parthivek alapjan tOrten6
osszehfvasat €Isa mas velemenyen lev6k kizarasat csak az alap-
szabaly durva megsertesevel lehetett elerni, a harcedzett kom-
munistak a tisztogatas €Isleszamolas erdekeben ezuttal is kony-
nyeden tultettek magukat ezeken a kotottsegeken. Sutba vagtak
hat az alapszabalyt, €Iskisajatitottak a szervezetet.

Csakhogy keveske hozomannyal jart ez a ketes dics6seg. A
botranyos puccsok sorozata nemcsak hogy alaposan megte-
pcizta a VMDK egyebkent is fogyatkozo tekintelyet, hanem ra is
ment a vajdasagi magyarsag egyseges erdekszervezete. Az a
csonka politikai kepz6dmeny, ami visszamaradt bel61e, mar
csak a neveben azonos a hajdan dics6 szervezettel.

- Kik azok valojaban, akik kellemetlenne valtak a VMDK<s
partvezet6k szamara, akiket a "tavaszi nagytakarftas" soran ki-
sopruztek a VMDK-b61?

- A kizartak listajara kerultek mindazok, akik a legut6bbi va-
lasztasokat kovet6en keresztUlhuztak Agoston Andras szamfta-
sat, hogy a VMDK a "merleg nyelvekent" ot kepviselovel kisegit-
se a szocialistakat a kormanyalakftasban. A kizartak kozott van-
nak tovabba azok, akik nem hiszik, hogy a "trianoni trauma"
feloldasanak egyeduli utja-modja a torleszkedes, a karvallott ki-
sebbsegek szuntelen husegeskuje. De kisopruztek azokat is,
akik az auton6miakoncepcio szajk6zasa, felhfgitasa, alalicitalasa
€Is kulonfele spekulatlv tervezetek kiagyalasahelyett a kisebb-
segben elo nemzeti kozossegek helyzetenek rendezesere vonat-
kozo nemzetkozi koncepcioba kivanjak iIIeszteni mindenkori au-
tonomiakovetelesuket.

Azoknak sincs helyuk a szervezetben, akik szova tettek, hogy
a VMDK vezetosege erdektelen a vajdasagi magyarsag gazda-
sagi gondjai irant, s akik tudjak, hogy letszukseglet lenne a ma-
gyar erdekeltsegu gazdasagi vallalkozasok tamogatasa.

Tavozni kellett a szervezetbol azoknak is, akik a legnehezebb
napokban a haboruellenes mozgalmak elere alltak, akik bator
kiallasukkal, szemelyes magatartasukkal megvaltoztattak az ese-
menyekzajlasat.Es persze,tavozniukkellett€Is kell mindazok-

. nak, akik maskent gondolkodnak, akiknek a dolgok megftelese-
ben mas a velemenyuk.

-' Smi tortentaVoxHumanaban?
- Mivel a VMDK jelenlegi vezetese konfliktusokb61 el, keny-

szerpalyan sodr6dik, mindig ujabb €Isujabb bunbakokat, aldo-
zatokat kerBs a maga szamara. Most eppen a humanitarius szer-
vezeten a sor. A VMDK vezetese ez ido'tajt az onsegelyezesnek
azokat az intezmenyeit probalja meg lejaratni, megosztani, szet-
zuzni, amelyek a gazdasagi €Is penzugyi zarlat alatt hianypotlo
szerepet toltottek be. Ha osszegezni akarnank a VMDK-s tavaszi
nagytakarftas eredmenyet, a fentebb mondottak alapjan azt kell
gondolnunk, hogy bizony a mosd6vfzzel egyutt kiontottek a gye-
reket is. (k.o.)
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